Прохідним балом
— по селу

Варті більшого

Цьогоріч сільські діти не
змогли подолати високі
бар’єри ЗНО на економічні
спеціальності
» стор. 5

П’ятниця—субота, 3—4 листопада 2017 року

Двічі перегравши
в групі
голландського
чемпіона,
донецький
«Шахтар» уже
гарантував собі
єврокубкову весну

Чомусь дихати не дає...

» стор. 15

» стор. 13

№ 132 (5293)

Убив людей
і «грін кард»
Пiсля теракту в Нью-Йорку Америка
може скасувати вiзову лотерейну програму
» стор.

13

❙ Теракт, скоєний Саїповим, став першим у Нью-Йорку після вибухів 11 вересня 2001 року.
❙ Фото з сайта edmontonjournal.com.

Рівень СО2
в атмосфері
планети
є найвищим
за останні
мільйони років

Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 26,81 грн.
1 € = 31,15 грн.
1 рос. руб. = 0,4 грн.
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ІнФорУМ

«Ворог використовує затишшя в зоні АТО на Донбасі з метою створення
незаконних об’єднань для організації диверсій у різних регіонах України.
Це невід’ємна особливість гібридної війни та заздалегідь відпрацьована
тактика країни-агресора з дестабілізації ситуації у нашій країні».

Василь Грицак
голова СБУ

■ ГІБРИДНА ВІЙНА

■ НА ФРОНТІ

Окупанти
штампують
диверсантів

Без «Третього» і «Гюрзи»
На Донбасі загинули легендарні захисники України
Сергій Сиротенко і Георгій Саларідзе
Іван БОЙКО

На непідконтрольних
Україні територіях Донбасу
створюють центри
з організації
терористичних актів
Ірина КИРПА
За словами головного військового прокурора України Анатолія Матіоса, незаконні формування на територіях Луганської та
Донецької областей працюють під контролем
російських спецслужб.
— Слідству вдалося поіменно встановити
особи ватажків центрів з організації терактів
у різних містах України, — заявив Анатолій
Матіос. — Мета цих об’єднань — поставити
на потік організацію терактів на землях нашої країни та залякати людей. Співробітники ФСБ підкуповують громадян України та з
їх допомогою готують нові криваві диверсії.
За словами співробітників правоохоронних
органів України, терористи планували ліквідувати понад 1,5 тисячі українських вищих державних чиновників та правоохоронців.
Головний військовий прокурор підтвердив, що готувався замах на першого заступника Нацполіції В’ячеслава Аброськіна. У
лідерів банд, до складу яких входять представники Росії, а також «ДНР» та «ЛНР», є
технічна можливість відстежувати у режимі
реального часу місцезнаходження та пересування великих груп людей.
Упродовж 2016-2017 років українським
силовикам удалося попередити 22 терористичні акти, затримати 66 «найманців» та
встановити особи майже тисячі учасників диверсійних груп.
— Ворог використовує затишшя у зоні
АТО на Донбасі з метою створення незаконних об’єднань для організації диверсій у різних регіонах України, — підкреслив голова
СБУ Василь Грицак. — Це невід’ємна особливість гібридної війни та заздалегідь відпрацьована тактика країни— агресора з дестабілізації ситуації у нашій країні.
Василь Грицак також розповів, що 31
жовтня співробітникам спецслужби України вдалося запобігти теракту на Донеччині:
був затриманий зловмисник, який мав при
собі кілограм вибухівки для підриву об’єкта
критичної інфраструктури.
Зараз на території зони АТО на Донбасі
працює більше 900 співробітників СБУ. Свою
допомогу в роботі їм охоче надають оперативні працівники з Управлінь спецслужби в Донецькій та Луганській областях. Велика частина злочинів розкривається та своєчасно попереджується, але, безумовно, повністю знешкодити всіх ворожих диверсантів поки що
неможливо.
У ході оперативних дій співробітникам СБУ вдалося затримати в Одесі 29-річну Юлію Прасолову, яку обґрунтовано підозрюють у підриві автомобіля полковника
СБУ Олександра Хараберюша. Спецслужбам
України лише через півроку вдалося вийти
на слід підозрюваної у його вбивстві. Відомо,
що Прасолова прибула до Одеси з Донецька з
метою отримання біометричного паспорта і в
той же день була затримана співробітниками
СБУ. ■

Попри те, що спостережна місія
ОБСЄ на Донбасі зафіксувала зменшення кількості вибухів у зоні АТО
ледь не втричі (близько 80 вибухів,
якщо порівнювати з попереднім звітним періодом — близько 250 вибухів)
в останні дні жовтня, на передовій продовжують гинути захисники України.
За даними штабу АТО, впродовж
минулої середи окупанти 13 разів порушили перемир’я. І хоча бійці АТО
симетрично відповідали ворогу, проте один український воїн загинув, ще
двоє отримали поранення. Напередодні, 31 жовтня, також загинув один

боєць ЗСУ.
«На жаль, поблизу Мар’їнки загинув один український військовослужбовець Національної гвардії України,
ще один отримав поранення. Під час
ворожого обстрілу поблизу Кримського один військовослужбовець ЗСУ
отримав бойову травму. Усіх постраждалих захисникiв України оперативно
доправили до військових мобільних
госпіталів, де їм надають кваліфіковану медичну допомогу», — додає
речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.
У Нацгвардії уточнили, що загиблим є легендарний офіцер —
майор Сергій Сиротенко з позивним

«Третій», який 1 листопада підірвався на міні поблизу Мар’їнки. Бойовові
побратими нагадують про відвагу,
мужність і подвиги загиблого майора: про те, як у 2015 році під Вуглегірськом його машину посікло осколками, але він залишився неушкодженим, про те, як упродовж 2015-2016
рр. його неодноразово Бог милував
у Широкиному. «Загинув наш друг,
син, чоловік, батько трьох дітей —
Сиротенко Сергій, позивний Третій.
Ще з перших днів він пішов добровольцем, коли приходив у відпустку, весь час рвався до побратимів
в АТО», — вказують у «Фейсбук»спільноті Об’єднання дружин і матерів

бійців учасників АТО. І нагадують історію, коли «Третій» разом iз побратимом пішов у розвідку, побачив сепарський БТР, який на хвилину залишили без нагляду, та, недовго думаючи, сів за кермо цього БТРа та приїхав
iз цією здобиччю до своїх хлопців!
Ще одним загиблим захисником
України виявився підполковник грузинської армії Георгій Саларідзе з
позивним «Гюрза-2», який уранцi 31
жовтня загинув у бою, потрапивши в
засідку неподалік Донецького аеропорту, в селищі Опитне. Співвітчизники загиблого воїна повідомили його
справжнє ім’я і прізвище — Георгій
Саларідзе — лише після смерті.
Адже «Гюрза-2» також був легендарним воїном, який спочатку воював
добровольцем у складі полку «Азов»
(зокрема, за Широкине), а згодом підписав контракт із ЗСУ і воював із ненависними російськими окупантами
за Україну в складі спеціально створеного в українській армії підрозділу
— «Грузинського національного легіону».
Вічна пам’ять справжнім воїнам! ■

■ ПРИНЦИПОВО

Ляшко: Треба видалити
ракову пухлину
олігархії та корупції
Справжні реформи українці мають
побачити на своїй кишені
Галина ПЕЧЕРИЦЯ
Олег Ляшко висловив своє ставлення до реформ в Україні. Вони не повинні передбачати економію на людях,
хоча й можуть бути болісними, вважає політик. «Генсек ЦК КПРС Микита Хрущов обіцяв, що його сучасники житимуть при комунізмі. Вже два
покоління змінилося, а комунізму досі
немає. Я переконаний, що світле майбутнє залежить від кожного з нас, від
того, яку політику ми будемо проводити сьогодні. Тому що підвалини майбутнього закладаються саме сьогодні»,
— зазначив лідер Радикальної партії.
Політик вважає, що реформи не повинні проводити за рахунок простих
людей. «Якщо під словом «реформи»
мається на увазі економія коштів дер-

❙ Олег Ляшко порівняв корупцію з важкою хворобою,
❙ яку вилікувати болісно, але необхідно.

жавного бюджету на людях, їхньому
здоров’ї та пенсійному забезпеченні, то
це не реформи, а секвестр державного
бюджету. Справжні реформи — це те,
що дасть людям можливість розвиватися у своїй країні й бачити світле майбутнє. Насамперед через власну кишеню», — зауважив Ляшко.
Народний депутат наголосив, що фінансова складова є ключовою для відновлення демографії. «ООН прогнозує, що до 2050 року залишиться 30
мільйонів українців. Сьогодні смертність в Україні перевищує народжуваність. Бо молоді родини бояться заводити дітей — не знають, як їх прогодувати. Тому запорука відновлення демографії — економічне зростання. Щоб
у кожної родини було власне житло, стабільна робота, дитсадок неподалік і хо-

роша поліклініка. Тоді ніяких виплат на
дітей не треба буде. Самі народять, якщо
знатимуть, що є власний куток і гроші
на дитину», — заявив лідер РПЛ.
Ляшко також пояснив, чому реформи не можуть бути приємними. «Ви кажете, що реформи болісні. А коли ми
з вами зуб ідемо рвати, це боляче? Чи
коли видаляємо ракову пухлину і проходимо хіміотерапію, це ж боляче? Так
от, сьогодні наше завдання — видалити ракову пухлину олігархії, корупції
та сировинної залежності з організму
під назвою Україна. Так, це боляче, бо
26 років людей дурили й обіцяли золоті гори перед виборами. Зараз треба
радикально все міняти, щоб наша найкраща країна мала перспективу і світле майбутнє», — підсумував народний
депутат. ■

■ БЕЗПЕКА

Тарас ЗДОРОВИЛО
У зв’язку з останніми трагічними
подіями (убивством Аміни Окуєвої
та теракту поблизу виходу з редакції телеканалу «Еспресо») з 2 листопада поліція Києва та Київщини переходить на посилений режим роботи — буде залучено особовий склад
не лише Нацполіції, а й Нацгвардії.
Ці профілактичні комплексні
заходи спрямовані на стабілізацію
криміногенної ситуації в Києві та області, протидію злочинності, діяльності організованих груп i злочинних організацій, розкриття тяжких
та особливо тяжких резонансних
злочинів, а також виявлення та вилучення з незаконного обігу вогнепальної зброї. Для цього буде збіль-

Як тебе не стерегти, Києве мій
Правоохоронці столиці та області
перейшли на посилений режим роботи
шено кількість нарядів поліції, також
нестимуть службу мобільні групи, до
складу яких увійшли працівники патрульної поліції, кінологи, оперативники та інші підрозділи. Будуть патрулювати вулиці, дороги, залізничні
та автовокзали, аеропорти, місця масового скупчення людей тощо.
«Таке рішення було прийнято

керівником Нацполіції через вчинення на території Київщини низки тяжких злочинів із використанням зброї
та вибухівки», — йдеться в повідомленні МВС України. «У першу чергу
посиленi заходи спрямовані на забезпечення безпеки наших громадян», — наголосив очільник Нацполіції Сергій Князєв.

Тож якщо поліцейські попросять
вас показати документи для ідентифікації особи — не обурюйтеся,
а поставтеся до цього з розумінням.
Також правоохоронці в разі підозри
можуть провести поверхневий огляд
речей або ж оглягнути авто власника.
Усе це робитимуть силовики, щоб виявити заборонені предмети.
Зокрема, щодо вбивства Аміни
Окуєвої, секретар РНБО Олександр
Турчинов назвав цей злочин викликом для України, на який повинна
бути жорстка відповідь. ■

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

989,1 млрд.

гривень

450 млн.

гривень,

становить
які належали одесьбаланс НБУ
кому угрупованню
контрабандистів,
станом на
арештовано, заявив тимчасовий керівник ДФС
1 жовтня, пише газета «Урядовий кур’єр».
Мирослав Продан.

22 млн.

тонн

10,2 млн.

осіб

500

ДТП

картоплі, за поотримасталося в Україні за участю
ли підвипатрульних упродовж січняпередніми провересня 2017 року, повідогнозами Еконощення до
мічного дискусійного клубу, зберуть цьо- пенсії, відзвітували у Мінсоцполітиці. мили у Департаменті патрульної поліції Нацполіції України.
горіч вітчизняні сільгоспвиробники.
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■ Є ПРОБЛЕМА

■ «КРИМНАШ»

Коні не винні

У пошуках
диверсантів

На славнозвісному і відомому рекордами
колись підприємстві склалася
сумна ситуація
Світлана МИЧКО
Тернопільська область
Жахливу інформацію було
поширено днями в соцмережі
«Фейсбук» із подачі громадських активістів. Стосувалася вона Ягільницького кінного заводу, що розташований
у Чортківському районі Тернопільщини, а суть полягала в
тому, що підприємство начебто частково ліквідовують, відтак півсотні породистих коней
мають пустити під ніж, якщо
їх ніхто не викупить впродовж
двох найближчих тижнів.
Як таке може бути, адже
йдеться не про якусь просту
худобу, а про особливих тварин? До того ж невже вони аж
так нікому не потрібні, що їх
неможливо бодай дешево продати, але не вбивати? З такими запитаннями «УМ» звернулася до заступника директора
підприємства з конярства. Михайло Ярославович (прізвище
він чомусь називати відмовився, пояснивши, що надає ін-

формацію газеті неофіційно)
назвав повідомлення в соцмережі неправдивим.
«Наприкінці кожного року
ми завжди відправляємо на
м’ясокомбінат кілька тварин,
але це старі коні чи з якимись
вадами, — сказав він. — Решту ж ніхто під ніж пускати
не збирається. Ми їх продаємо. Ціна коня, в середньому,
20-30 тисяч гривень, приїжджайте, можете і собі купити, якщо хочете. Також можете через місяць приїхати переконатися, що всі коні живі
і доглянуті. Не йдеться наразі
і про закриття підприємства».
На цьому можна було б і заспокоїтися, потішивши себе думкою, що і громадські активісти можуть помилятися чи перебільшувати. Однак загальна
ситуація з Ягільницьким кінним на оптимізм аж ніяк не
налаштовує. Підприємство,
якому вже майже 80 років і
чиї коні впродовж тривалого
часу славилися як чемпіони й
рекордсмени багатьох виста-

Окупанти на два дні
закривали кордон
із півостровом
«із технічних причин»
Ірина КИРПА

❙ Кінь української верхової породи.
вок та високо оцінювалися на
міжнародних аукціонах, уже
давно і кінним заводом, власне, не називається. Уже кілька років це навіть не державне
підприємство, а ПрАТ «РайзМаксимко». Поінформовані
джерела стверджують, що свого часу завод заборгував великі кошти за міндобрива цьому
підприємству (тоді завод ще
мав багато землі й можливість
вирощувати на ній сільськогосподарську продукцію), відтак тодішній директор передав
більшу частину коней як покриття боргу місцевій філії фір-

■ АВАРІЯ

Залиті очі людей не бачать
Нетверезий водій збив компанію підлітків і зник із місця ДТП
Катерина ЛАЗАНЮК
Одеська область
Трагедія сталася в місті Саврань. Водій
скоїв наїзд на групу молодих людей, які
йшли по погано освітленій дорозі.
«На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила, що
близько третьої години ранку 26-річний

водій автомобіля Renault Laguna скоїв
наїзд на чотирьох людей, які рухалися в
попутному напрямку, та втік із місця пригоди», — повідомили у прес-службі ГУ
НП в Одеській області. Внаслідок наїзду
загинула 15-річна дівчина. Вона померла
на місці. Ще троє потерпілих перебувають
у лікарні.
У поліції стверджують — чоловік пе-

ребував у стані алкогольного сп’яніння.
Він не надав першої допомоги потерпілим, а спробував утекти, але група швидкого реагування патрульної поліції затримала його по гарячих слідах неподалік від
місця скоєння правопорушення. Його особу не називають.
У поліції відкрили кримінальне провадження. Чоловікові інкримінують порушення правил безпеки дорожнього
руху та правил експлуатації транспортного засобу, що призвело до смерті потерпілого чи нанесення важких тілесних ушкоджень.
Якщо його провину доведуть, водієві
загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі. Наразі триває досудове
розслідування. ■

■ РЕЗОНАНСНА СПРАВА

Лариса САЛІМОНОВИЧ
На розі вулиць Сумської та
Мечникова, де «Лексус» Олени Зайцевої забрав життя шістьох людей, правоохоронці
провели вже другий за останній тиждень слідчий експеримент. Цього разу пізно ввечері
на місце ДТП привезли в автозаку й саму учасницю трагедії,
яка детально розповіла свою
версію аварії. Як повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Харківській області Олег Бех, учасники зіткнення самі виявили
бажання взяти участь у слідчому експерименті, додавши при
цьому, що розгляд резонансної
справи може завершитися вже
в середині наступного місяця.
«Це вирішуватиме процесуальне керівництво, — уточнив він,
— тому що навіть якщо можливі десь якісь затягування з
якимись особами, скоріше, це
буде виділено в окреме провад-

Просили тато й мама
Батьки підозрюваної у скоєнні кривавої
ДТП у Харкові публічно вибачилися перед
сім’ями загиблих і постраждалих
ження для встановлення тих
чи інших фактів».
Інший учасник ДТП, Геннадій Дронов, i досі перебуває
у лікарні з тяжкими травмами, тож участі у відтворенні
тих подій поки що не брав. Але
він уже повідомив пресі, що в
момент аварії рухався зі швидкістю 25 кілометрів за годину. На який сигнал світлофору він рушив із місця, водій не
пам’ятає, але саме перехрестя перетинав на зелене світло.
«Я практично перетнув Сум-

ми «Райз-Агро». Не виключено, що утримання породистих
тварин виявилося для неї нерентабельним і непотрібним.
Тим часом на сьогодні в конюшнях підприємства утримується 176 коней, в основному української верхової породи (ще є новоолександрівські
ваговози і навіть арабські скакуни). 130 із них належать тій
самій «Райз-Агро», і не можна бути впевненим у тому, як
саме складеться їхня доля. Бо
племінне конярство, за висновком фахівців, в Україні чомусь взагалі не вигідне. ■

ську, і вся моя увага була прикута до пішохідного переходу,
— каже він. — А в цей час...
Це була фактично всього лише
мить, я не знаю, звідки вона
з’явилася. Перед тим як виїхати на перехрестя, я подивився — праворуч не було жодних
перешкод. І під час руху перехрестям нікого не було праворуч. Я не міг очікувати, що в
цей час хтось їхатиме на такій
швидкості на заборонений сигнал світлофору».
Батьки Олени Зайцевої на-

магаються домогтися порозуміння з родинами загиблих,
запропонувавши їм допомогу.
«Для нас це жахлива трагедія.
Скорбота і жах, — сказала у
прямому ефірі ток-шоу на телеканалі «Україна» мати дівчини Тетяна Іванова. — Ми ще
раз просимо у родин загиблих
і потерпілих у цій страшній
аварії пробачення». Але сім’ї,
до яких прийшло страшне
горе, відреагували на розкаяння батьків винуватиці аварії досить стримано. Скажімо, батько Діани та Оксани Берченко
(одна з сестер і досі у лікарні,
а друга померла через тиждень
після ДТП) відмовився від допомоги. При цьому він згадав
ще й про свого зятя Олександра Євтєєва, який також загинув під колесами «Лексуса».
Така ж реакція була і в літньої
жінки з приміської Солоницівки, що втратила за один вечір
доньку та онуку й лишилася
самотньою. ■

Відразу всі три пункти контрольного
пропуску людей раптово припинили свою
роботу через втручання російських прикордонників. Люди стояли у величезних
чергах на КПП «Чонгар», «Каланчак» та
«Чаплинка». У прес-службі кримського
прикордонного управління ФСБ заборону
на перетин кордону пояснили технічним
збоєм та від подальших коментарів утрималися. Фахівці Держприкордонслужби України повідомили, що лише вранці 1
листопада окупанти відновили для людей
можливість в’їзду та виїзду з окупованого
Криму.
Цілком можливо, що перекриття кордону було пов’язано зі спецоперацією, яку
проводили співробітники ФСБ на окупованому півострові. Відомо, що в ніч на
Хеловiн у Криму невідомі зловмисники
пошкодили дві лінії газопроводу (в селищі
Виноградне під Алуштою), а також зруйнували дві електроопори ЛЕП на 100 кВ.
Співробітники ФСБ з’ясували, що
ввечері напередодні 1 листопада «партизани» відразу в двох місцях навмисне пошкодили лінію газопроводу на газорозподільній станції. А в Національному
антитерористичному комітеті Росії оприлюднили інформацію про те, що серйозно
пошкоджені ще й дві опори ЛЕП 100 кВ,
які використовують для енергопостачання Алушти та всього південного берега півострова Крим. За попередньою інформацією, опори були підірвані за допомогою
ручних гранат.
Як розповів директор компанії «Кримгазмережі» Сергій Тарасов, понад добу
без газу сиділи мешканці населених пунктів Утьос, Виноградне, Краснокам’янка,
Партеніт, Кипарисне та Пушкіно. Три тисячі людей, включаючи міжнародний дитячий центр «Артек», були змушені кілька
днів залишатися без світла та газу, поки
тривав ремонт.
Саме ці події наводять на думку, що
на анексованому півострові співробітники
ФСБ шукали групу диверсантів, хоча ніякої офіційної інформації з цього приводу
оприлюднено так і не було.
Держприкордонслужба України змушена інформувати громадян нашої країни про те, що від поїздок до окупованого
Криму краще тимчасово утриматися. Ще
більш різко висловився на цю тему постійний представник президента України в АР
Крим Борис Бабін. На його думку, Україні
необхідно скоротити число пунктів пропуску на кордоні з Кримом до двох одиниць.
— Українська сторона могла б закрити
КПП «Чаплинка» з міркувань національної
безпеки, — заявив Борис Бабін. — Два
пункти пропуску («Каланчак» та «Чаплинка») розташовані на відстані кількох кілометрів один від одного. Вони досить часто
стоять порожніми через те, що значно знизився потік пасажирів. Виходячи з потреб
національної безпеки, один із них можна
було б закрити без шкоди для людей.
Дійсно, закриття одного з КПП на
адміністративному кордоні з Кримом
допомогло б українській стороні уникнути ігор із перекриттям в’їзду та виїзду, до яких регулярно вдаються російські окупанти. ■

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

400

будинків

309

років

212

фермерських

99-ту

річницю

70%

українців

у Києві залиминуло із дня Батуринської трагедії, коли
господарств отримаутворення Західнолишають роботу через низькі заукраїнської Народної
рплати, свідчать результати дошається без опа2 листопада 1708 року російські війська
ють фінансову допоРеспубліки відзначислідження, проведеного міжнапід командуванням Олександра Меншилення, зізналися
могу, інформує пресли у Львові, розповіли у Львівській об- родним кадровим порталом HeadHunter.
кова вчинили різанину в гетьманській столиці.
у прес-службі КМДА.
служба Мінагрополітики.
ласній раді.
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ПОЛIТИКА

«Зі 100% звинувачень у корупції проти представників «Народного
фронту» НАБУ порушило справу у 95% випадках; проти «Самопомочі»
— у 70%, проти радикалів Ляшка — у 40%, проти представників Блоку
Порошенка — у 10%, проти членів Опозиційного блоку — у 1%».
Наталія ЛЕБІДЬ

«Рюкзакова» історія, як охрестили її журналісти, набула нового розвитку 31 жовтня. У цей
день НАБУ проводило обшуки у
сина міністра внутрішніх справ
Арсена Авакова Олександра.
Згодом НАБУ затримало трьох
осіб за підозрою у розтраті коштів під час закупівлі рюкзаків
для Нацгвардії. Зокрема, сина
глави МВС Олександра Авакова, екс-заступника міністра
внутрішніх справ України Сергія
Чеботаря та представника фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків. Першим двом
фігурантам було повідомлено
про підозру. Також слід додати,
що Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) заявила:
вона клопотатиме про арешт
для усіх трьох фігурантів «справи рюкзаків» з можливістю внесення застави загальною сумою
14 мільйонів гривень. Пізніше
Солом’янський райсуд Києва
відпустив Олександра Авакова
під особисте зобов’язання та
зобов’язав одягнути електронний браслет.

Справа на 14 мільйонів
Наразі детективи НАБУ
проводять слідчі дії в рамках
розслідування кримінального
провадження за фактом можливої розтрати державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ України. Ними пораховано, що
через цю закупівлю держава
втратила більше 14 мільйонів
гривень. Розтрата коштів мала
місце наприкінці 2014-го — початку 2015 року, коли для Нацгвардії було куплено наплічників на суму 16,5 млн. гривень.
При цьому одна з фірм-переможців тендеру, «Дніпровенд»,
взяла зобов’язання на поставку
партії з п’яти тисяч рюкзаків.
Фірма виявилась ліквідованою
і причетною до одного з друзів
сина Авакова. На той момент,
коли фірма брала участь в тендері, правоохоронці вже майже
рік розслідували її діяльність
як можливого конвертаційного
центру.
Слідством встановлено, що
вибір переможців тендеру (в
тому числі — тієї самої фірми
приятеля Авакова-молодшого) відбувся за особистого втручання колишнього заступника
міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря. При цьому товар
(за який переплатили) так і не
був поставлений у повному обсязі, а той, що був поставлений,
не відповідав вимогам, встановленим МВС, у результаті чого
державі було завдано збитків у
розмірі понад 14 млн. грн. У лютому цього року з’явилося відео
з прихованої камери, на якому
син міністра внутрішніх справ,
ймовірно, домовлявся з екс-заступником голови МВС Сергієм
Чеботарем про поставку рюкзаків для підрозділів міністерства.
У Міністерстві внутрішніх справ подібну оборудку рішуче заперечують. «Приводом
для нової хвилі інформаційної
кампанії щодо начебто зловживань, допущених під час процедури закупівлі тактичних рюкзаків для потреб АТО в 2015
році, стало проведення слідчих
дій у помешканнях колишнього
заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря та
сина голови відомства», — говорять в МВС. І наголошують,

Микола Княжицький
народний депутат

■ ВІДЛУННЯ

Коаліція — не крайня
Про політичну складову в затриманні сина очільника МВС
і наскільки ця справа пов’язана з «Майданом» під парламентом

❙ Син Арсена Авакова Олександр, котрий, як стверджує його батько,
❙ не привласнив ані копійки бюджетних коштів.
що за такими діями НАБУ «стоять певні зовнішні і внутрішні
сили, наміром яких є реставрація старої корумпованої системи «кришування» та «договорняків». Плюс наполягають
на визнанні Авакова-молодшого потерпілим. Сам же міністр
тим часом запевняє, що тиснути
на нього через сина не вийде.
На своїй сторінці у мережі
«Фейсбук» Арсен Аваков розмістив чималу відозву, в якій,
зокрема, мовиться про те, що
«всі інтриги і потуги стравити одних з іншими, похитнути мою емоційну стабільність
і принципи — марні. Я вмію
жити в труднощах і приймати
рішення. Особистісні маніпуляції, атаки та інше не відвернуть
мене від принципів, на яких я
стою, в тому числі в рамках антикорупційних розслідувань,
які провадять НАБУ І САП.
Вважаю, що ці органи не повинні бути органами, схильними до
впливу політичних груп і інтересів (...).
Ані мій син, ані фірми, в
яких він є засновником, не мають і не мали ані копійки грошей з бюджету України. І Олександр Аваков пройде процедуру і доведе це в суді. Всім тим,
хто хоче використовувати цю
ситуацію з піар-метою, заради власних політичних амбіцій або для вирішення своїх
кон’юнктурних завдань, відповім ще раз — не вийде. Сподіваюся на адекватний судовий
процес, в якому Олександр візьме участь і який розставить все
по місцях!» — написав Аваков.

Бий своїх, щоб чужі боялися?
Постає питання, про які
кон’юнктурні завдання йдеться? Як писала «Українська
правда», посилаючись на свої
джерела, пару тижнів тому
між Арсеном Аваковим та Петром Порошенком мала місце велика сварка. І все — через «МіхоМайдан», який отаборився
під парламентом і який міністр
МВС відмовився розганяти.
Відомо, що 17 жовтня Порошенко зібрав на Банковій керівників поліції та главу МВС.

Президент був роздратований
через те, що людям Саакашвілі і
Семенченка вдалось встановити
намети на Грушевського. Президент звинуватив Авакова, що
це той дозволив з’явитись наметовому містечку. У глави МВС
були свої аргументи, мовляв,
обираючи між кривавою бійкою на вулиці й «напівпорожніми наметами», він обрав останнє. Пізніше Аваков навіть
відкликав Нацполіцію з-під
стін парламенту, зазначивши,
що їй нема чого там робити. І
це також могло стати своєрідним сигналом Порошенку, якому зайвий раз продемонстрували, як мало зважають в МВС на
волю «гаранта».
То чи міг арешт сина Авакова стати помстою очільнику відомства за його своєрідну
«фронду»? На подібне питання Аваков-старший відповідає
ухильно. «Коментаторам моїх

— оборонцем, Аваков — тактиком і Мартиненко — фінансистом», — пише Княжицький.
На його думку, «Народний
фронт» має великий вплив у
парламенті і може скласти конкуренцію партії Президента,
тому вживаються заходи, щоб
цей вплив зменшити. Княжицький також наводить статистику щодо кримінальних проваджень, відкритих антикорупційними органами проти представників «Народного фронту». «Зі
100% звинувачень у корупції
проти представників «Народного фронту» НАБУ порушило справу в 95% випадках; проти «Самопомочі» — у 70%, проти радикалів Ляшка — у 40%,
проти представників Блоку Порошенка — у 10%, проти членів
Опозиційного блоку — у 1%».
«Спроба «взяти в заручники» сина Авакова після незгоди міністра силовим способом
розганяти «Майдан» перед Радою є однією з таких показових
піарно-аморальних справ. Вона
не матиме жодних наслідків через відсутність самого факту
злочину, а лише стане спробою
тиску на Авакова, який «осмілився» розпочати розслідування проти Льовочкіна та інших
недоторканних проросійських
політиків. Президент Порошенко хоче скористатися ситуацією
й отримати монополію на владу
з допомогою людей, від яких ще
вчора шукав захисту в «Народному фронті». І це може стати
найбільшою помилкою Президента. Бо сидіти одночасно на
російському та українському
стільцях неможливо», — стверджує Княжицький.
А от його колега по парламенту Сергій Лещенко від Блоку Порошенка дотримується

Система стримування і противаг, яку так старанно
вибудовували учасники провладних груп впливу, не
спрацювала. Затримання сина міністра внутрішніх
справ Арсена Авакова детективами НАБУ було
розцінено «фронтовиками» як неприкрита агресія з
боку Банкової.
відносин із Президентом — перейдіть зі світу фантазій в реальність — це не кіно і не гра.
Не потрібно перекручувань і
спекуляцій. А то як начитаєшся, то і «Картковий будиночок»
дивитися далі не треба — ви
розписуєте крутіше!» — зазначив Аваков.
Тим часом колега Арсена
Авакова по «Народному фронту», народний депутат Микола Княжицький заявляє про
те, що «рюкзакова справа» —
це прицільний удар по його
партії, котра виграла вибори2014 і провела до парламенту
найбільшу кількість упізнаваних облич. «Вони і були основною рушійною силою Майдану. Яценюк був його обличчям,
Турчинов — стратегом, Парубій

протилежної думки. За його
словами, корупційна складова
в історії з рюкзаками очевидна:
«Ця афера з «рюкзаками Авакова» — це класична корупційна
історія, яких відбувається тисячі на рік по всьому світу. Син
міністра отримує замовлення
міністерства пошити рюкзаки.
Гроші виводять через конвертаційний центр. Рюкзаки за параметрами виходять на третину меншими заявленого розміру і гірші за якістю. У підсумку
сина міністра затримують. Що
сталося б у Німеччині, Італії чи
навіть Польщі? Увечері того ж
дня міністр оголосив би про відставку. Партія, яка делегувала
його у владу, вибачалася б перед народом. Що відбувається в Україні? Міністр залучає

поліцію і Національну гвардію,
щоб заважати проведенню слідчих дій. Чи загрожує приборкати НАБУ».
За словами Сергія Лещенка, «справа рюкзаків» розслідувана давно і вперше проект підозри пішов на погодження від
НАБУ до керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького ще взимку. «Те, що підозра
погоджена тільки зараз, після
конфлікту Порошенка та Авакова, посилює чутки про вплив
на Холодницького з адміністрації Президента», — підкреслює
Лещенко.

Коаліція тріщить по швах
Однак як бути зі спільними планами Блоку Порошенка
та «Народного фронту» йти на
наступні вибори разом і разом
же перемагати? Розмови про ці
плани нещодавно якраз вийшли
на новий виток. Як бачимо, останні події лише в черговий раз
розширили прірву між двома
таборами. І якщо розмови про
єдину політсилу все ще тривають, то, швидше, лише за інерцією.
«Картельна партія» (коаліція Блоку Петра Порошенка і «Народного фронту») отримала серйозну пробоїну. Цього
разу конфлікт вийшов за рамки
керованої апаратної гри. Система стримування і противаг,
яку так старанно вибудовували учасники провладних груп
впливу, не спрацювала. Затримання сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова детективами НАБУ було розцінено
«фронтовиками» як неприкрита агресія з боку Банкової, —
пише політолог Віталій Кулік.
І додає: — Тепер сторони мають
перепідписати домовленості
про ненапад і розмежувати сфери впливу. Але довіри до «картельної партії» більше немає.
Тому позачергові парламентські вибори можуть виявитися
кращими ліками від нинішнього цуцвангу. Всі — на вибори, і
помножтесь на нуль».
Про дострокові парламентські вибори говорить і політолог
Віктор Таран: «Давайте вийдемо зі світу ФБ у реальний світ і
змоделюємо ситуацію. Уявімо,
що протягом двох тижнів Аваков іде у відставку, коаліція
розпадається й оголошуються
дострокові вибори. Вибори відбуваються за чинним законодавством (!) на початку лютого
наступного року. За яку партію
ви голосуєте? Якою має бути
перша п’ятірка? Яка нова коаліція?» — запитує він.
Якщо ж вибори не відбудуться, тоді найбільш імовірним розвитком подій стане
варіант під назвою «ані миру,
ані війни». Досить імовірний
сценарій, який означатиме затяжний процес щодо тихого протистояння «Народного
фронту» з НАБУ, але без прямої конфронтації з президентською фракцією. ■

СЕЛЯНИ I КО
■ ВИЩА ШКОЛА

Прохідним
балом —
по селу
Цьогоріч сільські діти не змогли подолати
високі бар’єри ЗНО на економічні спеціальності
Ірина БІЛОУС

На базі Національного університету біоресурсів і природокористування
України пройшов Всеукраїнський «круглий стіл», присвячений підсумкам вступної кампанії-2017 року — на економічні спеціальності в аграрні
виші. Участь у ньому взяли декани факультетів економічного спрямування, вчені-економісти, представники Міністерства освіти та науки, Міністерства аграрної політики та продовольства, громадських організацій.
Проблематика, яку обговорювали, надзвичайно актуальна: цього року
сільські діти не змогли подолати високі бар’єри ЗНО. Адже на економічні
спеціальності мінімальний прохідний бал у 2017 році був більшим — 182.
А з випускників сільських шкіл усієї України лише 2% отримали 180-200
балів. І, відповідно, до економіки просто не попали.

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 3—4 ЛИСТОПАДА 2017
особливостей, ця система має чисельні вади. По-перше, підготовка фахівців економічного профілю для сільського господарства в
аграрних вишах має свою галузеву специфіку і не може бути реалізована повною мірою класичними
університетами. При цьому сільське господарство України — донор
національної економіки — наразі
відчуває гостру потребу в кваліфікованих кадрах: щорічно воно
потребує близько 2 тисяч фахівців економічного профілю, але задовольняється ледве п’ята частина
цієї потреби, і то за рахунок контрактної форми навчання.
По-друге, значне зменшення обсягів прийому на місця державного
замовлення протягом останніх двох
років загрожує подальшому існуванню в аграрних ВНЗ наукових
шкіл з економіки, бухгалтерського обліку, фінансів та менеджменту, що складалися протягом десятиліть. Продовження такої тенденції щодо вступу неминуче призведе
до скорочення та закриття відповідних кафедр і факультетів, втрати
висококваліфікованих викладачів. По-третє, така технологія формування державного замовлення
фактично вбиває систему професійної орієнтації абітурієнтів, внаслідок чого до конкретних вишів будуть приходити випадкові для них
випускники шкіл. Що, у 30 тисячах фермерських господарств, 8 тисячах сільських рад, лісництвах,
сільськогосподарських і переробних підприємствах України працюватимуть випускники КиєвоМогилянської академії чи Київського національного університету
імені Тараса Шевченка?

Не ріжте курку, яка несе
золоті яйця

❙ До аграрних вишів за спеціальністю «Економіка» за держзамовленням цьогоріч
❙ вступило лише сім осіб.
❙ Фото з сайта segodnya.ua.
Сільська молодь не може
конкурувати з міською за місця
держзамовлення
«Не може бути, щоб аграрний
сектор, який формує близько 20%
ВВП країни і 40% експорту, отримував на потреби підготовки фахівців для нього всього 1% від держзамовлення», — наголосив голова Асоціації працівників вищих
аграрних навчальних закладів,
ректор НУБіП Станіслав Ніколаєнко. Декан економічного факультету НУБіП Анатолій Діброва провів
детальний аналіз результатів цьогорічної вступної кампанії на економічні спеціальності аграрних
вишів України на місця державного замовлення. А вони викликають серйозне занепокоєння — як у
сільської молоді та батьків, так і в
академічному та освітянському середовищі. На цьому наголошували
у своїх виступах декани економічних факультетів: Білоцерківського НАУ Ігор Паска, Мелітопольського ДАУ Сергій Карман, Уманського національного університету
садівництва Юлія Нестерчук та
інші їхні колеги.
Адже новий порядок розподілу
бюджетних місць на основі «широкого конкурсу», запроваджений
Міносвіти, та принципу «гроші
йдуть за студентом» принесли не-

приємні несподіванки як абітурієнтам, так і вищим навчальним закладам. Наприклад, до всіх аграрних
вишів за спеціальністю «Економіка» при мінімальному прохідному конкурсному балі ЗНО 182,4 на
місця державного замовлення вступило… 7 осіб (не враховуючи Луганський НАУ), в тому числі один
— з сільським коефіцієнтом. А враховуючи те, що на економічні спеціальності аграрних вишів вступають переважно випускники сільських шкіл, це свідчить: сільська
молодь (навіть із запровадженням
при вступі сільського коефіцієнту,
на якому як на суттєвому позитиві
наголошує МОН) не може конкурувати з міськими однолітками за
місця державного замовлення. До
речі, незрозуміло, чому сільський
коефіцієнт не розповсюджується
на випускників шкіл селищ, а також не стосується тих дітей, які
вступають до аграрних вищих навчальних закладів на економічні
спеціальності.
На підставі детального аналізу
вступної кампанії останніх двох
років можна стверджувати: в умовах фактичної відмови від планування потреби у фахівцях за певними спеціальностями на державному рівні, зокрема, з урахуванням регіональних та галузевих

Як зліквідувати наслідки того
лиха, що волею Міносвіти буквально звалилося на сільську молодь і ось уже два роки лихоманить
вищу аграрну освіту? Представники профільних міністерств, Інституту економіки Національної академії аграрних наук України, багатьох аграрних вишів та громадських організацій саме для того й
зібралися, щоб гуртом обговорити
і змусити Міносвіти переглянути
свою позицію стосовно формування державного замовлення.
«Аналіз ситуації, який представив Анатолій Діброва, — то не
просто доповідь, а крик деканської душі будь-якого вишу», — ось
думка декана факультету економіки і менеджменту Сумського НАУ
Наталії Строченко. Позицію керівництва НУБіП повністю підтримали і освітяни-аграрії практично
всієї України, і заступник міністра аграрної політики та продовольства Олена Ковальова. Тому запрошений до участі в роботі «круглого столу» заступник міністра освіти Юрій Рашкевич, озвучуючи
офіційну позицію МОН стосовно держзамовлення та інших нюансів, з ним пов’язаних, залишився наодинці. І, здається, міністерство точки зору змінювати не збирається. Невже там не розуміють,
що не можна різати курку, яка
несе золоті яйця?
Станіслав Ніколаєнко, як колишній міністр освіти і науки,
слушно наголосив: завдання державної влади — не тільки навчати, а й слухати, що люди кажуть,
тим більше що це думка професіоналів і практиків. Підбиваючи підсумки, він озвучив щорічні потреби бізнесу в кваліфікованих фахівцях, відкинув саму
ідею (яку чиновники від освіти
вже взялися втілювати) передавати коледжі на місцеві бюджети, бо це зруйнує ступеневу освіту та інші болючі для аграрної освіти питання. І тим самим поставив у розмові не крапку, а знаки
оклику. ■
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Кооперація проти
латифундії —
непочата битва
за село
Україна рано чи пізно буде
вимушена повернутися обличчям
до визнаної світом практики
Олена КОНОНЕНКО,
науковий співробітник Інституту аграрної економіки,
експерт з аграрних питань
(«Українська правда»)
Черговий стрибок цін на харчі літом-восени цього року змусив укотре замислися про причини. Багато правильних речей сказано експертами, але мало
хто наголошує на хибній моделі господарювання, що
встановилася в селі.
В агропромисловому комплексі погоду роблять великі гравці — агрохолдинги, трейдери, переробні підприємства, банки тощо. Ці аграрні «носороги» майже безроздільно владарюють усередині країни, мають
своє лобі в політичній верхівці. При цьому самі хворобливо залежні від експорту і «штормів» світових
ринків — найменші глобальні хитання боляче б’ють
по нашій розбалансованій економіці.
Натомість 46% усієї валової продукції в аграрному
секторі України дають неорганізовані селяни. Йдеться переважно про особисті селянські господарства. Тобто людей, які самотужки обробляють городи, тримають
курей, свиней, корів. Із певною натяжкою можна сказати, що ці осібники годують країну. Але в який спосіб?
Технології ведення хазяйства — відсталі й трудомісткі. Результати їхньої праці значною мірою потрапляють до перекупників або тих же великих аграрних
«носорогів», які не зацікавлені допомогти дрібним виробникам розгорнутися на повну силу. Як казав один
фермер, українська ментальність така, що селянин завжди продасть найкраще, але умови спонукають його
зробити це за найнижчою ціною — для підтримки
штанів. Інтереси селян страждають через їхню ж нездатність зорганізуватися у більшу згуртовану силу.
Водночас 80% продукції світового аграрного сектору виробляють та реалізовують через селянську кооперацію. У країнах Азії цей відсоток зростає до 90%.
У Європі — від 60%. Кращої форми господарювання
для дрібних сільських виробників людство поки не
придумало.
Наведу приклад. У Смілянському районі Черкащини підприємець виробляв сир «Моцарела». Переробляв
три тонни молока на місяць. А переважну більшість
молока в навколишніх селах збирали «гінці» молокозаводів із Черкаської, Кіровоградської, Київської областей. Платили дві гривні за літр. Місцевий активіст
Сергій Тимофєєв ініціював створення кооперативу зі
збору й доставки молока. Придбали старенький молоковоз ЗІЛ. Після важкої війни з «гінцями» молокозаводів селяни почали возити молоко на сироварню «Моцарели». Відтоді підприємець-сировар став переробляти близько 23 тонн молока на місяць. Запустив виробництво ще 11 сортів сиру. Платить власникам корів
шість гривень за літр зданого молока. Виручка селян
на рівному місці зросла втричі!
Це означає, що в людей з’явилися підстави розвивати виробництво, планувати життя саме на цій території, а не шукати долі деінде. Покращилася соціальна ситуація. Споживачі, переважно городяни, отримали чудовий асортимент сирів, вироблених за традиційними технологіями. І все через маленькі, але вмілі
організаційні кроки в кооперації.
Нині в Україні є 1035 сільськогосподарських кооперативів. 40% із них — не працюють. За останні
п’ять років з’явилися всього вісім нових об’єднань.
Тоді як, за оцінками фахівців, український аграрний сектор потребує щонайменше 10-12 тисяч кооперативів. Виходить, що бажаних результатів ми досягнемо через 6 тисяч років...
Пік селянського кооперативного руху припав на
«помаранчевий» 2005-й. Було сформовано відповідну суспільну думку, ухвалено державну програму розвитку кооперації, під яку заклали 7 мільярдів гривень. На жаль, уряд Азарова повністю її скасував.
Україна рано чи пізно буде вимушена повернутися обличчям до сільської кооперації як апробованої та визнаної світом практики. Процес не буде простим, адже зміцніле селянство неодмінно перетнеться
в інтересах з «носорогами» агробізнесу. Однак якщо
інші країни знаходять компроміс у цьому питанні,
значить, зможемо і ми. ■
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УТ-1

06.00 М/с «Легенда про
Білосніжку»
12.25 Д/с «Дика планета»
13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 2.00
Новини
13.10, 14.30 Радіо. День
13.55 Перша шпальта
15.15 Розсекречена історія
16.45 Хто в домі господар?
17.20, 3.00 Вікно в Америку
17.50, 1.10 Новини. Світ
18.20, 21.30, 1.25, 2.45 Тема
дня
18.35, 1.40 Новини. Культура
19.00 До справи
19.30 Утеодин з Майклом
Щуром
20.15 Війна і мир
21.50, 2.25 Новини. Спорт
22.15 Роздягалка
22.50 Слідство. Інфо.
Спецвипуск
23.30 Д/с «Дороги до
Мемфіса»
03.20 Д/с «Середземномор’я»
03.55 Д/с
«Латиноамериканська
музика»
04.55 Д/с «Нью-Йорк»
НТН
05.40, 22.10 Т/с «Кулагін і
партнери»
07.00 Х/ф «Живе такий
хлопець»
08.50 Т/с «Черговий ангел-2»
12.20 Наші
13.00 Дві кінські сили
13.40, 15.05, 20.20 Т/с «CSI:
Лас-Вегас-13»
14.45, 19.00, 23.15, 2.25
Свідок
15.25 Т/с «Я — охоронець»
19.30 Т/с «Елементарно-4»
23.45 Т/с «Комісар Хельдт»
01.30 Т/с «Коджак»
02.55 Речовий доказ
03.45 Правда життя. Професії
04.45 Легенди бандитської
Одеси
UA. Культура
06.00 Молитва за Україну
06.05 Д/ф «Сімдесятники.
Микола Вінграновський.
Український Орфей»
06.25 Сценограй
07.00 Казки Лiрника Сашка
07.10 Школа Мері Поппінс
07.30 Ранок із «Культурою»
08.15 Фольк-music діти
08.50 Мистецькі історії
09.00 Мистецькі історії
09.15 Ранок із «Культурою»
10.00 Д/ф «Свята Софія.
У фокусі драми та
воскресіння»
10.30 Д/ф «Відлуння віків.
Олександрія»
11.05 Погода
11.10 Мистецькі історії
11.20 Музичне турне
12.25 Фольк-music

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
13.45, 14.45, 20.45 Комедія
«Свати-5»
15.50 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17.10 Мелодрама
«Нескінченне кохання»
20.20 Т/с «Слуга народу.
Від любові до
імпічменту»
22.00 Гроші
23.15, 0.10 Голос. Діти-4
02.05 Мелодрама «Пончик
Люся»

6 листопада
ІНТЕР
06.00 М/ф
06.20, 22.45 Слідство вели...
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
Інтером»
10.20, 12.25 Т/с «Я прийду
сама»
14.20 Х/ф «Суєта суєт»
16.10 Чекай на мене
18.00, 19.00, 4.30 Стосується
кожного
20.00, 2.35, 5.15 Подробиці
20.40 Т/с «Лінія світла»
00.30 Т/с «Що робить твоя
дружина?»
03.15 Скептик 3
03.35 уДачний проект
04.00 Готуємо разом

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
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 «Клуб Вінкс:
таємниця загубленого
королівства»
12.00 Панянка-селянка
13.00, 19.30 ЛавЛавCar
14.30, 2.50 Казки У
15.30, 3.40 Віталька
16.50, 2.00 Країна У
19.00, 21.00 Одного разу під
Полтавою
22.00 Танька і Володька
23.00 Казки У Кіно
00.00 Т/с «Баффі —
винищувачка вампірів»

5 канал

14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 21.00,
22.00, 23.00 Час новин
14.15, 15.25, 16.15, 17.15,
18.15 Інформаційний
день
17.50 Час громади

18.45, 2.15 Місцевий час
19.30 Час можливостей
21.25, 0.15 Час бізнесу
21.40, 3.00 Час-Time
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
02.25, 4.15 Огляд преси
02.30 Феєрія мандрів
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.20 Не перший погляд

13.15 Д/ф «Містерія Марії.
М. Приймаченко»
13.40 Д/ф Борхес
14.10 Погода
14.15 Надвечір’я. Долі
15.10 Радіо. День
15.30 Хто в домі хазяїн?
15.50 Хочу бути
16.10 Радіо. День
16.50 Суспільний університет
17.15 Д/ф «Дружина. П’ять
випадкових історій
жінок в армії»
17.30 Д/ф
«Дев’ятнадцятирічний
командир»
17.50 Новини. Світ
18.05 Новини
18.20 Тема дня
18.35 Новини. Культура
18.50 Лайфхак українською
19.00 Діалог Василь
Герасим’юк — Тарас
Федюк (Про Василя
Сагайдака)
19.25 З-під Конотопа до
Аризони
19.50 Вечірня казка
20.00 Розсекречена історія
Розпад СРСР
20.50 Д/ф «Командарм»
21.45 Візитівки Карпат
22.00 Д/ф «Іван Терещенко.
Колекціонер справ
благодійних»
22.25 Д/ф Борхес
22.50 Погода
23.00 Музичне турне
00.00 Радіо. День
00.50 Новини. Культура
01.05 Мистецькі історії
01.15 Фольк-music
02.15 Радіо. День
03.20 Надвечір’я. Долі

04.15 Суспільний університет
04.40 Д/ф «Іван Терещенко.
Колекціонер справ
благодійних»
05.05 Розсекречена історія

10.35, 18.40 ДжеДАІ
10.55, 19.10 Бандерлоги
11.20, 16.20, 17.20
Загублений світ
12.15 Х/ф «Школа бойових
мистецтв»
14.10 Х/ф «Школа бойових
мистецтв-2»
19.30, 20.35 Т/с «Ментівські
війни. Київ»
21.40 Т/с «Кістки»
23.20 Х/ф «Діамантові
пси»
01.15 Д/ф «Топ 10: мистецтво
архітектури»
02.20 Х/ф «Чорна долина»
03.50 Облом.UA.

СТБ
06.45, 15.30 Все буде добре!
08.45 Все буде смачно!
09.45 Х/ф «На вас
чекає громадянка
Ніканорова»
11.30 Х/ф «Кохана жінка
механіка Гаврилова»
13.00 Битва екстрасенсів-17
17.30, 22.00 Вікна-новини
18.00 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
20.00, 22.35 Хата на тата
02.45 Найкраще на ТБ
ПРЯМИЙ
06.00, 7.15 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
08.15 Ранок. «Новий день»
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 Він, Вона і телевізор
10.00, 18.15 Спецкор

ФУТБОЛ-1
06.00 «Тоттенгем» —
«Кристал Пелес». ЧА
07.45, 18.50 Моя гра
08.15 «Маріуполь» —
«Шахтар». ЧУ
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS
10.20 Великий футбол
12.00 «Реал» — «ЛасПальмас». ЧІ
13.50 «Олімпік» — «Зоря».
ЧУ
16.00 ЧА. Огляд туру
16.55 «Челсі — МЮ». ЧА
19.20, 3.25 Журнал ЛЧ
19.50 «Рейнджерс» —
«Марсель» (1992/1993
рр.) . Золота колекція
ЛЧ
21.35 ЧІ. Огляд туру
22.50 «Сталь» — «Карпати».
ЧУ
00.40 ЧА. Огляд туру
01.35 «Сельта» — «Атлетік».
ЧІ

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

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, 13.20 Секретний
фронт
12.45, 15.45 Факти. День
13.40 Х/ф «Копи на
підхваті»
16.10 Х/ф «Всесвітня
війна Z»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с «Невиправні»
22.25 Свобода слова
00.50 Х/ф «Незвичайна
подорож»
02.30 Т/с «Слідчі»
04.00 Скарб нації
04.10 Еврика!
04.20 Факти
04.40 Т/с «Відділ 44»

03.00, 2.45 Зона ночі
04.10 Абзац
06.00 М/с «Пригоди кота в
чоботях»
07.00 М/с «Лунтік та його
друзі»
07.50 М/с «Історії Тома і
Джеррі»
08.50 Х/ф «Замбезія»
10.35 Х/ф «Сонна лощина»
12.40 Х/ф «Крабат — учень
чаклуна»
15.00 Х/ф «Шрек 3»
16.45 Х/ф «Учень чародія»

03.55 «Сток Сіті» —
«Лестер». ЧА

23.40 Втеча з замку Колдіц
01.20 Брама часу
03.40 Гордість України

19.00 Ревізор
21.40 Пристрасті за
Ревізором
01.00 Х/ф «Темний ліс»
02.40 Служба розшуку дітей

ФУТБОЛ-2
06.00, 8.00 Топ-матч
06.10, 1.30 «Олімпік»
— «Зоря». ЧУ
08.10 «Ман Сіті» —
«Арсенал». ЧА
10.00 Журнал ЛЧ
10.30 «Барселона» —
«Севілья». ЧІ
12.15 «Олександрія»
— «Чорноморець». ЧУ
14.00 «Вест Гем» —
«Ліверпуль». ЧА
15.50 Моя гра
16.20 «Маріуполь» —
«Шахтар». ЧУ
18.05, 23.50 Великий футбол
19.45 ЧІ. Огляд туру
20.40 Європейський
WEEKEND
22.00 «Челсі» — «МЮ». ЧА
03.15 ЧА. Огляд туру
04.10 «Алавес» —
«Еспаньйол». ЧІ
МЕГА
06.00, 18.50 Бандитська
Одеса
07.20, 0.30 Дзеркало історії
08.20, 13.20 Правила життя
09.20 Правда життя
10.20, 21.40 Річкові монстри
11.20, 16.50 Пригоди Остіна
Стівенса
12.20 Дика Бразилія
14.10 Паранормальний світ
15.10 Наземні битви
16.00, 20.50 Скарби зі
звалища
17.50, 22.40 Дика планета
19.50 Код доступу

К1
05.10 Рецепти щастя. Нова
історія
05.50 Спеція
06.30 TOP SHOP
07.40 Чи знаєте ви, що...
08.15 Файна Юкрайна
09.10 Красуні
10.10, 16.10 Т/с «БеверліГілс, 90210»
12.00 Х/ф «Простачка»
14.00, 15.10, 19.00, 20.00,
21.00 Орел і решка
18.00, 1.00 Розсміши коміка
22.00, 1.50 Вірю не вірю
23.00 Х/ф «Прикинься моїм
чоловіком»
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 «Клуб Вінкс:
таємниця загубленого
королівства»
12.00 Панянка-селянка
13.00, 19.30 ЛавЛавCar
14.30, 2.50 Казки У
15.30, 3.40 Віталька
16.50, 2.00 Країна У
19.00, 21.00 Одного разу під
Полтавою
22.00 Танька і Володька
23.00 Казки У Кіно
00.00 Т/с «Баффі —
винищувачка
вампірів»

ТБ-ВІВТОРОК

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 3—4 ЛИСТОПАДА 2017

7 листопада
УТ-1
06.00, 6.35, 7.05, 8.25
М/с «Легенда про
Білосніжку»
06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25,
13.00, 15.00, 18.05,
21.00, 1.55 Новини
07.34 Від першої особи
08.07 Ера бізнесу
08.10 Агроера
08.15 Спорт
09.05 Д/с «Південна Корея
сьогодні»
09.40 Д/ф «Легіон. Хроніка
Української Галицької
армії 1918-1919»
11.05 Т/с «Епоха честі»
13.10, 14.30 Радіо. День
13.55, 22.15 Складна розмова
15.15 Фольк-music
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 Х/ф «Моя бабуся
Фані Каплан»
00.40 Д/с «Орегонський
путівник»
02.55 Д/с «Середземномор’я»
03.55 Д/с «Нью-Йорк»
НТН
05.40, 22.10 Т/с «Кулагін і
партнери»
06.45 Х/ф «Довга, довга
справа...»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Без особливого
ризику»
10.30, 17.25 Т/с «Детективи»
12.00 Страх у твоєму домі
13.45, 19.30 Т/с «Елементарно-4»
14.35, 15.05, 20.20 Т/с «CSI:
Лас-Вегас-13»
14.45, 19.00, 23.15, 2.20 Свідок
16.25 Т/с «Служба
розслідувань»
23.45 Т/с «Комісар Хельдт»
01.25 Т/с «Коджак»
02.50 Випадковий свідок
03.00 Речовий доказ
03.50 Правда життя. Професії
04.20 Легенди бандитської
Одеси

06.00
06.05

06.30
07.00
07.10
07.30
08.15
08.30
08.45
09.00
09.15
10.00
11.05
11.10
11.20
12.10
13.15
13.40
14.10
14.15
15.10
15.30
15.50

UA. Культура
Молитва за Україну
Діалог Василь
Герасим’юк — Тарас
Федюк (Про Василя
Сагайдака)
З-під Конотопа до
Аризони
Казки Лiрника Сашка
Школа Мері Поппінс
Ранок із «Культурою»
Новини. Світ
Новини
Тема дня
Новини. Культура
Ранок із «Культурою»
Д/ф «Командарм»
Погода
Мистецькі історії
Музичне турне
Фольк-music
Д/ф «Гармонія протиріч
Тетяни Яблонської»
Д/ф «Борхес»
Погода
Надвечір’я. Долі
Радіо. День
Хто в домі хазяїн?
Хочу бути

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, 13.50 Міняю жінку
15.05, 20.45 Комедія «Свати-5»
16.05 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17.10 Мелодрама
«Нескінченне кохання»
20.20 Т/с «Слуга народу. Від
любові до імпічменту»
22.00 Модель xl
23.45, 0.10 Комедія «Великий
рік»
02.00 Мелодрама «Пончик
Люся»

ІНТЕР
06.00 М/ф
06.20, 22.45 Слідство вели...
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
10.15, 12.25, 20.40 Т/с «Лінія
світла»
13.00, 14.00 Життя на грані
14.50, 15.50, 16.45 Речдок
18.00, 19.00, 4.30 Стосується
кожного
20.00, 2.35, 5.15 Подробиці
00.30 Т/с «Що робить твоя
дружина?»
03.15 Скептик 3
03.35 уДачний проект
04.00 Готуємо разом

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
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 «Шайбу, шайбу!»
12.00 Панянка-селянка
13.00, 19.30 ЛавЛавCar
14.30, 2.50 Казки У
15.30, 3.40 Віталька
16.50, 2.00 Країна У
19.00, 21.00 Одного разу під
Полтавою
22.00 Танька і Володька
23.00 Казки У Кіно
00.00 Т/с «Баффі —
винищувачка вампірів»

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

16.10
16.50
17.15
17.50
18.05
18.20
18.35
18.50
19.00

18.40, 20.20 «Ехо України»
19.20 Нейтральна територія
21.20 Події
22.00 Підсумки

10.20 Європейський WEEKEND
11.35 ЧА. Огляд туру
12.30 «Депортіво» —
«Атлетіко». ЧІ
14.20 Моя гра
14.50 «Маріуполь» —
«Шахтар». ЧУ
16.55 «Тоттенгем» —
«Кристал Пелес». ЧА
18.45 ЧІ. Огляд туру
19.40 «Барселона» —
«Севілья». ЧІ
21.40 «Олександрія»
— «Чорноморець». ЧУ
23.30 Журнал ЛЧ
00.00 «Сток Сіті» —
«Лестер». ЧА
02.00 «Валенсія» —
«Леганес». ЧІ
04.00 «Ман Сіті» —
«Арсенал». ЧА

19.50
20.00

20.55
21.50
22.00
22.25
22.50
23.00
00.00
00.50
01.05
01.15
02.15
03.20
04.15
04.40
05.00
05.05

Радіо. День
Суспільний університет
Як дивитися кіно
Новини. Світ
Новини
Тема дня
Новини. Культура
Лайфхак українською
Д/ф « ХХ сторіччя
Кароля Войтили»
Вечірня казка
Розсекречена історія
«Невідомі злочини
комуністів. Акція
«Вісла»
Бій за гору Маківка, ч. 1
Візитівки Полтавщини
Д/ф «Формула життя
Олександра Палладіна»
Книга. ua
Погода
Музичне турне
Радіо. День
Новини. Культура
Мистецькі історії
Фольк-music
Радіо. День
Надвечір’я. Долі
Суспільний університет
Д/ф «Формула життя
Олександра Палладіна»
Погода
Розсекречена історія

СТБ
06.35, 15.30 Все буде добре!
08.35 Все буде смачно!
09.30 Битва екстрасенсів-14
11.45 МастерШеф-6
17.30, 22.00 Вікна-новини
18.00 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
20.00, 22.45 МастерШеф-7
00.10 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

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
11.20, 16.20, 17.20 Загублений
світ
13.55 Х/ф «Петля часу»
19.30, 20.35 Т/с «Ментівські
війни. Київ»
21.40 Т/с «Кістки»
23.20 Х/ф «Бойовий гіпноз
проти кіз»
01.10 Д/ф «Топ 10: мистецтво
архітектури»
02.15 Х/ф «Москкальчарівник»
03.30 Облом.UA.
ФУТБОЛ-1
06.00, 16.00 Європейський
WEEKEND
07.15 «Барселона» —
«Севілья». ЧІ
09.05, 3.00 ЧІ. Огляд туру
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS
10.20 «Олімпік» — «Зоря». ЧУ
12.05 Великий футбол
13.50 «Ман Сіті» —
«Арсенал». ЧА
17.20, 0.40 Журнал ЛЧ
17.50 «Реал» — «ЛасПальмас». ЧІ
19.40 Топ-матч
19.45 «Маріуполь» —
«Шахтар». ЧУ
21.35 ЧА. Огляд туру
22.50 «Тоттенгем» —
«Кристал Пелес». ЧА
01.10 «Сталь» — «Карпати».
ЧУ
03.55 «Депортіво» —
«Атлетіко». ЧІ
ФУТБОЛ-2
06.00, 8.00, 10.00, 16.40, 21.30,
1.50, 3.50 Топ-матч
06.10 «Сталь» — «Карпати».
ЧУ
08.10 «Челсі» — «МЮ». ЧА

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
07.20, 0.30 Дзеркало Історії
08.20, 13.20 Правила життя
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НОВИЙ КАНАЛ
Зона ночі
Абзац
М/с «Пригоди кота в
чоботях»
М/с «Лунтік та його
друзі»
М/с «Історії Тома і
Джеррі»
Т/с «Друзі»
Т/с «Відчайдушні
домогосподарки»

05.25, 20.20 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у Великому Місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
10.00 Більше ніж правда
11.00, 17.30, 21.25 Т/с
«Невиправні»
11.55, 13.25 Х/ф «Лейк
Плесід: озеро
страху»
12.45, 15.45 Факти. День
14.15 На трьох
15.00, 16.15 Т/с «Майор і
магія»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.20 Т/с «Життя і пригоди
Мішки Япончика»
23.20 Х/ф «Обличчя зі
шрамом»
02.40 Т/с «Морська поліція.
Лос-Анджелес»
03.50 Скарб нації
04.00 Еврика!
04.10 Служба розшуку дітей
04.15 Студія Вашингтон
04.20 Факти
04.40 Т/с «Відділ 44»

03.00
04.10
06.00

09.20 Правда життя
10.20, 21.40 Річкові монстри
11.20, 16.50 Пригоди Остіна
Стівенса
12.20 Дика Бразилія
14.10, 1.20 Містична Україна
15.10 Наземні битви
16.00, 20.50 Скарби зі звалища
17.50, 22.40 Дика планета
18.50 Бандитська Одеса
19.50 Код доступу
23.40 Мисливці на нацистів
03.40 Місця сили

13.00, 14.00, 15.10, 19.00,
20.00, 21.00 Орел і
решка
18.00 Розсміши коміка
22.00 Вірю не Вірю
00.10 Т/с «Доктор Хаус»
02.40 Нічне життя

К1
05.10 Рецепти щастя. Нова
історія
05.50 Спеція
06.30 TOP SHOP
07.40 Чи знаєте ви, що...
08.15 Файна Юкрайна
09.10 Красуні
10.10, 16.10 Т/с «Беверлі-Гілс,
90210»
12.00, 23.00 Т/с «Секс у
великому місті»

07.00
07.50
08.45
12.00

16.30
19.00
20.55
22.00
23.00

Аферисти в мережах
Любов на виживання
Київ вдень і вночі
Пацанки. Нове життя
Зірки під гіпнозом

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 «Шайбу, шайбу!»
12.00 Панянка-селянка
13.00, 19.30 ЛавЛавCar
14.30, 2.50 Казки У
15.30, 3.40 Віталька
16.50, 2.00 Країна У
19.00, 21.00 Одного разу під
Полтавою
22.00 Танька і Володька
23.00 Казки У Кіно
00.00 Т/с «Баффі —
винищувачка вампірів»

■ ПЕРЕДПЛАТА-2018

Інтернет для всіх —
газета для обраних
Триває передплата
на «Україну молоду» на наступний рік
«Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi
— як зi столицi, так i з глибинки, — i колегижурналiсти оцiнюють як головну нацiональну
газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i
вашої уваги, шановнi читачi.
Нині триває передплата на «Україну молоду» на 2018 рік.
Оформити передплату можна у відділеннях поштового зв’язку, в операційних залах поштамтів, у пунктах приймання передплати, на сайті УДППЗ
«Укрпошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса»
www.presa.ua.
До наших постiйних читачiв ми традицiйно звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте «Україну молоду» — порадьте
передплату i своїм родичам, друзям, сусiдам,
знайомим.

Передплатна вартiсть
«України молодої»
на 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
передплати 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» можна прочитати в усьому світі через партнерську мережу PressReader
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ТБ-СЕРЕДА

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 3—4 ЛИСТОПАДА 2017
УТ-1

06.00, 6.35, 7.05, 8.25
М/с «Легенда про
Білосніжку»
06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25,
13.00, 15.00, 18.05,
21.00, 1.55 Новини
07.34 Від першої особи
08.07 Ера бізнесу
08.10 Агроера
08.15 Спорт
09.05, 0.00 Д/с «Південна
Корея сьогодні»
09.30 Т/с «Бодо»
11.05 Т/с «Епоха честі»
13.10 Радіо. День
13.55 Наші гроші
14.30 52 вікенди
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
23.25 Мегалот
00.10 Д/с «Орегонський
путівник»
02.55 Д/с
«Середземномор»я»
03.55 Д/с «Нью-Йорк»

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, 10.50 Чотири весілля
12.20, 13.50 Міняю жінку
15.00, 20.45 Комедія
«Свати-5»
16.05 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17.10 Мелодрама
«Нескінченне кохання»
20.20 Т/с «Слуга народу. Від
любові до імпічменту»
22.00, 23.35, 0.10 Міняю
жінку-12
01.15 Мелодрама «Пончик
Люся»

06.00 М/ф
06.20, 22.45 Слідство вели...
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
10.15, 12.25, 20.40 Т/с «Лінія
світла»
13.00, 14.00 Життя на грані
14.50, 15.50, 16.45 Речдок
18.00, 19.00, 4.30 Стосується
кожного
20.00, 2.30, 5.15 Подробиці
00.30 Т/с «Що робить твоя
дружина?»
03.10 Скептик 3
03.35 уДачний проект
04.00 Готуємо разом

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
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 «Школа монстрів:
великий монстровий
риф»
12.00 Панянка-селянка
13.00, 19.30 ЛавЛавCar
14.30, 2.50 Казки У
15.30, 3.40 Віталька
16.50, 2.00 Країна У
19.00, 21.00 Одного разу під
Полтавою
22.00 Танька і Володька
23.00 Казки У Кіно
00.00 Т/с «Баффі —
винищувачка вампірів»

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

09.15
10.00
11.05
11.10
11.20
12.10
13.10

00.50
01.05
01.15
02.15
03.20
04.15
04.40

10.35, 18.40 ДжеДАІ
10.55, 19.10 Бандерлоги
11.20, 16.20, 17.20
Загублений світ
13.55 Х/ф «Мабуть, боги
збожеволіли»
19.30, 20.35 Т/с «Ментівські
війни. Київ»
21.40 Т/с «Кістки»
23.15 Х/ф «Замовлений
убивця»
01.05 Д/ф «Топ 10: мистецтво
архітектури»
02.10 Х/ф «Все перемагає
любов»
03.20 Облом.UA.

13.40
14.10
14.15
15.10
15.30
15.50
16.10
16.50
17.15
17.50
18.05
18.20
18.35
18.50
19.00
19.25
19.50
20.00

UA. Культура
06.00 Молитва за Україну
06.05 Д/ф «ХХ сторіччя
Кароля Войтили»
07.00 Казки Лiрника Сашка
07.10 Школа Мері Поппінс
07.30 Ранок із «Культурою»
08.15 Новини. Світ
08.30 Новини
08.45 Тема дня
09.00 Новини. Культура

ІНТЕР

5 канал

НТН
05.35, 22.10 Т/с «Кулагін і
партнери»
06.45 Х/ф «Ідеальний
злочин»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «П’ять хвилин
страху»
10.35, 17.25 Т/с «Детективи»
12.00 Страх у твоєму домі
13.45, 19.30 Т/с
«Елементарно-4»
14.35, 15.05, 20.20 Т/с «CSI:
Лас-Вегас-13»
14.45, 19.00, 23.15, 2.25
Свідок
16.25 Т/с «Служба
розслідувань»
23.45 Т/с «Комісар Хельдт»
01.30 Т/с «Коджак»
02.55 Випадковий свідок
03.00 Речовий доказ
04.15 Правда життя. Професії
04.45 Легенди бандитської
Одеси

8 листопада

20.55
21.50
22.00

22.25
22.50
23.00
00.00

Ранок із «Культурою»
Бій за гору Маківка, ч. 1
Погода
Мистецькі історії
Музичне турне
Фольк-music
До 150-річчя відкриття
Національної опери
України Д/ф «Марія
Левитська. Театральний
роман»
Д/ф «Борхес»
Погода
Надвечір’я. Долі
Радіо. День
Хто в домі хазяїн?
Хочу бути
Радіо. День
Суспільний університет
Книга. ua
Новини. Світ
Новини
Тема дня
Новини. Культура
Лайфхак українською
Василь Неволов.
Нетиповий чиновник
Центр уваги. Історія
київського трамвая
Вечірня казка
Розсекречена історія
«Таємниці великої
війни. Міф про
«Народних месників».
Корюківка»
Бій за гору Маківка, ч. 2
Візитівки Полтавщини
Д/ф «Всеволод
Нестайко. Родом з
дитинства»
Культурна афіша
здорової людини
Погода
Музичне турне
Радіо. День

Новини. Культура
Мистецькі історії
Фольк-music
Радіо. День
Надвечір’я. Долі
Суспільний університет
Д/ф «Всеволод
Нестайко. Родом з
дитинства»
05.05 Розсекречена історія
СТБ
06.30, 15.30 Все буде добре!
08.30 Все буде смачно!
09.30 Битва екстрасенсів-14
11.40 МастерШеф-6
17.30, 22.00 Вікна-новини
18.00 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
20.00, 22.45 МастерШеф-7
01.00 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

ФУТБОЛ-1
06.00 «Вест Гем» —
«Ліверпуль». ЧА
07.45, 20.10 Журнал ЛЧ
08.15 «Олександрія»
— «Чорноморець». ЧУ
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS
10.20 «Реал» — «ЛасПальмас». ЧІ
12.05 «Тоттенгем» —
«Кристал Пелес». ЧА
13.55 «Сталь» — «Карпати».
ЧУ
16.00, 22.50 Сіткорізи
16.30 «Ман Сіті» —
«Арсенал». ЧА
18.20 «Барселона» —
«Севілья». ЧІ
20.40 «Челсі» — «МЮ». ЧА
23.20 «Маріуполь» —
«Шахтар». ЧУ
01.10, 5.35 Топ-матч
01.25 «Сток Сіті» —
«Лестер». ЧА
03.15 Світ Прем’єр-ліги
03.45 «Валенсія» —
«Леганес». ЧІ

ICTV
05.25, 10.05 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у Великому Місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
11.05, 17.30, 21.25 Т/с
«Невиправні»
12.00, 13.25, 16.15 Х/ф
«Обличчя зі шрамом»

12.45, 15.45 Факти. День
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.25, 1.50 Т/с «Життя
і пригоди Мішки
Япончика»
23.25 Х/ф «Море кохання»
02.40 Т/с «Морська поліція.
Лос-Анджелес»
03.55 Скарб нації
04.00 Еврика!
04.10 Студія Вашингтон
04.15 Факти
04.35 Т/с «Відділ 44»
ФУТБОЛ-2
06.00, 8.00, 16.00, 22.40, 1.35,
3.35, 5.35 Топ-матч
06.10 «Маріуполь» —
«Шахтар». ЧУ
08.15 Великий футбол
10.00, 18.00 Моя гра
10.30 «Челсі» — «МЮ». ЧА
12.20 «Сельта» — «Атлетік».
ЧІ
14.10 Журнал ЛЧ
14.40 Європейський
WEEKEND
16.10 «Олімпік» — «Зоря».
ЧУ
18.30 «Сток Сіті» —
«Лестер». ЧА
20.20 Сіткорізи
20.50 «Реал» — «ЛасПальмас». ЧІ
22.50 «Вест Гем» —
«Ліверпуль». ЧА
00.40 ЧІ. Огляд туру
01.45 «Бетіс» — «Хетафе».
ЧІ
03.45 «Сталь» — «Карпати».
ЧУ
МЕГА
06.00, 18.50 Бандитська
Одеса
07.20, 0.30 Дзеркало історії
08.20, 13.20 Правила життя
09.20 Правда життя
10.20, 21.40 Річкові монстри
11.20, 16.50 Пригоди Остіна
Стівенса
12.20 Дика Шрі-Ланка
14.10 Містична Україна
15.10 Втеча з замку Колдіц
16.00, 20.50 Скарби зі
звалища
17.50, 22.40 Дика планета
19.50 Код доступу

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 2.50 Зона ночі
05.10 Абзац
07.00 М/с «Лунтік та його
друзі»
08.00 М/с «Історії Тома і
Джеррі»
09.00 Т/с «Друзі»

11.15 Т/с «Відчайдушні
домогосподарки»
15.45, 22.00 Пацанки. Нове
життя
16.45 Аферисти в мережах
19.00 Вар’яти
21.00 Київ вдень і вночі
23.05 Зоряні яйця
02.45 Служба розшуку дітей
23.40 Мисливці на нацистів
02.10 Великі українці
03.40 Україна: забута історія
К1
05.10 Рецепти щастя. Нова
історія
05.50 Спеція
06.30 TOP SHOP
07.40 Чи знаєте ви, що...
08.15 Файна Юкрайна
09.10 Красуні
10.10, 16.10 Т/с «БеверліГілс, 90210»
12.00, 23.00 Т/с «Секс у
великому місті»
13.00, 14.00, 15.10, 19.00,
20.00, 21.00 Орел і
решка
18.00 Розсміши коміка
22.00 Вірю не Вірю
00.10 Т/с «Доктор Хаус»
02.40 Нічне життя
ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 5.30 Корисні підказки
07.10 Це наше — це твоє
07.15 Мультмікс
10.45 М/ф «Школа монстрів:
великий монстровий
риф»
12.00 Панянка-селянка
13.00, 19.30 ЛавЛавCar
14.30, 2.50 Казки У
15.30, 3.40 Віталька
16.50, 2.00 Країна У
19.00, 21.00 Одного разу під
Полтавою
22.00 Танька і Володька
23.00 Казки У Кіно
00.00 Т/с «Баффі —
винищувачка вампірів»

ТБ-ЧЕТВЕР

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 3—4 ЛИСТОПАДА 2017

9 листопада
УТ-1
06.00, 6.35, 7.05, 8.25
М/с «Легенда про
Білосніжку»
06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25,
13.00, 15.00, 18.05,
21.00, 1.55 Новини
07.34 Від першої особи
08.07 Ера бізнесу
08.10 Агроера
08.15 Спорт
09.05 Д/с «Південна Корея
сьогодні»
09.30 Т/с «Бодо»
11.05 Т/с «Епоха честі»
13.10, 14.30 Радіо. День
13.55 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 «Живі й
нескорені»
19.10 Д/ф «Пара олімпійців»
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»
02.50 Радіодиктант
03.55 Д/с «Нью-Йорк»
НТН
05.35, 22.10 Т/с «Кулагін і
партнери»
06.45 Х/ф «Нічна пригода»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Скринька Марії
Медичі»
10.40, 17.25 Т/с «Детективи»
12.00 Страх у твоєму домі
13.45, 19.30 Т/с
«Елементарно-4»
14.35, 15.05, 20.20 Т/с «CSI:
Лас-Вегас-13»
14.45, 19.00, 23.15, 2.25
Свідок
16.25 Т/с «Служба
розслідувань»
23.45 Т/с «Комісар Хельдт»
01.30 Т/с «Коджак»
02.55 Випадковий свідок
03.05 Речовий доказ
03.50 Правда життя. Професії
04.40 Легенди бандитської
Одеси
UA. Культура
06.00 Молитва за Україну
06.05 Василь Неволов.
Нетиповий чиновник
06.30 Центр уваги. Історія
київського трамвая
07.00 Казки Лiрника Сашка
07.10 Школа Мері Поппінс
07.30 Ранок із «Культурою»
08.15 Новини. Світ
08.30 Новини
08.45 Тема дня
09.00 Новини. Культура
09.15 Ранок із «Культурою»
10.00 Бій за гору Маківка, ч. 2
10.55 Мистецькі історії
11.05 Музичне турне

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, 10.50 Чотири весілля
12.20, 13.50 Міняю жінку
15.05, 20.45 Комедія «Свати-5»
16.05 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17.10 Мелодрама
«Нескінченне кохання»
20.20 Т/с «Слуга народу. Від
любові до імпічменту»
22.00 Світ навиворіт-9
23.00 Право на владу 2017
00.40 Драма «Капоте»
04.50 Мелодрама «Пончик
Люся»

ІНТЕР
06.00 М/ф
06.20, 22.45 Слідство вели...
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
Інтером»
10.15, 12.25, 20.40 Т/с «Лінія
світла»
13.00, 14.00 Життя на грані
14.50, 15.50, 16.45 Речдок
18.00, 19.00, 4.30 Стосується
кожного
20.00, 2.30, 5.15 Подробиці
00.30 Т/с «Що робить твоя
дружина?»
03.10 Скептик 3
03.35 уДачний проект
04.00 Готуємо разом

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
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 «Білосніжка»
12.00 Панянка-селянка
13.00, 19.30 ЛавЛавCar
14.30, 2.50 Казки У
15.30, 3.40 Віталька
16.50, 2.00 Країна У
19.00, 21.00 Одного разу під
Полтавою
22.00 Танька і Володька
23.00 Казки У Кіно
00.00 Т/с «Баффі —
винищувачка вампірів»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.30, 7.35, 8.15, 2.25, 4.15
Огляд преси
06.45, 18.45, 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,
11.50 Погода
12.00 Радіодиктант. До Дня
української писемності
та мови
13.10 Д/ф «Гуцулка Ксеня»
13.45 Д/ф Борхес
14.10 Погода
14.15 Надвечір’я. Долі
15.10 Радіо. День
15.30 Хто в домі хазяїн?
15.50 Хочу бути
16.10 Радіо. День
16.50 Суспільний університет
17.15 Культурна афіша
здорової людини
17.50 Новини. Світ
18.05 Новини
18.20 Тема дня
18.35 Новини. Культура
18.50 Лайфхак українською
19.00 Дійові особи. Юрій
Шевченко
19.50 Вечірня казка
20.00 Розсекречена історія
«Сюргюн – вигнання.
Логістика геноциду.
Міф про народизлочинці»
20.45 Дмитро Вітовський.
Шлях до волі
21.50 Візитівки Полтавщини
22.05 Д/ф «Штепсель і
Тарапунька. Слава – на
виснаження»
22.25 52 уїк-енди
23.00 Музичне турне
00.00 Радіо. День
00.50 Новини. Культура
01.05 Мистецькі історії
01.15 Фольк-music
02.15 Радіо. День
03.20 Надвечір’я. Долі
04.15 Суспільний університет
04.40 Д/ф «Штепсель і
Тарапунька. Слава – на
виснаження»
05.05 Розсекречена історія

23.00 Час новин
07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час
бізнесу
07.50 Мотор
08.35 Капітал
08.45 Клуб LIFE
09.20, 17.50 Час громади
18.15 Про Українське
19.30 Час. Підсумки дня
СТБ
06.45, 15.30 Все буде добре!
08.45 Все буде смачно!
09.45 Битва екстрасенсів-14
12.00 МастерШеф-6
17.30, 22.00 Вікна-новини
18.00 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
20.00, 22.45 Зважені та
щасливі-7
23.25 Один за всіх
ПРЯМИЙ
06.00, 7.15, 8.15 Ранок.
«Новий день»
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00
«Репортер». Новини
09.15, 10.15, 11.15, 12.15
Ранок. «Ми всі...»
13.15, 14.15, 15.15 Деталі
16.15, 23.00 Кримінал
17.15 Ситуація
18.00, 19.00, 21.00 Разом
18.40, 20.20 «Ехо України»
19.20 Нейтральна територія
21.20 Події
22.00 Підсумки
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00, 12.15 Він, Вона і
телевізор
10.00, 18.15 Спецкор
10.35, 18.40 ДжеДАІ
10.55, 19.10 Бандерлоги
11.20, 16.20, 17.20
Загублений світ
14.30 Х/ф «Замовлений
убивця»
19.30, 20.35 Т/с «Ментівські
війни. Київ»
21.40 Т/с «Кістки 2»
23.15 Х/ф «Новий хлопець
моєї мами»

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
01.10 Д/ф «Топ 10: мистецтво
архітектури»
02.15 Х/ф «Вишневі ночі»
03.40 Облом.UA.
ФУТБОЛ-1
06.00 Чехія — Півн. Ірландія.
Відбір до ЧС-2018
07.45 Сіткорізи
08.15 Швейцарія — Андорра.
Відбір до ЧС-2018
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS
10.20 Хорватія — Україна.
Відбір до ЧС-2018
12.10 Півн. Ірландія
— Німеччина. Відбір до
ЧС-2018
13.55 Бельгія — Греція.
Відбір до ЧС-2018
16.00 Хорватія — Ісландія.
Відбір до ЧС-2018
17.50 Норвегія — Півн.
Ірландія. Відбір до ЧС2018
19.40 Топ-матч
19.45 Португалія —
Швейцарія. Відбір до
ЧС-2018
21.35 Півн. Ірландія —
Швейцарія. Плей-оф.
Відбір до ЧС-2018
23.40 Швеція — Нідерланди.
Відбір до ЧС-2018
01.30 Огляд 1-го ігрового дня.
Відбір до ЧС-2018
02.10 Македонія — Італія.
Відбір до ЧС-2018
04.00 Хорватія — Греція. Плейоф. Відбір до ЧС-2018
ФУТБОЛ-2
06.00, 8.00, 10.00, 2.00 Топматч
06.10 Хорватія — Туреччина.
Відбір до ЧС-2018

ICTV
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05.25 Громадянська оборона
06.30 Ранок у Великому
Місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
09.55 Секретний фронт
10.55, 17.30, 21.25 Т/с
«Невиправні»
11.55, 13.25 Х/ф «Море
кохання»
12.45, 15.45 Факти. День
14.45 На трьох
15.05, 16.15 Т/с «Майор і
магія»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.25, 2.00 Т/с «Життя
і пригоди Мішки
Япончика»
23.25 Х/ф «Взвод»
02.50 Т/с «Морська поліція.
Лос-Анджелес»
03.55 Скарб нації
04.05 Еврика!
04.10 Служба розшуку дітей
04.15 Студія Вашингтон
04.20 Факти
04.40 Т/с «Відділ 44»

03.00, 2.45 Зона ночі
05.10 Абзац
07.00 М/с «Лунтік та його
друзі»
08.00 М/с «Історії Тома і
Джеррі»
09.00 Т/с «Друзі»
11.50 Т/с «Відчайдушні
домогосподарки»
16.25, 22.00 Пацанки. Нове
життя
17.15 Аферисти в мережах

08.10 Греція — Боснія і
Герцеговина. Відбір до
ЧС-2018
10.10 Італія — Іспанія. Відбір
до ЧС-2018
12.00 Моя гра
12.30 Швейцарія —
Угорщина. Відбір до
ЧС-2018
14.20 Сіткорізи
14.50 Півн. Ірландія —
Швейцарія. Плей-оф.
Відбір до ЧС-2018
16.40 Журнал ЛЧ
17.10 Кіпр — Греція. Відбір
до ЧС-2018
18.55 LaLiga Chronicles. ЧІ
19.15 Україна — Хорватія.
Відбір до ЧС-2018
21.00, 23.40 Шлях на
Мундіаль
21.35 Хорватія — Греція.
Плей-оф. Відбір до ЧС2018
00.10 Ізраїль — Італія.
Відбір до ЧС-2018
02.10 Польща — Данія.
Відбір до ЧС-2018
04.00 Австрія — Вельс.
Відбір до ЧС-2018

17.50, 22.40 Дика планета
18.50 Бандитська Одеса
19.50, 3.40 Код доступу
00.30 Мегазаводи
01.20 Скарб.UA

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
07.20 Дзеркало історії
08.20, 13.20 Правила життя
09.20 Правда життя
10.20, 21.40 Річкові монстри
11.20, 16.50 Пригоди Остіна
Стівенса
12.20 Дика Шрі-Ланка
14.10 Містична Україна
15.10, 23.40 Мисливці на
нацистів
16.00, 20.50 Скарби зі
звалища

19.00
21.00
22.55
02.40

Зоряні яйця
Київ вдень і вночі
Суперінтуїція
Служба розшуку дітей

К1
05.10 Рецепти щастя. Нова
історія
05.50 Спеція
06.30 TOP SHOP
07.40 Чи знаєте ви, що...
08.15 Файна Юкрайна
09.10 Красуні
10.10, 16.10 Т/с «БеверліГілс, 90210»
12.00, 23.00 Т/с «Секс у
великому місті»
13.00, 14.00, 15.10, 19.00,
20.00, 21.00 Орел і
решка
18.00 Розсміши коміка
22.00 Вірю не вірю
00.10 Т/с «Доктор Хаус»
02.40 Нічне життя
ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 5.30 Корисні підказки
07.10 Це наше — це твоє
07.15 Мультмікс
10.45 Х/ф «Білосніжка»
12.00 Панянка-селянка
13.00, 19.30 ЛавЛавCar
14.30, 2.50 Казки У
15.30, 3.40 Віталька
16.50, 2.00 Країна У
19.00, 21.00 Одного разу під
Полтавою
22.00 Танька і Володька
23.00 Казки У Кіно
00.00 Т/с «Баффі —
винищувачка
вампірів»
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УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 3—4 ЛИСТОПАДА 2017
УТ-1

06.00, 6.35, 7.05, 8.25
М/с «Легенда про
Білосніжку»
06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25,
13.00, 15.00, 18.05,
21.00, 1.55 Новини
07.34 Від першої особи
08.07 Ера бізнесу
08.10 Агроера
08.15 Спорт
09.05 Д/с «Південна Корея
сьогодні»
09.30 Т/с «Бодо»
11.05 Т/с «Епоха честі»
13.10, 14.30 Радіо. День
13.55 Схеми
15.1 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 «Дикі тварини»
20.25 Перша шпальта
21.50, 2.20 Новини. Спорт
22.15 ЧереЩур (Late night
show)
22.50 Як дивитися кіно
23.15 Х/ф «Моя Бабуся
— Фані Каплан»
02.55 Д/с «Середземномор’я»
03.55 Д/с «Нью-Йорк»

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, 10.50 Чотири весілля
12.20, 13.45 Міняю жінку
15.00 Комедія «Свати-5»
16.00 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17.10 Мелодрама
«Нескінченне
кохання»
20.15 Ліга сміху. Шлях до
фіналу 2017
22.40 Ігри приколів
23.40 Вечірній Київ
01.40 Драма «Капоте»

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
11.05
11.10
11.25
12.15
13.15
13.40
14.15
15.10
15.30
15.55
16.10
16.50
17.15
17.50
18.05
18.20
18.35
18.50
19.00
19.25
19.50
20.00

20.55
21.50
22.00

UA. Культура
06.00 Молитва за Україну
06.05 Дійові особи. Юрій
Шевченко
07.00 Казки Лiрника Сашка
07.10 Школа Мері Поппінс
07.30 Ранок із «Культурою»
08.15 Новини. Світ
08.30 Новини
08.45 Тема дня
09.00 Новини. Культура
09.15 Ранок із «Культурою»
10.00 Дмитро Вітовський.
Шлях до волі

ІНТЕР
06.00 М/ф
06.20 Слідство вели...
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
10.15, 12.25 Т/с «Лінія
світла»
13.00, 14.00 Життя на грані
14.50, 15.50, 16.45 Речдок
18.00 Стосується кожного
20.00, 3.20 Подробиці
тижня
22.00 Т/с «Німеччина 83»
00.00 Д/ф «Стіна»
01.00 Х/ф «Лок»
05.00 Жди меня

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
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 «Золота гуска»
12.00 Панянка-селянка
13.00, 19.30 ЛавЛавCar
14.30, 2.50 Казки У
15.30, 3.40 Віталька
16.50, 2.00 Країна У
19.00 Одного разу під Полтавою
21.00 Х/ф «Ніч у музеї 3:
секрет гробниці»
23.00 Х/ф «Як кохатися
по-англійськи»
01.00 Т/с «Баффі —
винищувачка вампірів»

5 канал

НТН
05.30, 22.10 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, 19.30 Т/с
«Елементарно-4»
14.35, 15.05, 20.20 Т/с «CSI:
Лас-Вегас-13»
14.45, 19.00, 23.15, 2.20
«Свідок»
16.25 Т/с «Служба
розслідувань»
23.45 Т/с «Комісар Хельдт»
01.30 Т/с «Коджак»
02.50 Речовий доказ
04.15 Легенди бандитської
Одеси
04.40 Легенди бандитського
Києва

10 листопада

22.25
22.50
23.00
00.00
00.50
01.05
01.15
02.15
03.20
04.15
04.40
05.05

Погода
Мистецькі історії
Музичне турне
Фольк-music
Д/ф «Пісня Всесвіту.
Їхав козак за Дунай»
Д/ф «Борхес»
Надвечір’я. Долі
Радіо. День
Хто в домі хазяїн?
Школа Мері Поппінс
Радіо. День
Суспільний університет
52 уїк-енди
Новини. Світ
Новини
Тема дня
Новини. Культура
Лайфхак українською
Територія Кіно. Від
Китаєво до Набережної
Таміла Петрощук
Вечірня казка
Розсекречена історія
Великий терор. Великий
терор очима ката (чого
ми досі не знаємо?)
Д/ф «Служба безпеки
ОУН. Зачинені двері»
Візитівки Полтавщини
Д/ф «Клоун іде на
манеж. М. Яковченко»
Д/ф «Діти Донбасу»
Погода
Музичне турне
Радіо. День
Новини. Культура
Мистецькі історії
Фольк-music
Радіо. День
Надвечір’я. Долі
Суспільний університет
Д/ф «Клоун іде на
манеж. М. Яковченко»
Розсекречена історія

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 Енерго Незалежність
СТБ
07.10 Х/ф «Крок назустріч»
08.55, 23.20 Х/ф «Не
підганяй кохання»
11.05 Х/ф «Провідниця»
17.30, 22.00 Вікна-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
11.20, 16.20, 17.20
Загублений світ
14.25 Х/ф «Новий хлопець
моєї мами»
19.10 Х/ф «Подвійний
дракон»
21.00 Х/ф «Вуличний воїн»
22.50 Змішані єдиноборства.
UFC

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
01.50 Х/ф «Чорна долина»
03.20 Облом.UA.
ФУТБОЛ-1
06.00 Україна — Ісландія.
Відбір до ЧС-2018
07.50, 3.40 LaLiga Chronicles.
ЧІ
08.10 Швеція — Болгарія.
Відбір до ЧС-2018
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS
10.25 Іспанія — Італія. Відбір
до ЧС-2018
12.10 Хорватія — Греція.
Плей-оф. Відбір до ЧС2018
13.55 Півн. Ірландія —
Швейцарія. Плей-оф.
Відбір до ЧС-2018
16.05 ЧІ. Огляд туру
17.00 Сіткорізи
17.30 Передматчева студія
17.55 Україна — Англія.
Відбір до Євро-2019
19.55 Післяматчева студія
20.25 Світ Прем’єр-ліги
20.55 Топ-матч
21.05 Журнал ЛЧ
21.35 Швеція — Італія. Плейоф. Відбір до ЧС-2018
23.40 Ірландія — Сербія.
Відбір до ЧС-2018
01.30 Огляд матчу «Швеція
— Італія». Відбір до
ЧС-2018
01.50 Данія — Румунія.
Відбір до ЧС-2018
04.00 Німеччина — Чехія.
Відбір до ЧС-2018
ФУТБОЛ-2
0.00, 19.05 Топ-матч
06.10 Франція — Швеція.
Відбір до ЧС-2018
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05.25 Громадянська оборона
06.30 Ранок у Великому Місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
09.55 Інсайдер
10.55, 17.30 Т/с «Невиправні»
11.50, 13.25 Х/ф «Взвод»
12.45, 15.45 Факти. День
14.50 На трьох
15.05, 16.15 Т/с «Майор і
магія»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
00.05 Комік на мільйон
02.10 Факти
02.30 Т/с «Морська поліція.
Лос-Анджелес»

03.00, 1.45 Зона ночі
05.10 Абзац
07.00 М/с «Лунтік та його
друзі»
08.15, 22.40 Половинки
10.10 Любов на виживання
12.00, 21.40 Київ вдень і
вночі
16.15, 19.00 Топ-модель
по-українськи
00.40 Т/с «Татусеві дочки»

04.30 Т/с «Слідчі»

01.40 Служба розшуку дітей

08.00, 12.15 Шлях на
Мундіаль
08.35 Хорватія — Греція.
Плей-оф. Відбір до ЧС2018
10.25 Півн. Ірландія —
Швейцарія. Плей-оф.
Відбір до ЧС-2018
12.45 Італія — Албанія.
Відбір до ЧС-2018
14.35 LaLiga Chronicles. ЧІ
14.55 Туреччина — Україна.
Відбір до ЧС-2018
16.45 Світ Прем’єр-ліги
17.15 Швеція — Франція.
Відбір до ЧС-2018
19.15 Передматчева студія
19.55 Україна — Словаччина.
Контрольна гра
20.45 Студія зі стадіону
21.55 Післяматчева студія
22.30 Англія — Шотландія.
Відбір до ЧС-2018
00.20 Огляд матчу «Швеція
— Італія». Відбір до
ЧС-2018
00.40 U-21. Україна — Англія.
Відбір до Євро-2019
02.25 Албанія — Іспанія.
Відбір до ЧС-2018
04.10 Чорногорія — Данія.
Відбір до ЧС-2018

16.00, 20.50 Скарби зі звалища
16.50 Сироти дикої природи
17.50, 22.40 Дика планета
19.50 Код доступу
01.20 Таємниці кримінального
світу

МЕГА
06.00, 18.50 Бандитська Одеса
07.20, 0.30 Дзеркало історії
08.20, 13.20 Правила життя
09.20 Правда життя
10.20, 21.40 Річкові монстри
11.20 Пригоди Остіна
Стівенса
12.20 Дика Шрі-Ланка
14.10, 3.40 Містична Україна
15.10, 23.40 Мисливці на
нацистів

К1
05.10 Рецепти щастя. Нова
історія
05.50 Спеція
06.30 TOP SHOP
07.40 Чи знаєте ви, що...
08.15 Файна Юкрайна
09.10 Красуні
10.10, 16.10 Т/с «БеверліГілс, 90210»
12.00, 13.00, 14.00, 15.10,
19.00, 20.00, 21.00 Орел
і решка
18.00 Розсміши коміка
22.00, 1.10 КВК на БІС
23.00 КВК
01.50 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 «Золота гуска»
12.00 Панянка-селянка
13.00, 19.30 ЛавЛавCar
14.30, 2.50 Казки У
15.30, 3.40 Віталька
16.50, 2.00 Країна У
19.00 Одного разу під
Полтавою
21.00 Х/ф «Ніч у музеї 3:
секрет гробниці»
23.00 Х/ф «Як кохатися
по-англійськи»
01.00 Т/с «Баффі —
винищувачка вампірів»

ТБ-СУБОТА

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 3—4 ЛИСТОПАДА 2017

11 листопада
УТ-1
06.00, 6.35, 7.05, 8.30, 9.40
М/с «Легенда про
Білосніжку»
07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 1.10
Новини
07.34 На слуху
08.10 Світ он лайн
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?
12.55 Х/ф «Маленька
Фадетта»
15.05 Д/с «Смак
Дзяннаня»
15.35 Т/с «Оповідання ХІХ
століття»
20.25 Роздягалка
21.35 Розсекречена історія
22.35 Війна і мир
23.25 Мегалот
23.30 Д/с «Блюз. Мартін
Скорсезе
представляє»
01.35 Світло
02.30 Д/с «Кремнієва
долина»
03.55 Д/с «Нью-Йорк»
НТН
05.30, 4.15 Правда життя.
Професії
06.35 Х/ф «Щиро ваш...»
08.05 Х/ф «Тіні зникають
опівдні»
12.00, 2.40 Речовий доказ
15.00 Свідок. Агенти
15.40 Склад злочину
17.10 Переломні 80-ті
19.00, 2.10 Свідок
19.30 Х/ф «У бій ідуть
лише «старики»
21.15 Х/ф «Чужі душі»
23.00 Х/ф «Шах і мат»
00.45 Мисливці за привидами
03.25 Легенди бандитського
Києва
UA. Культура
06.00 Молитва за Україну
06.05 Територія Кіно. Від
Китаєво до Набережної
06.30 Таміла Петрощук
07.00 Новини. Світ
07.15 Новини
07.30 Тема дня
07.45 Новини. Культура
08.00 Казки Лiрника Сашка
08.20 Школа Мері Поппінс
08.35 Хочу бути
08.55 Хто в домі хазяїн?
09.25 Як це?
10.10 Суспільний університет
11.10 Музичне турне
12.25 Погода
12.40 Фольк-music
14.40 Погода
14.45 Д/ф «Штепсель і
Тарапунька. Слава – на
виснаження»

КАНАЛ «1+1»
06.00, 19.30 ТСН
06.50 Гроші
08.00 Сніданок. Вихідний
09.45, 5.20 Життя без
обману 2017
11.20, 23.10 Світське життя
12.20 Модель xl
14.15 Т/с «Слуга народу.
Від любові до
імпічменту»
16.35, 21.15 Вечірній квартал
2017
18.30 Розсміши
коміка 2017
20.15 Українські сенсації
00.10, 1.35 Вечірній Київ

ІНТЕР
06.20 М/ф
07.00 Х/ф «Солдат Іван
Бровкін»
09.00, 2.30 Х/ф «Іван
Бровкін на цілині»
11.00, 4.00 Х/ф «Дачна
поїздка сержанта
Цибулі»
12.20 Х/ф «Максим
Перепелиця»
14.15 Т/с «Сільський
романс»
17.40, 20.30 Х/ф «Два
Івани»
20.00, 2.00, 5.10 Подробиці
22.00 Т/с «Німеччина 83»
00.00 Х/ф «Області
темряви»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
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 «Клуб Вінкс:
чарівна пригода»
13.00 Х/ф «Осляча шкура»
14.30, 2.00 Країна У
17.00 Х/ф «Ніч у музеї 3:
секрет гробниці»
19.00 Одного разу під Полтавою
21.00 Танька і Володька
00.00 Т/с «Баффі —
винищувачка вампірів»
02.50 Казки У
03.40 Віталька

ICTV
05.10, 4.10 Скарб нації
05.20, 4.15 Еврика!
05.25, 4.25 Факти
05.45, 4.50 Більше ніж правда
07.20 Я зняв!
09.15, 13.15 Дизель-шоу
10.45, 11.45 Особливості
національної роботи
12.45 Факти. День
13.00 На трьох
14.40 Комік на мільйон
16.45 Х/ф «Я легенда»
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НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 1.40 Зона ночі
04.45 Х/ф «Замбезія»
06.30 Дешево і сердито
07.50 Ревізор
10.30 Пристрасті за
Ревізором
13.45 Вар’яти
15.40 Зоряні яйця
17.40 Х/ф «Пірати
Карибського моря:
на краю світу»
21.00 Х/ф «Пірати
Карибського моря:
на дивних берегах»
23.50 Х/ф «Корабельпривид»

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 Невигадані історії
07.50, 8.55, 22.15, 0.10 Час
бізнесу
08.10 Путівник прочанина
08.20 Не перший погляд
09.15 Мотор
09.20 Автопілот-новини
09.30 Укравтоконтинент

09.45
10.10
10.30
10.40
11.05
11.30
12.15
12.35

Натхнення
Модне здоров’я
Історія успіху
Сучасний фермер
П’ятий поверх
Майстри ремонту
Сімейні зустрічі
Прес-конференція щодо
ситуації у зоні АТО
13.10, 3.20 Кіно з
Я. Соколовою
13.30, 4.15 Феєрія мандрів
14.10, 2.15 Відкрита церква
14.35 Навчайся з нами
15.15 Фінансовий тиждень

15.30 Особливий погляд
16.05 Полілог
17.10, 1.15 «За Чай.com»
18.10 Про військо
18.25 Фактор безпеки
19.15 Рекрут
19.25 Машина часу
21.00, 0.15 Велика політика
21.30, 3.00 Вікно в Америку
22.30 Док. проект
23.25 Національний актив
01.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час:
Важливо
02.35 Будемо жити
04.35 Час інтерв’ю

15.10 Д/ф «Граю, літаю,
живу. А. Роговцева»
16.10 Д/ф «Богодар
Которович. Відблиски»
16.55 Мистецькі історії
17.20 Надвечір’я. Долі
18.10 Лайфхак українською
18.15 Д/ф «Назарій Яремчук.
Місія, позначена небом»
19.00 Позиція
19.25 Музика і музиканти.
Віктор Степурко
19.50 Концерт симфонічного
оркестру K&K
Philharmoniker (Австрія).
Kendlinger dirigent Straub
21.35 Візитівки Карпат
21.45 Візитівки Полтавщини
21.55 Д/ф «Борхес»
22.25 Д/ф «Українська
Гельсінська спілкавектор визначено» ф. 1
23.00 Музичне турне
0055 Мистецькі історії
01.15 Фольк-music
03.20 Надвечір’я. Долі
04.15 Суспільний університет
05.05 Д/ф «Іван Драч. Крізь
час і слово»

22.35 Х-Фактор-8. Підсумки
голосування

10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS
10.25 Халатний футбол
11.15 Огляд матчу «Швеція
— Італія». Відбір до
ЧС-2018
11.35 «Данія — Польща».
Відбір до ЧС-2018
13.25 «Швеція — Італія».
Плей-оф. Відбір до ЧС2018
16.00, 19.45 Передматчева
студія
16.40 «Україна
— Словаччина».
Контрольна гра
18.30, 22.00 Післяматчева
студія
19.05 Огляд 1-го ігрового дня.
Відбір до ЧС-2018
20.10 «Україна — Англія».
Відбір до Євро-2019
22.50 Україна — Фінляндія.
Відбір до ЧС-2018
00.40 Огляд матчу «Данія
— Ірландія». Відбір до
ЧС-2018
01.00, 3.25 Шлях на Мундіаль
01.35 «Хорватія — Греція».
Плей-оф. Відбір до ЧС2018
03.55 «Півн. Ірландія
— Азербайджан».
Відбір до ЧС-2018

СТБ
06.10 Х/ф «Дівчина без
адреси»
08.00 Караоке на майдані
09.00 Все буде смачно!
11.40 Сюрприз, сюрприз!
14.15 Зважені та щасливі-7
17.00 Хата на тата
19.00 Х-Фактор-8
21.25, 23.35 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, 14.15, 18.15 «Золотий
гусак.» NEW
10.15 «Ехо України»
11.15, 16.15, 19.15 Територія
позитиву
12.15, 15.15 Концерт
13.15 Студія Прямого
17.15, 20.15 Закрита зона
21.00 Світські хроніки
22.00 Кримінал
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00, 9.00 Цілком таємно
09.30 Загублений світ
16.30 Х/ф «Мабуть, боги
збожеволіли»
18.40 Х/ф «Подвійний
дракон»
20.30 Х/ф «Нестримні»
22.30 Х/ф «Живий товар»
00.15 Територія обману
02.15 Х/ф «Ярослав Мудрий»
03.25 Облом.UA.
04.00 Змішані єдиноборства.
UFC 217

ФУТБОЛ-2
ФУТБОЛ-1
06.00 Ісландія — Туреччина.
Відбір до ЧС-2018
07.45, 15.10 Світ Прем’єр-ліги
08.15 Ірландія — Австрія.
Відбір до ЧС-2018

06.00, 1.50, 3.50 Топ-матч
06.10, 0.00 Швеція — Італія.
Плей-оф. Відбір до
ЧС-2018
08.00, 11.25 Передматчева
студія

18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини.
Підсумки
20.05 Х/ф «Шалений Макс»
22.35 Х/ф «Найманий
вбивця»
00.30 Х/ф «Судний день»
02.25 Провокатор
08.25 Україна — Англія.
Відбір до Євро-2019
10.15, 13.50 Післяматчева
студія
10.45 Огляд 1-го ігрового дня.
Відбір до ЧС-2018
12.00 Україна — Словаччина.
Контрольна гра
14.25 Півн. Ірландія —
Швейцарія. Плей-оф.
Відбір до ЧС-2018
16.15 Огляд матчу «Швеція
— Італія». Відбір до
ЧС-2018
16.35 Хорватія — Греція.
Плей-оф. Відбір до ЧС2018
18.20 Світ Прем’єр-ліги
18.50 Вірменія — Данія.
Відбір до ЧС-2018
20.40 LaLiga Chronicles. ЧІ
21.00, 23.40 Шлях на
Мундіаль
21.35 Данія — Ірландія.
Плей-оф. Відбір до ЧС2018
02.00 Португалія —
Швейцарія. Відбір до
ЧС-2018
04.00 Словенія — Шотландія.
Відбір до ЧС-2018
МЕГА
06.00, 0.30 Бандитський Київ
07.30 Бокс. Володимир
Кличко — Тайсон
Фьюрі
09.10, 19.30 У пошуках істини
11.00 Мисливці на нацистів
12.50, 21.20 Легендарні битви
14.30 Дика Бразилія

17.30
23.00
23.40
03.20

Річкові монстри
Мегазаводи
Паранормальний світ
Підроблена історія
К1

05.10 Рецепти щастя. Нова
історія
05.50 Спеція
06.30 TOP SHOP
07.40 Чи знаєте ви, що...
08.15 М/ф
09.00, 10.50 М/ф
12.50 Ух ти show
13.50 Орел і решка
22.00 Їже, я люблю тебе!
00.00 Х/ф «Пробач за
кохання»
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 «Клуб Вінкс:
чарівна пригода»
13.00 Х/ф «Осляча шкура»
14.30, 2.00 Країна У
17.00 Х/ф «Ніч у музеї 3:
секрет гробниці»
19.00 Одного разу під
Полтавою
21.00 Танька і Володька
00.00 Т/с «Баффі —
винищувачка вампірів»
02.50 Казки У
03.40 Віталька
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УТ-1
06.00, 6.35, 7.05, 8.30
М/с «Легенда про
Білосніжку»
07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 1.10
Новини
07.34 На слуху
08.10 Світ он лайн
09.05 Д/с «Південна Корея
сьогодні»
09.40 Д/с «Дика планета»
10.05 Д/с «Супервідчуття»
10.50 Х/ф «Маленька
Фадетта»
13.00 Д/ф «Смак Дзяннаня»
13.30 Фольк-music. Діти
14.25 Фольк-music
15.30 Перший на селі
16.35 Д/с «Вагасі — японські
смаколики»
17.35 Т/с «Бодо»
21.35 Утеодин з Майклом
Щуром
22.15 ЧереЩур (Late night
show)
22.40 Лайфхак українською
22.50 Книга.ua
23.30 Богатирські ігри
00.10 Роздягалка
00.40 Д/с «Орегонський
путівник»
01.35 Надвечір’я. Долі
02.30 Д/с «Блюз. Мартін
Скорсезе
представляє»
03.55 Д/с «Нью-Йорк»
НТН
05.15 Х/ф «Чорна стріла»
06.50 Х/ф «Кохана жінка
механіка Гаврилова»
08.15 Т/с «Черговий ангел-2»
11.40 Х/ф «У бій ідуть лише
«старики»
13.15 Х/ф «Максим
Перепелиця»
15.00 Легенди карного
розшуку
17.25 Склад злочину
19.00 Свідок. Агенти
19.30 Т/с «Я — охоронець»
23.00 Х/ф «Бій місцевого
значення»
00.55 Х/ф «Шах і мат»
02.35 Таємниці кримінального
світу

06.00
06.05
06.30
07.00
07.50
08.00
08.20
08.35
08.55
09.25
10.10
11.10
12.20
13.45
14.15

14.35
14.45

15.15

16.55
17.05
18.05
18.15

ТБ-НЕДІЛЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 3—4 ЛИСТОПАДА 2017

UA. Культура
Молитва за Україну
Позиція
Музика і музиканти.
Віктор Степурко
Д/ф Борхес
Погода
Казки Лiрника Сашка
Школа Мері Поппінс
Хочу бути
Хто в домі хазяїн?
Як це?
Суспільний університет
Музичне турне
Фольк-music діти
Дитячі таємниці
Д/ф «Всеволод
Нестайко. Родом з
дитинства»
Погода
До 150-річчя відкриття
Національної опери
України Д/ф «Марія
Левитська. Театральний
роман»
Концерт симфонічного
оркестру K&K
Philharmoniker (Австрія).
Kendlinger dirigent Straub
Мистецькі історії
Фольк-music
Лайфхак українською
Д/ф «Олександр

КАНАЛ «1+1»
06.05 ТСН
07.00 Українські сенсації
08.00 Сніданок. Вихідний
09.00 Лотерея «Лотозабава»
09.40 М/ф «Маша і
Ведмідь»
10.00 Розсміши коміка
11.00 Світ навиворіт-9
12.05, 13.20 Світ навиворіт-6
14.25, 15.45 Комедія
«Свати-5»
16.50 Ліга сміху. Шлях до
фіналу 2017
19.30, 5.00 ТСН-тиждень
21.00 Голос. Діти-4
23.20 Комедія «Три телепні»
01.10 Аргумент кiно
01.50 Світське життя

12 листопада
ІНТЕР
05.40 М/ф
06.10 Х/ф «Максим
Перепелиця»
08.00 уДачний проект
09.00 Готуємо разом
10.00 Орел і решка. Рай і пекло
11.00 Орел і решка.
Перезавантаження
12.00 Орел і решка. Ювілейний
13.00 Х/ф «Приборкання
норовливого»
14.50 Місце зустрічі
16.20 Т/с «Повернешся
— поговоримо»
20.00, 2.15 Подробиці
20.30 Х/ф «Вокзал для двох»
23.20 Д/ф «Людмила Гурченко.
Доньки-матері»
00.20 Х/ф «Рецепт її
молодості»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 5.30 Корисні підказки
07.10 Це наше — це твоє
07.15 Мультмікс
11.00 М/ф «Школа
монстрів: вітаємо у
Monster High»
12.20 Х/ф «Золота гуска»
14.00 Країна У
17.00 Одного разу під
Полтавою
22.00 Х/ф «Як кохатися
по-англійськи»
00.00 Т/с «Баффі —
винищувачка
вампірів»
02.00 Х/ф «Лимерівна»
03.40 Віталька

ICTV
06.15 Т/с «Слідчі»
08.20 Т/с «Відділ 44»
12.10, 13.00 Х/ф «Я
легенда»
12.45 Факти. День
14.25 Х/ф «Найманий
вбивця»
16.15 Х/ф «Шалений
Макс»

16.05 В кабінетах
16.30 Акцент
17.10 «За Чай.com»
19.15 Рекрут
19.25, 0.20, 1.15 Невигадані
історії
20.05, 2.15, 5.15 Машина часу
21.40, 3.00 Час-Time
22.30 Док. проект
23.30 Фінансовий тиждень
01.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час:
Важливо
01.55 Огляд преси
03.35 Не перший погляд
04.15 Кіно з Я. Соколовою

18.45 Факти тижня. 100
хвилин
20.35 Х/ф «Елізіум»
22.55 Комік на мільйон
01.05 Х/ф «Судний
день»

ФУТБОЛ-2
06.00, 8.00, 21.25 Топ-матч
06.10 Греція — Бельгія. Відбір
до ЧС-2018
08.10 Півн. Ірландія
— Швейцарія. Плей-оф.
Відбір до ЧС-2018
10.00, 12.25 Шлях на Мундіаль
10.35 Данія — Ірландія. Плейоф. Відбір до ЧС-2018
12.45 Журнал ЛЧ
13.15 Ісландія — Хорватія.
Відбір до ЧС-2018
15.05 Огляд матчу «Данія
— Ірландія». Відбір до
ЧС-2018
15.25 Німеччина — Півн.
Ірландія. Відбір до ЧС2018
17.15 Моя гра
17.45 Україна — Словаччина.
Контрольна гра
19.35 Хорватія — Греція.
Плей-оф. Відбір до ЧС2018
21.35 Україна — Англія. Відбір
до Євро-2019
23.25 Відбір до ЧС-2018 Огляд
туру
23.55 Італія — Македонія.

Відбір до ЧС-2018
01.40 Огляд 1-го ігрового дня.
Відбір до ЧС-2018
02.20 Швеція — Білорусь.
Відбір до ЧС-2018
04.05 Вірменія — Польща.
Відбір до ЧС-2018

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

18.40
18.45

19.00
19.25
20.00
20.25
21.20
21.30
21.55
22.25

23.00
00.00
0045

01.15
03.20
04.15
05.05

06.55
09.00
10.10
11.05
19.00
21.15
22.30

Богомолець. В опозиції
до смерті»
Погода
Поетична сторінка від
Василя Герасим’юка.
Борис Руденко
Наталя Павлусенко
Сценограй
Як дивитися кіно
Д/ф «ХХ сторіччя
Кароля Войтили»
Погода
Візитівки Полтавщини
Д/ф Борхес
Д/ф «Українська
Гельсінська спілка
— вектор визначено» ф. 2
Музичне турне
Д/ф «Богодар
Которович. Відблиски»
Д/ф «Олександр
Богомолець. В опозиції
до смерті»
Фольк-music
Надвечір’я. Долі
Суспільний університет
Д/ф «Сергій Данченко
і сто лицарів навколо
круглого столу»
СТБ
Хата на тата
Все буде смачно!
Караоке на майдані
МастерШеф-7
Битва екстрасенсів-17
Один за всіх
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, 22.00 «Ехо України»
10.15, 14.15 Закрита зона
11.15, 16.15, 19.15 Територія
позитиву
12.15 «Золотий гусак.» NEW
13.15 Студія Прямого
15.15, 20.15 Кисельов.
Авторське

09.10
10.05
10.20
10.30
10.35
11.10
12.15
12.40
13.05
13.25
14.10
14.30
15.15
15.30

Гра інтересів
Кордон держави
Будемо жити
Драйв
Капітал
Рандеву
Сімейні зустрічі
Прес-конференція щодо
ситуації у зоні АТО
Модне здоров’я
Про Українське
Агрокраїна
Діалоги з Патріархом
П’ятий поверх
Національний актив

17.15 Концерт
18.15 Світські хроніки
21.00 Події
КАНАЛ «2+2»
06.00, 23.15 Змішані єдиноборства
08.00 Бушидо
10.30 Бандерлоги
12.00 Цілком таємно
13.00 Він, Вона і телевізор
14.00 Х/ф «Ультиматум»
15.55 Х/ф «Нестримні»
17.50 Х/ф «Ніч у музеї-3»
19.45 Х/ф «Вуличний воїн»
21.30 Профутбол
02.00 Х/ф «Ярослав Мудрий»
03.35 Облом.UA.
ФУТБОЛ-1
06.00 Іспанія — Македонія.
Відбір до ЧС-2018
07.50 Огляд матчу «Швеція
— Італія». Відбір до
ЧС-2018
08.10 Україна — Словаччина.
Контрольна гра
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.25 Халатний футбол
11.15 Моя гра
11.45 Хорватія — Греція. Плейоф. Відбір до ЧС-2018
13.30 Півн. Ірландія
— Швейцарія. Плей-оф.
Відбір до ЧС-2018
15.15 Відбір до ЧС-2018 Огляд
туру
16.00 Данія — Ірландія. Плейоф. Відбір до ЧС-2018
17.50, 18.15, 23.40 Шлях на
Мундіаль
18.10, 2.00 Топ-матч
18.50 Швейцарія — Півн.
Ірландія. Плей-оф.
Відбір до ЧС-2018
20.55 Великий футбол
21.40 Греція — Хорватія. Плейоф. Відбір до ЧС-2018
00.10 Португалія — Угорщина.
Відбір до ЧС-2018
02.10 Нідерланди — Болгарія.
Відбір до ЧС-2018
04.00 Англія — Словаччина.
Відбір до ЧС-2018

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 2.30 Зона ночі
04.45 М/с «Пригоди кота в
чоботях»
06.00 Топ-модель
по-українськи
08.45 Х/ф «Хроніки
Спайдервіка»

10.40 Х/ф «Спадкоємці»
12.50 М/ф «Шрек назавжди»
14.45 Х/ф «Пірати
Карибського моря: на
краю світу»
18.00 Х/ф «Пірати
Карибського моря: на
дивних берегах»
21.00 Х/ф «Олександр»
00.20 Х/ф «13-й воїн»

03.00 Провокатор

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.30 Бокс. Володимир Кличко
— Ентоні Джошуа
09.10, 19.30 У пошуках істини
11.00 Мисливці на нацистів
12.50, 21.20 Легендарні битви
14.30 Дика Бразилія
16.30 Око Атаками
17.30 Річкові монстри
23.00 Мегазаводи
23.40 Паранормальний світ
00.30 Війна всередині нас
03.00 Полювання на НЛО
03.40 Зворотний бік Місяця
04.30 Академік Корольов
05.20 Органи на експорт
К1
05.10 Рецепти щастя. Нова
історія
05.50 Спеція

06.30 TOP SHOP
07.40 Чи знаєте ви, що...
08.15, 10.00, 12.00 М/ф
09.00 Ух ти show
14.00 Х/ф «128 ударів
серця на хвилину»
16.00 Орел і решка
00.00 КВК
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
11.00 М/ф «Школа монстрів:
вітаємо у Monster
High»
12.20 Х/ф «Золота гуска»
14.00 Країна У
17.00 Одного разу під
Полтавою
22.00 Х/ф «Як кохатися
по-англійськи»
00.00 Т/с «Баффі —
винищувачка
вампірів»
02.00 Х/ф «Лимерівна»
03.40 Віталька
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■ ТЕРОРИЗМ

■ КЛІМАТ

Убив людей і «грін
кард»

Чомусь дихати не дає...
Рівень СО2 в атмосфері планети є найвищим
за останні мільйони років
Ігор ВІТОВИЧ

Виконавець бійні у
Нью-Йорку постав
перед судом
Ігор ВІТОВИЧ

Узбек-іммігрант 29-річний
Сайфулло Саїпов, який у
вівторок наїхав фургоном
на кількох десятків людей
у центрі Нью-Йорка, вже
в середу постав перед судом Нью-Йорка. Нагадаємо,
восьмеро жертв нападу загинули та 12 отримали тяжкі
поранення. Оскільки під час
затримання Саїпов був поранений у живіт, до судової
зали його доставили в інвалідному візку, повідомляє
Бі-Бі-Сі.

«Він жив у своєму світі»
Прокурор Джун Кім висунув підозрюваному звинувачення у вбивстві щонайменше восьми людей на
Манхеттені та наданні фінансової допомоги угрупованню «Ісламська держава». У міністерстві внутрішньої безпеки США назвали напад «очевидним актом
тероризму». Прокурори кажуть, що Саїпов розмовляв
із ними вільно, відмовившись від права не свідчити
проти себе. Як випливає з
судових документів, Саїпов
заявив, що запланував цей
напад ще два місяці тому
та свідомо обрав святкування Хелловіну для нападу, бо
на вулицях у цей день більше людей. Він хотів вивісити на пікапі, яким здійснив
наїзд, прапор «ІД», але вирішив не привертати до себе
уваги. У його мобільних телефонах виявили 90 відео
«ІД» зі сценами насильства.
Він заявив, що його особливо надихнуло звернення лідера «ІД» аль-Багдаді, який
закликав до відплати за
смерть в Іраку. На допиті він
відверто демонстрував ненависть до США та західного
світу і не розкаявся у здійсненому. Більше того, Саїпов
попросив дозволу вивісити в
його лікарняній палаті прапор «Ісламської держави».
Голова нью-йоркського
відділення ФБР Білл Суїні
повідомив, що слідчим уже
багато відомо про Сайфул-

❙ Під колесами авто терориста загинули восьмеро людей.
ло Саїпова, але розслідування ще тільки починається.
Повідомляють, що до переїзду в Патерсон, штат НьюДжерсі, Сайфулло Саїпов
жив у Тампі, штат Флорида. Він прибув до Америки з
Узбекистану 2010 року і має
посвідку на проживання і роботу в США. Компанія Uber
підтвердила, що він працював на неї водієм. Водій вантажівки, який є співвітчизником Саїпова, розповів
агенції «Рейтер», що той захопився релігією, коли опинився в США, де його вразила свобода віросповідання,
немислима в Узбекистані.
«Він був людиною замкнутою, нервовою й іноді агресивною. Він жив у своєму
світі», — розповів Міррахмат Муминов. За його словами, Саїпов насилу зводив
кінці з кінцями, погано знав
англійську. За його словами, до переїзду в США Саїпов жив у Ташкенті. У 2013
році Саїпов одружився на
Нозимі Оділовій, яка також
родом із Ташкента.

Зупинити «зелене»
безумство
Президент
Дональд
Трамп заявив 1 листопада,
що вимагатиме, щоб Сайфулло Саїпов був визнаний
«ворожим бійцем». «Я, звичайно, це обміркую. Відправте його до Гуантанамо»,
— закликав Трамп. Пізніше він написав у «Твіттері»,
що Саїпов (якого він назвав
«твариною») повинен «отримати смертну кару», хоча
вона скасована в штаті НьюЙорк. До речі, замах Саїпова став першим терактом у
Нью-Йорку після замахів 11
вересня 2001 року. Ініціативу з Гуантанамо (в цій тюр-

мі в’язні можуть перебувати пожиттєво) раніше підтримали сенатори-республіканці Джон Маккейн і
Ліндсі Грем, які часто критикують чинного президента. Ув’язнення Саїпова до
Гуантанамо юридично ускладнене, оскільки він є законним резидентом США,
має посвідчення на право
постійного проживання (так
звану green card) і всі права, доступні в рамках системи цивільного судочинства
США.
Після теракту в НьюЙорку Дональд Трамп знову
заговорив про необхідність
відмови від розіграшів «грін
кард». Щороку за цією програмою до США приїжджають до 50 тисяч іноземців.
«Терорист прибув до нашої
країни через так звану диверсифікаційну візову лотерейну програму», — написав
Трамп у «Твіттері». Тепер
замість неї американський
президент хоче запровадити систему, яка базується
на професійних здібностях
тих, хто хоче емігрувати до
США. «Ми маємо зупинити
це безумство», — наголосив
Трамп. Цей захід передбачено новою міграційною реформою, яку Трамп вніс на
розгляд Конгресу США ще
в серпні, але після терористичної атаки американський президент знову загострив на ній увагу. З 1997
по 2016 роки, тобто за 20
років, за легальними візами до США в’їхали 158тис.
243 громадянина Узбекистану. У 2010 році 69% іммігрантів із Узбекистану
отримали «зелені картки»
завдяки участі в лотереї. У
2017 році ця цифра становила 58%. ■

Концентрація вуглекислого газу
в атмосфері Землі піднялася до критичного рівня, небаченого за останні 800 тисяч років, iдеться в оприлюдненому бюлетені Всесвітньої
метеорологічної організації (ВМО).
Викиди, пов’язані з людською активністю, впродовж останніх кількох років уповільнилися, але концентрація СО2 в атмосфері й далі
зростає. Минулого року рівень СО2
зріс на 50% більше, ніж у середньому за останні 10 років. За словами
дослідників, такому небаченому за
800 тисяч років зростанню рівня
СО2 сприяла діяльності людини та
явище Ель-Ніньйо.
Дані ВМО ґрунтуються на основі
вимірювань у 51 країні. Дослідницькі станції по всьому світу фіксують концентрації газів, що сприяють розігріванню атмосфери, в
тому числі діоксиду вуглецю, метану та оксиду азоту. 2016 року середня концентрація СО2 досягла 403,3
ppm (мільйонних часток). 2015 року
вона становила 400 ppm. «Це найбільше зростання, яке ми спостерігали за ті 30 років, відколи у нас діє
ця мережа», — розповіла Бі-Бі-Сі
керівник програми зі спостереження за світовою атмосферою Оксана
Тарасова.
Метеорологи
наголошують:
«Швидкість зростання вмісту двоокису вуглецю в атмосфері впродовж останніх 70 років була в 100
разів вищою, ніж наприкінці льодовикового періоду. Така концентрація СО2 існувала в атмосфері Землі лиш від трьох до п’яти мільйонів
років тому, коли клімат на планеті
був на два-три градуси Цельсія теплішим, а рівень морів та океанів
на 10-20 метрів вищим». Швидке
підвищення рівня СО2 може спровокувати «непередбачувані зміни в
кліматичній системі..., що призведе до серйозних екологічних та економічних збоїв», — застерігають автори дослідження.
Відкриваючи триденну нараду
фахівців iз клімату в Швейцарії,
президент ВМО Девід Граймс попередив: «Без швидкого скорочення
викидів СО2, метану та інших парникових газів зростання температур
до кінця цього століття буде небезпечним та перевищить ліміт, встановлений Паризькою кліматичною
угодою». Нагадаємо, що в рамках
21-ї конференції з клімату в Парижі 195 країн-учасниць форуму взяли на себе зобов’язання не допустити до 2100 року зростання температури планети більш ніж на два градуси Цельсія. Але після приходу до
влади теперішній президент Сполучених Штатів, які є найбільшим

забруднювачем атмосфери планети,
заявив, що його країна виходить з
цієї угоди.
Цього місяця в колишній столиці Німеччини Бонні зберуться міністри екології 195 країн світу. Вони мають розробити практичні засади впровадження Паризької
угоди. Нагальність дій уже тепер не
викликає сумнівів. Частіші спекотні періоди, викликані глобальним
потеплінням, можуть у майбутньому призвести до затримок або
скасування майже третини міжнародних авіарейсів. Через кілька десятиліть в особливо спекотні
дні деякі літаки в аеропортах, наприклад, Нью-Йорка та Дубая будуть змушені залишатись на землі.
Адже багатьом літакам буде просто складно піднятись у повітря,
прогнозують науковці з дослідницької групи на чолі з Ітаном Коффель з Колумбійського університету в Нью-Йорку. Своє дослідження
вони нещодавно опублікували у виданні Climatic Change («Кліматичні
зміни»). Причина полягає в тому,
що тепле повітря має здатність розширюватись і втрачати щільність.
Таким чином літакам стає складніше відриватись від землі.
Негативні наслідки потепління авіапасажири, до речі, відчули вже зараз. Так, наприкінці червня в аеропорту міста Фінікс (штат
Аризона) американська авіакомпанія American Airlines була змушена скасувати понад 40 рейсів, оскільки за температури в майже 50
градусів маленькі регіональні літаки не могли стартувати.
У США негативні наслідки глобального потепління особливо відчують аеропорти в Фініксі, Далласі, Денвері, Нью-Йорку та Вашингтоні. Потерпатимуть також аеропорти в деяких країнах Європи,
у Північній Азії та на Близькому
Сході. Науковці радять чимшвидше замислитись над створенням нових літаків, які були б пристосовані
для експлуатації в нових умовах, а
також подумати над збільшенням
злітно-посадкової смуги. ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
Міністр перечепився через жіноче
коліно
Після серії секс-скандалів у Голлівуді настала черга політиків. Міністр оборони Британії, сер Майкл Феллон подав у відставку, визнавши, що його поведінка
у минулому може «не відповідати» стандартам, які
прийнятні серед британських військових. Про свою
відставку міністр повідомив у середу ввечері у листі
до прем’єр-міністра Терези Мей. Раніше цього тижня
сер Феллон вибачився за те, що 15 років тому під час
офіційного обіду поклав руку на коліно журналістки
Джулії Хартлі-Брюер, яка сиділа поруч. Джерела БіБі-Сі кажуть, що його рішення не пов’язане з новими або якимись конкретними скаргами на його адресу. В останні дні в британському парламенті часто обговорювали питання сексуальних домагань. Пан Феллон також зазначив, що його рішення про відставку є

правильним, бо «за ці роки змінилася культура, і те що
могло б бути прийнятним 15, 10 років тому, зараз таким не є».

користувалися 2,07 мільярда осіб, що на 16 відсотків
більше, ніж роком раніше. 88 відсотків користувачів
заходять у мережу з мобільних пристроїв.

Прибуток «Фейсбука» зріс
на 79 відсотків

Кожен німець платить «за того
хлопця»

У третьому кварталі 2017 року чистий прибуток,
дохід і кількість користувачів соцмережі «Фейсбук»
зросли суттєвіше, ніж цього очікували аналітики. Про
це повідомив засновник соцмережі Марк Цукерберг.
За даними компанії, чисті прибутки сягнули 4,7 мільярда доларів США, зростання порівняно з попереднім
роком становило 79 відсотків. Зростання доходів становить 47 відсотків, їхній обсяг за рік сягнув 10,3 мільярда доларів. З них левову частку — 10,1 мільярда
— становлять прибутки від реклами. Станом на кінець
вересня 2017 року щомісяця соцмережею «Фейсбук»

Німецька газета «Більд» повідомляє з посиланням на джерела в Федеральному статистичному управлінні ФРН, що 2016 року на соціальну допомогу біженцям, які прибули до Німеччини і склали подання про
надання притулку, з державного бюджету було витрачено 9,2 млрд. євро. Це зростання витрат на мігрантів на 73% у порівнянні з 2015 роком. Іноземець, який
склав позов про надання притулку, щомісяця отримує
від держави 354 євро на харчування, одяг та засоби
гігієни. Додаткові 135 євро щомісяця виплачуються на
кишенькові витрати. Окрім того, влада оплачує з гро-

шей німецьких платників податків витрати на житло. У
випадку позитивного вирішення подання про притулок
виплати зростають ще на 50 євро на особу щомісяця.
Виплати отримують також ті, кому відмовили в наданні
притулку, але вони надалі залишаються у Німеччині.

Найдорожчий бюстгальтер світу
Бразильська модель Лаїс Рібейро продемонструє
найдорожчий в історії бюстгальтер на показі моди фірми жіночої білизни «Вікторіяс Сікрет» у Шанхаї 20
листопада. «Шампанські ночі» — така назва цього
шедевру нижньої білизни — предмету справжнього
ювелірного мистецтва, повідомляє «Євроньюс». Бюстгальтер прикрашають шість тисяч дорогоцінних каменів, включно з діамантами, жовтими сапфірами та
блакитними топазами. Його вартість оцінюють у два
мільйони доларів. Про вагу не повідомляють. ■
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«Чи знаєш ти, яких ліків уживають ужалені скорпіоном?
Тим же скорпіоном натирають рану».

Світлана МИЧКО
Тернопіль

Навколо гомеопатії вже понад два
століття точаться затяті суперечки, на
неї обрушуються гори критики, та попри
все вона продовжує існувати і збирати
прихильників. І це логічно, бо сьогодні,
коли людство шляхом гіркого досвіду
вже переконалося, що будь-які штучні
ліки побічно шкодять організму, а навколо — суцільна «хімія», інстинкт самозбереження наполегливо підштовхує до
пошуку альтернативних варіантів. Відтак
пропоную розмову з тернопільським
лікарем Ігорем Яросевичем, для якого
гомеопатія давно стала не лише професією, а й улюбленим хобі та способом
лікування.

Григорій Сковорода
український просвітитель-гуманіст,
філософ і поет XVІІІ століття

■ АЛЬТЕРНАТИВА

Клин клином
Попри всі нападки гомеопатія продовжує лікувати

«Лікується не окрема хвороба,
а цілий організм»
■ Ігоре Васильовичу, як коротко пояснити пересічній людині, яка нічого не
знає про гомеопатію чи лише чула цей
термін, що воно таке?
— Гомеопатія — це науковий метод
лікування, основоположником якого понад два століття тому став німецький лікар і вчений Христіан Ганеман. Її основний принцип полягає в тому, що подібне
лікується подібним. Тобто якщо речовина у великих чи звичайних дозах викликає в організмі хворобливий стан, то гомеопатичний препарат, виготовлений
з цього чинника в мікроскопічних дозах, навпаки, лікує цей стан. Гомеопатичні ліки готуються особливим способом — шляхом поступового розведення
і струшування. У кінцевому результаті
в такому розчині вже може не залишитися навіть молекули первинної речовини, а лише інформація про неї. Однак цей препарат стимулює в організмі
життєві сили, які й починають боротися
з основною хворобою. Підкреслюю, що
в гомеопатії лікується не окрема хвороба, а цілий організм, адже в ньому все
взаємопов’язано, і немає окремого органа, який би функціонував незалежно від
інших. А щоб підібрати потрібний препарат, лікар-гомеопат починає уважно
оглядати пацієнта вже з тієї миті, коли
він переступає поріг кабінету, звертаючи увагу і на ходу, і на мову, і на манери
та поведінку. Далі йде детальне опитування про всі скарги і навіть про хвороби батьків, і вже на основі всієї здобутої
інформації призначається лікування.
Але в гомеопатії немає препаратів від,
скажімо, окремо гастриту чи гепатиту
— вони підбираються для кожного окремого пацієнта з усіма тими болячками і проблемами, що в нього є. Такі ліки
можуть призначатися і при гострих станах, і при хронічних хворобах, і як профілактика певних захворювань, якщо
гомеопат визначив у пацієнта схильність до них. І дуже важливо, що вони
не мають побічних впливів, і лікується
власне «корінь» хвороби, а не симптоми, як у багатьох випадках у традиційній медицині, коли відбувається лише
заліковування.
■ Але бути традиційним лікарем, безперечно, простіше, то чому свого часу ви
зробили вибір саме на користь гомеопатії?
— Зацікавився нею, ще будучи студентом, бо дуже хотілося дізнатися про
альтернативні методи лікування. Глибоко цікавився і фітотерапією, але гомеопатія перемогла, відтак я обрав її
як спеціалізацію після медінституту, а
потім і справою всього життя, про що
аж ніяк не шкодую. Практикую з 1994
року, коли закінчив первинні курси
спеціалізації по гомеопатії київського Центру гомеопатії імені Д. Попова. І
відтоді моє навчання не припиняється,
бо гомеопат ніяк не може дозволити собі
тупцювати на одному місці, необхідно
постійно вдосконалюватись. Серед останніх найцікавіших заходів, де можна було навчитись чомусь новому і запозичити цікавий досвід, — конференція
і авторські семінари Даріо Спінеді та
Алока Паріка «Гомеопатія в лікуванні

Щодо аптек, то їх порівняно небагато, бо це, знову ж таки, невигідний бізнес, от і в Тернополі вона була, але закрилася. Проте в усіх великих містах
вони є, де і виготовляються ліки. Я використовую у своїй практиці також і зарубіжні.
■ Знаю, що ви пробували їх виготовляти і власноруч, хоч можна уявити, наскільки це складно.
— Так, мав такий досвід. Пробував
виготовити і такі, які є в гомеопатичній фармакопеї, і навіть яких нема. Це
справді тривалий і скрупульозний процес, адже лише перші три розведення
шляхом розтирання з молочним цукром
тривають три години, а є ж і до сотень,
і до тисяч… Однак дуже вже хотілося
спробувати, і отримав велике задоволення, що вийшло. Взагалі ж спеціалістів
із виготовлення гомеопатичних ліків
готують на факультетах фармакології
в деяких медичних вузах. Правда, є ще
один нюанс — для максимальної ефективності їх дії готувати такі ліки необхідно лише з добрими позитивними намірами.

«Кожний пацієнт особливий,
а лікування індивідуальне»

❙ Ігор Яросевич.
онкологічних хворих», що відбувалися
в швейцарському місті Локарно. А також семінари з прикладної кінезіології «Основи мануального м’язевого тестування». Кінезіологія — це наука, що
вивчає рухи м’язів та їх вплив на організм. Наше тіло завжди знає, чого
воно потребує, і може дати спеціалісту чітку відповідь про свої проблеми.
Так само важливим є для діагностики
і лікування психоемоційний стан пацієнта, тому постійно поглиблюю свої
знання і з психотерапії. Гомеопатія,
вважаю, перетинається взагалі з усіма
галузями медицини, адже вона спрямована на лікування всього організму.

«Бо це потужна альтернатива
великому фармацевтичному бізнесу»
■ Чи є якісь обмеження щодо гомеопатичного лікування? І як довго воно
триває?
— Гомеопатією можна лікувати всіх,
від немовлят (я б зазначив, що навіть дітей в утробі матері, або ще краще до зачаття) й до глибокої старості. А щодо другого запитання, то є такий латинський
вислів, що перекладається як «скільки
потрібно». Але поширена думка щодо
того, що це завжди дуже тривалий процес, неправильна. До того ж є препарати, які призначаються щодня, а є й раз
на тиждень і навіть раз на місяць. Дуже
перебільшені й чутки про те, що такі
препарати складні у застосуванні, бо їх
потрібно ретельно оберігати від впливу
електричного поля, мереж зв’язку, світла і такого іншого. Подібні перестороги
необхідні щодо так званих інформ-препаратів, а для гомеопатичних це не так
критично. Хоча, звичайно, бажано уникати впливу електричного поля, бо воно
негативно впливає на все.
Ще мене часто запитують, чи можна поєднувати гомеопатичне лікування
з прийомом традиційних хімічних препаратів. Так от, це дуже індивідуально. Звичайно, що краще ні, але якщо це
життєво важливі ліки, які людина приймає, приміром, від діабету чи для гормональної підтримки, то розумний професійний гомеопат їх відміняти не буде.
Інша справа — поступово зменшувати

дозу в процесі лікування, якщо вже видно буде, що вони не потрібні в попередній кількості.
■ А чому гомеопатичні препарати не
рекламуються так широко, як традиційні, і чому так мало гомеопатичних аптек?
— Так рекламувати їх, як постійно
рекламують по телебаченню якісь таблетки від кашлю чи краплі від нежитю,
неможливо, бо, як я вже казав, у гомеопатії немає препаратів від того чи іншого
окремого захворювання, і підбираються
вони суто індивідуально. Зате вистачає
постійних нападок на гомеопатичний
метод лікування з боку офіційної медицини та інших незацікавлених сторін.
Адже гомеопатія — це потужна альтернатива великому фармацевтичному бізнесу, а світом, на жаль, керують гроші,
тому робиться все, щоб її дискредитувати і замовчувати. Зараз ось знову чергова
хвиля нападок і критики в усьому світі
проходить. Однак не буду вдаватися в
деталі цієї негідної справи, бо розумні
і так зрозуміють, і хто лікувався гомеопатією, той і далі буде нею лікуватися,
бо вже відчув результати. До того ж їй
піддаються серйозні захворювання, які
не під силу традиційній медицині. Хоча
протиставляти себе колегам, які працюють традиційними методами, гомеопати
аж ніяк не хочуть. Тим часом дуже багато людей у країнах і Сходу, і Заходу
надають перевагу саме гомеопатичним
препаратам, і це свого роду елітна медицина. Вона далеко не кожному зрозуміла, але ефективність її дії підтверджена
не лише щодо людей, а й щодо тварин і
навіть рослин. У садівництві, приміром,
її застосовують, щоб не використовувати
ніякої хімії.

■ Чи можете назвати успішні випадки одужання ваших пацієнтів при
складних проблемах, які найбільше
запам’яталися?
— У моїй двадцятирічній практиці
таких було чимало, і всі цікаві по-своєму, адже вони не повторюються, бо кожний пацієнт особливий, а лікування індивідуальне. Були, наприклад, випадки,
коли повністю припинялися псоріатичні висипання, коли допоміг позбавитися
безпліддя, у вирішенні сексуальних проблем, зокрема імпотенції. До речі, сексологія й андрологія — це галузі, де я широко застосовую гомеопатичні препарати, і це дає результат. Потім пацієнти
приходять, дякують і кажуть, що раніше б ніколи не повірили, що такі маленькі білі крупинки мають таку силу.
Узагалі ж у нашій країні до гомеопатів дуже часто звертаються вже після безрезультатного лікування за допомогою традиційної медицини, а це означає, що проблеми задавнені і заліковані,
а тому допомогти складніше, ніж якби
пацієнт прийшов набагато раніше.
■ Ви оптимістично ставитеся до перспектив розвитку гомеопатії в Україні?
— Не сумніваюся, що вона успішно
розвиватиметься, як розвивається в усіх
країнах світу. На жаль, я не володію точною статистикою, але водночас зростає
кількість і лікарів, які вирішують займатися цією справою (успішно діє наша
Асоціація гомеопатів України), і пацієнтів, які обирають цей метод лікування.
За гомеопатією — майбутнє, адже поряд
з іншими природними методами вона дає
змогу комплексно і безпечно зцілювати
весь організм. Коли ж заліковуються
лише симптоми, а корінь хвороби і далі
тліє всередині, то далі це призведе до ще
більших проблем, це як зафарбовувати
іржаву машину гарною фарбою. До речі,
не так давно відпочивав в Індії, де при
нагоді поспілкувався з колегами-гомеопатами. Переважна більшість населення
там лікується за допомогою Аюрведи, її
кабінети на кожному кроці. А до гомеопатії ставляться як до елітної медицини.
Вперше почув про це в розмові з таксистом, і коли він почув, що я лікар-гомеопат, то подивився на мене, мало не як на
Бога. Індійська школа гомеопатії дуже
відома у світі. І там вона, звичайно, фінансово вигідна, до неї вдається значно
більше людей, ніж у нас. ■

■ ДОВІДКА «УМ»
Ігор Яросевич закінчив Тернопільський державний медичний інститут за спеціальністю «Лікувальна справа». Відтак пройшов курс спеціалізації по гомеопатії в Центрі гомеопатії при Міністерстві охорони здоров’я України. З 1994 року займається приватною медичною практикою, член
Асоціації гомеопатів України та Міжнародної медичної гомеопатичної ліги (LMHI). Займається лікуванням організму з різними недугами, як от, зокрема, алергія, астма, автоімунні та гінекологічні захворювання, гепатит, дерматит, мігрень, нейродерміт, остеохондроз, псоріаз, синдром
хронічної втоми, сексуальні розлади тощо.
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СПОРТ
Пауло Фонсека
португальський наставник ФК
«Шахтар» (Донецьк)

Отримавши перед стартом основного раунду нинішньої Ліги чемпіонів статус рейтинг-фаворита «пульки», чинний чемпіон країни — «Шахтар» — не
мав морального права погано зіграти на
груповому етапі турніру. Зрештою, амбіції «гірників» на інше й не розраховані, нехай команда сьогодні й переживає не найкращі свої часи. Однак, пройшовши в минулому сезоні перехідний
період, пов’язаний зі зміною головного тренера, й доволі швидко адаптувавшись до гри без свого багаторічного капітана Даріо Срни, котрий через допінгові справи наприкінці вересня був змушений призупинити свою футбольну
кар’єру, донецький колектив знову тримає курс на «плей-ф» Суперліги.
Загалом, здобувши в чотирьох поєдинках групи три перемоги, «гірники»
впритул наблизилися до 1/8 фіналу ЛЧ2017/2018 й, щоб долучитися до «топ-16»
турніру, команді Пауло Фонсеки не вистачає лише одного очка. Поки ж, завдяки
домашній перемозі над «Наполі» та максимальному очковому доробку в «спарці»
з «Фейєнордом», «гірники» гарантували
собі єврокубкову весну, тобто участь, як
мінімум, у «плей-оф» другого за рейтингом клубного турніру континенту — Ліги
Європи.
На перший погляд, узяти одне очко у
заключних двох матчах для «Шахтаря»
— не проблема, хоча ні виїзд до Неаполя,
ні повторне побачення з «МС», який до
Харкові приїде начебто без особливої турнірної мотивації (команда Хосепа Гвардіоли вже оформила вихід до 1/8 фіналу ЛЧ),
легкими не будуть. У Ліги чемпіонів, як
відомо, свої закони, точніше сказати, стимули. Фінансові. І вони, без сумніву, здатні пробуджувати мотивацію навіть у найбільш безнадійних ситуаціях.
Тож поспішати з вітаннями для
«Шахтаря» з нагоди успішного проходГригорій ХАТА
Переступаючи умовний екватор групового етапу Суперліги, більшість його учасників,
як правило, мають доволі чітке уявлення про своє турнірне майбутнє. При цьому деякі
з колективів — ті, що зазвичай входять до елітного пулу,
— перебуваючи на даному турнірному рубежі, вже тримають
у руках достроково здобуті перепустки до «плей-оф» ЛЧ.
Не в останню чергу завдяки суперникам, але, перш
за все, завдячуючи власним
старанням, «ПСЖ» та «Баварія», «Манчестер Сіті» й
«Тоттенхем» уже забронювали для себе «лігочемпіонську» весну. За винятком «Баварії», решта дострокових
«кваліфаєрів» Суперліги досвіду «гірких» матчів у чотирьох перших турах не мала,
що й дозволило їм отримати
місце в 1/8 фіналу. Що стосується мюнхенського суперклубу, що перебуває в групі
з нестримним «ПСЖ», який
з новачком Неймаром просто не помічає суперників,
— його турнірне майбутнє в
Лізі чемпіонів вирішувалося
у спареній дуелі з шотландським «Селтіком». Вигравши
обидва матчі, «Баварія», так
би мовити, відчепила «біло-зелених» від числа претендентів
на «плей-оф» ЛЧ, залишивши
їм надію на Лігу Європи.
Доволі несподіваним виглядає перебування в когорті
дострокових учасників «матчів на виліт» «Тоттенхема»,
але, коли від статистичного
відділу УЄФА дізнаєшся, що
минулого уїк-енду «шпори»

«Так, місце в Лізі Європи ми гарантували, але про майбутнє в Лізі
чемпіонів я говоритиму обережно, адже попереду в нас два дуже складні
поєдинки з великими командами».

■ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Григорій ХАТА

■ ТАБЛО
Ліга чемпіонів. Груповий етап. 4-й тур.
Група F. «Наполі» (Італія) — «Манчестер Сіті»
(Англія) –2:4, «Шахтар» (Україна) — «Фейєнорд» (Голландія) — 3:1 (Феррейра, 14; Марлос, 17, 68 — Йоргенсен, 12; «Ш»: П’ятов, Бутко, Хочолава, Ордець, Ісмаїлі, Фред, Степаненко,
Марлос, Тайсон, Бернард (Патрік, 72), Феррейра
(Дентіньйо, 89)).
Турнірне становище: «Манчестер Сіті» — 12,
«Шахтар» — 9, «Наполі» — 3, «Фейєнорд» — 0.

Варті більшого
Двічі перегравши в групі голландського чемпіона,
донецький «Шахтар» уже гарантував собі
єврокубкову весну

❙ Марлос (№11) — новоспечений гравець національної збірної України — приніс перемогу
❙ «Шахтарю» над «Фейєнордом» у Харкові.
❙ Фото з сайта shakhtar.com.
ження групового етапу Ліги чемпіонів,
мабуть, не варто. Водночас за гру проти «Фейєнорда» колектив Фонсеки заслуговує теплих слів, адже подарували
«гірники» вітчизняним шанувальникам
футболу 180 хвилин цікавого й захопливого дійства.
Попри те, що чемпіонат Голландії сьо-

годні перебуває не на перших ролях у Європі, у будь-якому разі його ігровий рівень
значно вищий, ніж має сьогодні українська прем’єр-ліга, котра за останні кілька
років відчутно здала свої позиції. На підйомі нині й сам «Фейєнорд», який у минулому сезоні вперше за 18 років виграв чемпіонський титул. Тож гідно зіграти з пред-

ставником голландського футболу для українського чемпіона було справою честі й у
цьому контексті Фонсека та К°, можна сказати, успішно склали іспит.
«Думаю, дві перемоги над таким опонентом чогось-таки варті», — сказав після переможного завершення повторного побачення з «червоно-білими» португальський наставник «гірників». Як і в
матчі двотижневої давнини, донецьким
футболістам знову довелося наздоганяти суперника. Щоправда, на відміну від
дуелі в Роттердамі, в Харкові зробити це
команді Фонсеки вдалося значно простіше. Швидко пропустивши, так само
миттєво «гірники» змогли вийти вперед, після чого вже міцно тримали під
своїм контролем гру. «Заслужена перемога», — резюмував наставник «Шахтаря». При цьому португалець одразу
ж застеріг клубних шанувальників від
ейфорії, наголосивши, що попереду два
складних поєдинки з великими командами, тож завчасно говорити про «плейоф» Ліги чемпіонів не варто. І справді,
розглядати «Фейєнорд» як індикатора своєї участі в 1/8 фіналу Суперліги2017/2018 донеччанам, думається, не
потрібно, адже голландський колектив
наразі виглядає доволі посереднім єврокубковим бійцем. Що казати, коли колектив із Роттердама програв шість поспіль матчів у єврокубках. ■

■ А ІНШІ ЯК?

■ ТАБЛО

«Шпора» для суперчемпіона
Одразу п’ять англійських клубів мають реальні шанси зіграти
в «плей-оф» Суперліги
завдали першої з 2012 року поразки мадридському «Реалу»
на груповому етапі, розумієш
закономірність високого досягнення англійського середняка. Власне, й у першому їхньому побаченні, що відбулося два тижні тому на «Сантьяго Бернабеу», «Тоттенхем»
відібрав очки у чинного переможця ЛЧ. Хай там як, але,
втративши в матчах з англійцями п’ять очок, підопічні Зідана навряд чи дозволять собі
залишитися за бортом «плейоф». Обидва клуби, котрі можуть загрожувати турнірним
позиціям «реалістів»: «Боруссія» з Дортмунда та АПОЕЛ із
Нікосії, — суперниками мадридців виглядають хіба що на
папері. Не маючи у своєму активі жодної перемоги, єдине,
що залишається кіпріотам та
команді Андрія Ярмоленка,
— боротьба за путівку до Ліги
Європи.
Цікаво те, що реальні
шанси пробитися до весняної стадії Ліги чемпіонів мають усі англійські повпреди,
котрі змагаються в груповому
раунді поточного турніру. А
це — одразу п’ять колективів
— по суті, рекордно можлива
кількість учасників.
Нагадаємо, що другий сезон поспіль УЄФА надає пра-
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❙ «Тоттенхем» неприємно здивував
❙ чинного тріумфатора Ліги
❙ чемпіонів — «Реал», завдавши ■ ХРОНІКА
❙ йому першої з 2012 року поразки Баскетбол
❙ на груповому етапі турніру.
Кубок Європи ФІБА. Груповий ра❙ Фото з сайта uefa.com.
унд. 4-й тур. «Белфіус Монс» (Бельво участі в груповому раунді
ЛЧ переможцю Ліги Європи.
Не скористатися такою нагодою амбітний Жозе Моуріньйо
та його «Манчестер юнайтед»
не могли. Без сумніву, разом
із четвіркою найсильніших
клубів попереднього розіграшу АПЛ «МЮ» — чинний переможець ЛЄ — прагнутиме
підкорити й нову, більш високу, футбольну вершину, що
дозволить манкуніанцям повернути втрачені після виходу на пенсію Алекса Фергюсона домінуючі позиції. ■

гія) — «Хімік» (Україна) — 75:51 (17:19,
22:6, 23:6, 13:20; Петров (10)).
Южненський клуб зазнав четвертої
поспіль поразки на груповому етапі Єврокубка й достроково втратив шанси на вихід
до наступного раунду змагань.

Хокей
Чемпіонат України. «Галицькі леви» — «Донбас» — 3:7, «Кременчук» — «Вовки» — 7:6, «Білий барс» —
«Динамо» — 6:1.
Турнірне становище після 15
матчів: «Донбас» — 45, «Білий барс» —
34, «Кременчук» — 26 (14 матчів), «Динамо» — 18 (14), «Галицькі леви» — 6,
«Вовки» — 3.

Ліга чемпіонів. Груповий етап. 4-й
тур. Група А. «Базель» (Швейцарія) —
ЦСКА (Росія) — 1:2, «Манчестер Юнайтед» (Англія) — «Бенфіка» (Португалія)
— 2:0.
Турнірне становище: «Манчестер
Юнайтед» — 12, «Базель», ЦСКА — 6,
«Бенфіка» — 0.
Група В. «Селтік» (Шотландія) —
«Баварія» (Німеччина) — 1:2, «ПСЖ»
(Франція) — «Андерлехт» (Бельгія) —
5:0.
Турнірне становище: «ПСЖ» —
12, «Баварія» — 9, «Селтік» — 3, «Андерлехт» — 0.
Група С. «Рома» (Італія) — «Челсі»
(Англія) — 3:0, «Атлетико» (Іспанія) —
«Карабах» (Азербайджан) — 1:1.
Турнірне становище: «Рома» — 8,
«Челсі» — 7, «Атлетико» — 3, «Карабах»
— 2.
Група D. «Спортинг» (Португалія) —
«Ювентус» (Італія) — 1:1, «Олімпіакос»
(Греція) — «Барселона» (Іспанія) — 0:0.
Турнірне становище: «Барселона»
— 10, «Ювентус» — 7, «Спортинг» — 4,
«Олімпіакос» — 1.
Група Е. «Севілья» (Іспанія) — «Спартак» (Росія) — 2:1, «Ліверпуль» (Англія)
— «Марібор» (Словенія) — 3:0.
Турнірне становище: «Ліверпуль» —
8, «Севілья» — 7, «Спартак» — 5, «Марібор» — 1.
Група G. «Бешикташ» (Туреччина)
— «Монако» (Франція) — 1:1, «Порту»
(Португалія) — «Лейпциг» (Німеччина)
— 3:1.
Турнірне становище: «Бешикташ» —
10, «Порту» — 6, «Лейпциг» — 4, «Монако» — 2.
Група Н. «Тоттенхем» (Англія) —
«Реал» (Іспанія) — 3:1, «Боруссія» (Д,
Німеччина) — АПОЕЛ (Кіпр) — 1:1 (Ярмоленко («Б») — із 65 хв.).
Турнірне становище: «Тоттенхем» —
10, «Реал» — 7, «Боруссія» (Д), АПОЕЛ — 2.

Читайте
в наступному
номері:
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Капелани на передовiй
Володимир Сафанюк на власнi очi побачив реалiї вiйни й готовий рятувати сiм’ї АТОшникiв вiд розлучення
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■ СКАНДАЛ

І ти, Брут!
Оскароносний Кевін Спейсі позбувся
премії «Еммі» через нетрадиційну
орієнтацію
Сексуальний скандал із знаменитим
продюсером Гарві Вайнштейном, схоже,
відкрив у Голлівуді справжню скриньку
Пандори. Десятки акторів почали згадувати свою молодість і непристойну поведінку своїх старших колег та покровителів. Під
звинувачення у сексуальному насильстві
потрапили і продюсер фільмів «Люди Х»
та «Легенда про Гью Гласса» Бретт Ратнер,
і навіть зірка «Тутсі» Дастін Хофман.
Але найбільший удар (після Гарві Вайнштейна) отримав двічі оскароносний актор
Кевін Спейсі. «Епідемія правди» вихлюпнула на поверхню не надто привабливі сторінки його біографії. Спочатку зірка фільму «Зоряний шлях» Ентоні Репп опублікував зізнання, що, коли йому було 14, Спейсі намагався його звабити. А пізніше актор
серіалу «Доктор Хто», мексиканець Роберто Кавазос розповів, що Кевін, який більше
10 років був художнім керівником лондонського театру Old Week, не оминав своєю увагою жодного молодого актора, намагаючись
обняти й помацати.

Після такого шквалу обвинувачень Кевін Спейсі
виступив із несподіваною заявою. Він зізнався, що довгий час намагався приховати свій потяг до чоловіків, але тепер
хоче зробити паузу в кар’єрі і «пожити як гей». Водночас він попросив
у всіх, кого образив,
вибачення за свою поведінку в минулому.
Утім кіносвіт не оцінив
такого зізнання. Міжнародна телеакадемія уже позбавила 58-річного актора престижної
премії «Еммі», яку мала вручити 20
листопада. А продюсери успішного телесеріалу «Картковий будиночок», у якому Спейсі грає головну роль, повідомили
про призупинення роботи над 6-м сезоном
серіалу. Так що, як зазначає реклама, іноді
краще мовчати, ніж говорити. ■

❙ Кевін Спейсі.

■ ПОРАДИ АСТРОЛОГА
з 6 до 12 листопада
Овен (21.03—20.04). Ви захочете почати
все спочатку, щоб деякi моменти розчинилися.
Дещо вдасться забути, але для цього важливо
діяти швидко, без роздумів.
Дні: спр. — 6; неспр. — 8.
Телець (21.04—21.05). Якщо у ваших
справах мають бути задіяні інші, а вони не хочуть, iдіть на компроміси. Якщо ситуація так і не
вирішується, займіться поки чимось іншим.
Дні: спр. — 11; неспр. — 12.
Близнюки (22.05—21.06). Безтурботність
збереже вашi нерви. Можете дозволити поводитися
більш відкрито з оточуючими, але не діліться секретами. Не стримуйтеся, якщо захочете щось сказати.
Дні: спр. — 7; неспр. — 9.
Рак (22.06—23.07). Ваша наївнiсть дозволить уникнути проблем. Не намагайтеся підстрахуватися, не слухайте порад. Особливо це стане в
нагоді у спілкуванні з недоброзичливцями.
Дні: спр. — 10; неспр. — 11.

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №132

Лев (24.07—23.08). Вам слід повністю
зануритися в питання, щоб знайти на них відповіді. Вибирайте поступове сходження, у вас
будуть гарантії, що ви зможете піднятися.
Дні: спр. — 9; неспр. — 12.
Діва (24.08—23.09). Якщо хтось плете інтриги навколо вас, ви дізнаєтеся про це й обiграєте противника. Ваші дії можуть бути жорсткими
— вирішуйте, наскільки це вам потрібно.
Дні: спр. — 8; неспр. — 11.
Терези (24.09—23.10). У вас погiршаться стосунки з колегами. Від нападок захищайтеся звичними для вас способами. Якщо ж
раніше з цим не стикалися, знайдіть тих, хто
вас підтримає і навчить.
Дні: спр. — 6; неспр. — 7.
Скорпіон (24.10—22.11). На перший план
вийдуть мрії, віра в краще. Обставини будуть двоякими, тож вибір за вами. Перш ніж комусь повідомити новини, обміркуйте, чи варто це робити зараз.
Дні: спр. — 10; неспр. — 12.

Стрілець (23.11—21.12). Краще спробувати налаштуватися на гірше, а належне сприймайте як випадковість. Як результат — ви
зможете вчасно виправити помилки.
Дні: спр. — 7; неспр. — 8.
Козеріг (22.12—20.01). Спектр додаткових можливостей розшириться — використовуйте їх. Не намагайтеся бути в перших рядах,
фортуна не на вашому боцi.
Дні: спр. — 6; неспр. — 9.
Водолій (21.01—19.02). Розширюйте
коло знайомств. Доведеться чітко визначитися зі своїми позиціями. Якщо не визначитеся,
вас оцінюватимуть не кращим чином.
Дні: спр. — 6; неспр. — 8.
Риби (20.02—20.03). Вам варто наполягати на чомусь певному, боротися за це, а не
показувати, що вам це не так уже й важливо.
Бiльше спiлкуйтеся, не нехтуйте порадами.
Дні: спр. — 9; неспр. — 11. ■

4—5 листопада за прогнозами синоптиків
сонячно

Північ
мінлива
хмарність

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без iстотних опадiв.
Славське: уночi +3...+5, удень +7...+9. Яремче: уночi
+2...+4, удень +7...+9. Мiжгiр’я: уночi +2...+4, удень +9...+11.
Рахiв: уночi 2...+4, удень +8...+10.

хмарно

2 листопада висота снігового покриву становила: Славське — немає, Плай — 26 см, Мiжгiр’я — немає, Рахiв
— немає, Івано-Франкiвськ — немає, Яремче —
немає, Пожежевська — 11 см.

сніг

Захід

00…00
+2…+7
+8…+13
00…00
-1…+4
+8…+13

дощ,
гроза

Відділи:
Передплатні індекси: 60970, 1555
Наша адреса:
новин — 454-85-76, novyny@umoloda.kiev.ua;
03047, Київ, пр. Перемоги, 50
права — leonov@umoloda.kiev.ua, 454-88-36;
Телефон для довідок:
мiжнародної політики — svit@umoloda.kiev.ua, 454-88-25;
т./ф.: (044) 454-84-92
економіки — eko1@umoloda.kiev.ua, 454-86-39;
Рекламне бюро:
медицини — novyny4@umoloda.kiev.ua, 454-85-99;
т./ф.: (044) 454-88-86,
культури — culture@umoloda.kiev.ua, 454-87-96;
reklama@umoloda.kiev.ua
соціальних проблем — socium@umoloda.kiev.ua, 454-85-99;
Вiддiл реалiзацiї:
спорту — sport@umoloda.kiev.ua, 454-87-93
т./ф.: (044) 454-84-41,
sale@umoloda.kiev.ua
«УМ» в iнтернетi: http://www.umoloda.kiev.ua

00…00
+3…+8
00…00
+6…+11
0…+5
+6…+11
Схід

Центр
дощ

Людина, яка обслуговує клієнтів за
шинквасом. 11. Осіння оранка поля
для сіяння ярих культур навесні. 13.
Українська скульпторка і дисидентка, що жила і працювала у Львові.
16. Священний жук у Стародавньому Єгипті. 17. Давньогрецький філософ-матеріаліст. 18. Німецька
назва річки, що протікає в Польщі,
Чехії та Східній Німеччині. 20. Брак,
гандж. 21. Неприємні відчуття в роті
від споживання кислого чи терпкого. 22. Ручний ткацький верстат. 24.
Титул середньовічного правителя в
багатьох країнах Сходу. 28. Одна з
шести традиційних шкіл філософії
індуїзму. 29. У староримській міфології — бог полів і лісів, покровитель
отар і пастухів. ■
Кросворд №129
від 27—28 жовтня

■ ПРИКОЛИ

■ ПОГОДА
Київ: хмарно з проясненнями, без iстотних опадiв. Уночi
та вранцi мiсцями туман. Вiтер пiвнiчно-захiдний, 3-8 м/с.
Температура вночi +4...+6, удень +8...+10. Пiслязавтра вночi
+2...+4, удень +8...+10.

По горизонталі:
1. «Творча інтелігенція», театральні та літературні кола. 7. Прилад для демонстрації чіткого темпу
в музиці. 8. Дерев’яні колоди в хаті
чи криниці, покладені одна на одну,
з’єднані спеціальними пазами. 10.
Провід, під’єднаний до незаземлених контактів генератора. 12. Актор, який зіграв роль Опанаса Трубенка у фільмі Олександра Довженка «Земля». 14. Весняні квіти, які
треба топтати, щоб жити довго. 15.
Один із найдавніших музичних інструментів, варган. 16. Батько чоловіка. 19. Жартівлива назва найвідомішого пам’ятника Одеси. 20. Традиційне китайське і японське вітрильне судно. 23. Маячня, дурниця. 25.
Чоловічий парадний вечірній костюм
із довгими фалдами ззаду. 26. Умова, рушійна сила процесу, явища. 27.
Французький драматург, автор п’єси
«Жайворонок» про Жанну д’Арк. 30.
Спецодяг. 31. Урядове повідомлення про підсумки дипломатичних переговорів. 32. Гете, Бах, Штраус.
По вертикалі:
1. Тістечко з висушених збитих
білків. 2. Німецький письменник, автор казок про Карлика Носа та Маленького Мука. 3. Посольство країни. 4. Давня королівська столиця
Польщі. 5. Мотузка для зав’язування
взуття. 6. Непрофесійний актор. 9.

00…00
+3…+7
00…00
+7…+12
+1…+6
+7…+12

00…00
+2…+7
+7…+12
00…00
+2…+7
+7…+12

Південь +4…+9
00…00
Інформація
+9…+14
00…00
надана
-1+4…+9 Гідрометцентром
+10…+15
України.
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— Бачиш, яка ти! Собі взяла великий шматок, а мені дала маленький. Я б так не зробив, узяв би собі
маленький.
— Так я тобі такий і дала. Чого
кричиш?
***
— За що ви потрапили до
в’язниці?
— За хабар.
— А за що вас так швидко випустили?
— А як ви думаєте?
***
— Бабуся помилково замість
лікарні зайшла на медкомісію у військкомат і вийшла звідти абсолютно
здоровою!

***
— Ось думаю, що б мені взяти з
собою на море такого, щоб я так вийшла на пляж і всi навколо очманіли б?
— Лижі.
***
Дiти з’ясовують, у кого батько
швидший.
— Мій батько такий швидкий,
що, вистреливши з лука, наздоганяє
стрілу, — каже перший.
— А мій батько — мисливець, стріляє у звіра і підхоплює його, не давши
йому впасти на землю, — каже другий.
— Ви нiчого не розумiєте. Ось у
мене батько — держслужбовець, закінчує працювати в 16.30, але вдома
вiн уже в 15.45.
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