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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,85 грн. 

1 € = 31,12 грн.

1 рос. руб. = 0,4 грн.

З’їж водорості
У Кременчуцьке водосховище заселяють 

74 тонни рятівного товстолоба 
стор. 3 »

Товстолобик — рятівник Дніпра. ❙

Як Трамп упродовж 

року спромігся стати 

найнепопулярнішим 

президентом 

в історії США
стор. 5 »

Дванадцять місяців антидосягненьВідкрити 
другий 

«Фронт»
У суботу вперше за останні 

три роки партія Яценюка 

збереться на з’їзд
cтор. 4 »

Студентка, 
комсомолка і... 
ніякого інтиму

Іронічні спогади у часи декомунізації 

про життя Ніжинського раніше 

педінституту імені Миколи Гоголя
стор. 14 »
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«Ми довгий час жили в країні, імена на мапі якої давали чужинці. Ми жили як у 
гостях. І щойно тепер починаємо повертатися додому. Це означає, що українці 
знаходять у собі силу заявити про себе як про господарів цієї землі».

Володимир В’ятрович
керівник Українського інституту націо-

нальної пам’яті

УКРАЇНА МОЛОДА

ПРІОРИТЕТИ

Замість субсидій 
— високі зарплати
Лідер Радикальної партії розповів, 
як подолати бідність 

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Підвищення соцстандартів — одна з головних вимог 
фракції Радикальної партії до проекту Держбюджету на 
2018 рік. 
 Олег Ляшко наполягає — мінімальна зарплата з но-
вого року має бути не 3700, як пропонує уряд, а 5000 гри-
вень на місяць. «Підвищення заробітної плати — це єди-
на можливість вирвати українців iз бідності. Треба людям 
дати нормальну роботу та нормальну зарплату, а не суб-
сидії чи подачки перед виборами», — наголосив Ляшко.
 Щоб у роботодавців була можливість платити достой-
ні зарплати робітникам, команда Радикальної партії про-
понує пакет законопроектів, який дасть можливість біз-
несу розвиватися.
 «За нашої ініціативи у парламенті був прийнятий мо-
раторій на вивезення за кордон лісу-кругляку, що дало 
десятки тисяч нових робочих місць у деревообробній га-
лузі. Досить перетворювати Україну на жебрачку, яка 
торгує сировиною — треба торгувати готовою продук-
цією!» — зазначив лідер фракції.
 Водночас Олег Ляшко вимагає захистити і вітчизняних 
металургів. Політик розповів, що на ініційоване радикала-
ми збільшення втричі вивізного мита на український мета-
лобрухт Єврокомісія відповіла запровадженням квот, щоб 
витіснити нашу металопродукцію з європейського ринку. 
«Це призводить до коливання національної валюти, неста-
більних цін. Це втрати для кожного українця. Тому ми вима-
гаємо від уряду захищати національного виробника на зов-
нішніх ринках та шукати нові, замість втрачених російських. 
Це головне завдання влади сьогодні», — впевнений Ляшко.
 Також фракція Радикальної партії добивається віднов-
лення програм державної підтримки тваринницької га-
лузі. «Для того, щоб відродити життя в селі, потрібно, щоб 
у кожному дворі була корова. Ми вимагаємо від уряду пе-
редбачити у держбюджеті на наступний рік кошти на дота-
ції для відновлення тваринництва. Ми змусимо владу по-
вернутися обличчям до українців та до корови!» — сказав 
народний депутат.
 Крім того, при формуванні кошторису на 2018 рік Олег 
Ляшко вимагає приділити достатньо уваги проблемам 2 
мільйонів переселенців — передбачити кошти на забез-
печення їх житлом та роботою.
 «Ми повинні підтримати наших братів і сестер, які 
втратили власний дім, роботу, свої пожитки і статки че-
рез російську агресію на Донбасі. Команда Радикальної 
партії вимагає від уряду передбачити у проекті бюджету 
на 2018 рік мільярдні видатки на вирішення проблем пе-
реселенців із житлом. По всій країні є тисячі закинутих 
будівель, треба за рахунок державного бюджету постави-
ти там вікна, батареї і дати людям змогу там жити. Бо за-
раз вони змушені орендувати житло за шалені гроші і нія-
ких пільг по сплаті комунальних послуг вони не отриму-
ють», — звернувся до влади лідер радикалів. ■

■ Іван БОЙКО

 Останнiми днями ворог зосередив пе-
реважну кількість обстрілів iз важкого оз-
броєння саме на луганському напрямку. 
Як наслідок, саме тут проходять найваж-
чі бої, саме тут минулого вівторка загину-
ло двоє захисників України. Ще один воїн 
загинув у середу на донецькому напрям-
ку. «Загалом минулої середи по всій лінії 
зіткнення російсько-окупаційні війська 19 
разів порушили перемир’я. Усі обстріли 
були прицільні. З них лише на лугансько-
му напрямку російсько-окупаційні війсь-
ка здійснили 13 прицільних обстрілів сил 
АТО», — повідомив речник Міноборони 
з питань АТО Олександр Мотузяник. І до-
дає, що на переважну більшість ворожих 
обстрілів захисники України давали адек-
ватну відповідь.
  Водночас стало відомо, як загинули 
бійці 15-го батальйону «Суми» 58-ї брига-
ди Антон Мишко і Валентин Ничвидюк: ці-
ною власного життя вони виконали бойове 
завдання і зупинили ворожих диверсантів, 
які намагалися пройти вглиб позицій ЗСУ 
в районі траси «Бахмутка» на Луганщині. 
Зокрема, старший лейтенант Валентин Ни-
чвидюк загинув на місці бою, а старший 
сержант Антон Мишко отримав поранен-
ня в голову, але помер під час транспор-

тування до госпіталю.
  «У складі зведеної групи він (Ан-
тон Мишко. — Ред.) мав зупинити про-
хід ворожих диверсантів біля сумнозвіс-
ної трійці луганських селищ — Сокольни-
ки, Пришиб, Жолобок — вони знову в усіх 
на вустах. Товариш Антона загинув на міс-
ці. Ще одного з пробитими наскрізь леге-
нями доправили до шпиталю. Антона не 
довезли. Важке поранення голови не за-
лишало хлопцеві жодних шансів. Завдан-
ня виконано. Ворог не пройшов. Але сьо-
годні за це заплачено дуже високу ціну. 
Чи хтось i досi вважає, що війну в нас за-
кінчено?» — написав у соцмережах вій-
ськовий репортер Цаплієнко. За даними 
штабу АТО, двоє захисників України за-
гинули на «Бахмутці» після того, як ди-
верстанти не змогли пройти, через що во-
рог ближче до опівночі випустив 10 мін 
калібру 120 мм по позиціях ЗСУ в Ново-
айдарському районі. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО 

 Головний правоохо-
ронець України Арсен 
Аваков проявив себе ще 
і як письменник — не-
щодавно в харківсько-
му видавництві «Фоліо» 
з друку вийшла його кни-
га «Ленін з нами?» на 160 
сторінок. У книжці є ма-
теріали, які він опубліку-
вав ще 2008 року (зокре-
ма, статтю видано разом 
із коментарями тиражем 
п’ять тисяч примірни-
ків, як 100-сторінкову 
книжку), дані Українсь-
кого інституту націо-
нальної пам’яті про де-
монтаж пам’ятників Во-
лодимиру Леніну і пере-
лік самовільно повалених 
пам’ятників вождю, а ще 
матеріали, які були на-
писанi його колегами, 
та інформація інтернет-
користувачів, які брали 
участь у дискусії на тему.

 На презентації кни-
ги в Києві міністр ска-
зав: «Я розповів сьо-
годні, в цей день, через 
сто років після того, як 
стався жовтневий пере-
ворот, у той день, коли 
вже практично все ясно 
і, здавалося б, у всіх усе 
давно прояснилося щодо 
персонажа, який є ге-
роєм цієї книжки, яку 
я написав, усе-таки вар-
то задатися питанням: а 
скільки Леніна залиши-
лося в кожному з нас, і 
які наслідки цього? І 
коли ми починаємо ди-
витися на це глибше, то 
виявляється, що не все 

так просто». 
 Автор іронічно за-
уважив, що, коли пи-
сав книгу, робив це «від 
імені «гомо совєтікуса», 
додавши: «Тут є хроні-
ка «Ленінопаду» — те, 
що сталося після 2014 
року по всій країні, і я 
думаю, що уважний чи-
тач, який це прочитає, 
зробить для себе бага-
то висновків. Нехай на-
віть ніколи не зізнавав-
ся собі в цьому». Арсен 
Аваков переконаний, 
що історичні виснов-
ки необхідно зробити 
для того, щоб у мінли-
вому світлі, в тому чис-

лі політикумі, «у нас не 
було спокус, і ми не ро-
били помилок».
 Книжка вийшла на-
кладом 14 тисяч при-
мірників: по шість ти-
сяч — українською і  
російською мовами та 
ще дві тисячі — англій-
ською. «Я отримаю гоно-
рар, який, на жаль, не-
великий. 18,2 тис. гри-
вень за тираж кожною 
мовою», — пожартував 
міністр на презентації. 
Глава МВС розповів, що 
англомовний тираж кни-
ги буде орієнтований для 
діаспор у США, Канаді 
та Австралії. ■

Ірина КИРПА

 Співробітники російської ФСБ 
протягом декількох годин поспіль 
на КПП «Армянськ» допитували 
сімох беззахисних жінок — ро-
дичів політв’язнів Кремля крим-
ських татар. Жінки були змушені 
відповідати на питання, допоки 
дві з них — Аліма Абдуллаєва та 
Гузель Саледінова — не втрати-
ли свідомість. Викликати карету 
швидкої допомоги до потерпілих 
російські окупанти не поспішали, 
тож майже годину до приїзду ме-
диків інші жінки намагалися нада-
ти допомогу їм самотужки. «За-
триманих допитували по одній в 
окремому приміщенні», — уточ-
нив журналіст Антон Наумлюк.
 Дружини фігурантів резонан-
сної справи Хізб ут-Тахрір їздили 
до українського Херсона оформ-

лювати документи для своїх дітей. 
Після цього у  кількагодинному по-
лоні опинилися Билялова Ліана, 
Абдуллаєва Фера, Салідінова Гу-
зель, Абдуллаєва Алиме, Ісмаїло-
ва Фатма, Мер’єм Куку і Джеппа-
рова Заріна. Керівник загону при-
кордонної служби заявив про те, 
що може утримувати жінок до 72 
годин без пояснення причин.
 «Їх затримали вже після того, 
як вони виїхали з Криму на тери-
торію Херсона та планували повер-
татися додому, — прояснив ситу-

ацію голова кримськотатарського 
Меджлісу Рефат Чубаров. — Ціл-
ком імовірно, що жінкам могли 
заборонити повертатися на тери-
торію півострова, де в них зали-
шилися неповнолітні діти. Зараз 
усі подробиці цієї ситуації з’ясовує 
їхнiй адвокат. Відзначу, що рані-
ше був запит до прикордонників 
iз приводу того, куди зникли дру-
жини кримських татар. Однак оку-
панти нахабно заперечували за-
тримання жінок».
 Російські спецслужби про-

довжують проводити обшуки в бу-
динках кримських татар на окупо-
ваному півострові. Співробітники 
ФСБ побували одночасно в містах 
Бахчисарай, Старий Крим, а також 
у селищах Зарічне та Кіровський. 
«Під час обшуку вкрали три тисячі 
доларів i шістдесят тисяч рублів, 
— розповів Руслан Бєлялов iз се-
лища Старий Крим. — У прото-
колі це протизаконне вилучення 
грошей ніяк не зафіксовано, гро-
ші просто «по-тихому» забрали з 
шафи». ■

доларів
планують виділити для 
надання Україні допо-

моги в галузі безпеки, включаючи оборонну летальну 
зброю, США у наступному році, ця інформація опри-
люднена комітетами з питань збройних сил США пала-
ти представників і сенату. 

350 млн.
євро 
має намір виділити ЄС для 
Донецької та Луганської об-

ластей у 2018 році, про це з посиланням на керівни-
ка програми співпраці ЄС в Україні Беренда де Гроота 
повідомив на своїй сторінці у «Фейсбуцi» голова До-
нецької ВЦА Павло Жебрівський.

року 
Верховна Рада ска-
сувала ПДВ на ук-

раїнське кіно: законопроект №3238-д «Про 
внесення змін до Податкового кодексу щодо 
державної підтримки кінематографа в Україні» 
депутати ухвалили у вівторок.

нових 
пасажирських 
автобусiв 

закупив Київ, повідомляють на 
сайті КМДА.

років  
відзначив Світо-
вий конгрес ук-

раїнців, провівши форум у 
Брюсселі 7 листопада, роз-
повів президент СКУ Євген 
Чолій.
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50 млн. До 2023 100 50

Українці мають отримувати гідну зарплату за свою роботу, 
а не чекати на подачки від держави, переконаний Олег Ляшко.

❙
❙

НА ФРОНТІ

«Бахмутка» у вогні 
Цього тижня загинуло троє захисників України

■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ 
Михайла Забродського призначено новим коман-
дувачем сил АТО в рамках планової ротації цього 
тижня.
 «Днями новим командувачем сил АТО було при-
значено генерал-лейтенанта Забродського. Керівниц-
тво Генштабу ЗСУ саме на ньому зупинило свій ви-
бір, у нього величезний досвід участі в АТО і плану-
вання різного роду операцій», — повідомив речник 
Міноборони України з питань АТО Андрій Лисенко. 
При цьому він уточнив, що термін ротацій є закритою 
інформацією і не підлягає розголошенню. 
 Зазначимо, Михайло Забродський був коман-
диром 95-ї аеромобільної бригади, планував за-
вдання для сил АТО в Слов’янську та Крама-
торську в 2014 році. Герой України. Раніше коман-
дувачем сил АТО був генерал-лейтенант, перший 
заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ 
Олександр Локота.

■

КНИЖКОВА ШАФА

Демонтаж «совка»
Міністр Арсен Аваков презентував свою книжку

■

«КРИМНАШ»

Окупантська служба крадіїв
Російська ФСБ воює з жінками і збагачується

■
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справ 
про корупцію на державних підприємс-
твах нині розслідує Національне анти-

корупційне бюро України, йдеться на сторінці Мініс-
терства економічного розвитку і торгівлі у «Твiттерi» 
із посиланням на слова заступника міністра Макси-
ма Нефьодова.

49
зріс експорт цукру цьогоріч порівняно з мину-
лим роком, похвалився заступник директора На-
ціонального наукового центру «Інститут аграрної 
економіки» Микола Пугачов.  

із початку року 
зменшилися об-
сяги сільськогос-

подарського виробництва,   поінформував ди-
ректор Національного наукового центру «Ін-
ститут аграрної економіки» академік НААН 
Юрій Лупенко.

 — таким є при-
ріст ціни виробни-
ків промпродук-

ції в Україні в жовтні порівняно з ве-
реснем 2017 року, порадували у Держ-
статі.

склала 
інфляція 
в Україні у 

жовтні нинішнього року — за 
даними Держстату.

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

У 3 рази На 2,6% 2,3% 1,2%

СПІВПРАЦЯ

Людоньки, 
гляньте!
У столиці нацменшини 
створили спільний 
будинок культури
Ганна АНДРУЩЕНКО

 Понад 30 представників дванадцяти 
національних меншин України зібра-
лися, щоб віднайти спільні інтереси 
та домовитися про формати подальшої 
співпраці, у рамках проекту «Спільно 
до мети». Його результати днями пре-
зентували у Києві. 
 «Під час моделюючої гри активні 
представники національних громад з 
усієї України працювали над створен-
ням спільного культурного центру, — 
говорить Сюзанне Бекер, заступниця 
директорки Goethe-Institut в Україні 
та організатор проекту. — Застосуван-
ня моделюючих ігор є досить популяр-
ним інструментом для симуляції про-
ведення складних перемовин та при-
йняття рішень у ситуаціях, якнайбіль-
ше наближених до реальності».
 На перших трьох етапах проекту 
«Спільно до мети»  — у квітні, трав-
ні та липні — учасники під керівниц-
твом двох німецьких експертів обгово-
рювали актуальні проблеми та сценарії 
їх  вирішення. Насамкінець представ-
ники німецької, польської, єврейсь-
кої, кримськотатарської, литовської, 
грецької, ромської та болгарської на-
цменшин фіналізували  ідею створен-
ня Будинку національних меншин, 
враховуючи культурну і мовну бага-
томанітність. Дія моделюючої гри від-
бувалася у фіктивному містечку «Лю-
доньки», де кожен учасник отримав не-
властиву йому етнічну роль і намагався 
під час гри «пролобіювати» свої інтере-
си та дійти спільного рішення з пред-
ставниками інших громад. У ході екс-
перименту на завершальному етапі гри 
учасникам вдалося прийти до спільно-
го рішення і домовитися про будівниц-
тво одного культурного центру, який 
би задовольняв інтереси усіх громад.
 Доктор Александр Бурка, референт  
Інституту міжнародних досліджень 
(CIVIC) у Німеччині, каже: «Моделю-
ючі ігри використовують на Заході у 
політиці та економіці, освіті та міжна-
родних організаціях. На прикладі між-
народних інституцій моделююча гра 
дає можливість учасникам відчути на 
собі функції цих організацій і автома-
тично розуміти їхню діяльність».
 До речі, метод моделюючих ігор — 
це і  приклад співіснування багатомов-
ності: між собою учасники говорили 
німецькою, англійською, українською 
та російською. У майбутньому учасни-
ки проекту   планують  проводити мо-
делюючі ігри у різних містах України. 
А  ініціював та реалізовує  «Спільно до 
мети» Goethe-Institut в Україні у рам-
ках Українсько-німецького року мов 
2017/2018 за підтримки Федерально-
го міністерства закордонних справ Ні-
меччини та під керівництвом Інститу-
ту міжнародних досліджень (CIVIC) у 
Дюссельдорфі. «У національних мен-
шин — схожі проблеми. Однак ми хоче-
мо жити в Україні та розбудовувати її, 
не забуваючи при цьому про культуру і 
традиції своїх предків», — каже Віоле-
та Зубочкіна, представниця литовської 
національної меншини. ■

■

Євдокія ФЕЩЕНКО

 До 3 грудня у Національному за-
повіднику «Софія Київська» працюва-
тиме виставка «Велика війна поляків», 
зорганізована спільно з  Польським iнс-
титутом у Києві та Музеєм історії Поль-
щі. Відкриють тимчасову експозицію 
сьогодні, 10 листопада.  
 Виставка представляє буремні часи І 
Світової війни, коли внаслідок геополі-
тичної ситуації, що склалася після під-
писання конвенції між Росією, Австрією 
та Пруссією про  поділ Польщі 1795 року, 
Польща зникла з географічних карт на 
123 роки. З огляду на це в арміях усіх 
воюючих сторін І Світової війни перебу-
вало понад 4 мільйони поляків. Найбіль-
ше — 2 мільйони — у російській армії, 
близько 1,5 мільйона служило в австро-
угорській армії, 800 тисяч — у німець-
кій. Через Польські легіони пройшло 
близько 30 тисяч добровольців. Блакит-
ні мундири армії генерала Галлера восе-
ни 1918 року носило 17 тисяч поляків. 

На всіх фронтах великої війни полягло 
близько 450 тисяч поляків. 
 Масові  знищення на польських зем-
лях під час війни, на переконання істо-
риків, лише у 10% були спричинені без-
посередніми військовими діями, на 90%  
це була цілеспрямована політика оку-
пантів. Відступаючи з Польського ко-
ролівства, росіяни демонтували багато 
фабрик і вивезли на схід їхніх працівни-
ків. Те, що залишилось, намагались зни-
щити згідно з принципом «спаленої зем-
лі». Частина закладів була врятована за 
хабарі, які їхні власники давали росій-
ським офіцерам. У свою чергу, німецькі 
окупанти вивезли до Рейху те, що зали-

шилось. Навіть церковні дзвони, з яких 
потім відливали гармати і снаряди. У 
підсумку виробництво промислової про-
дукції впало на 70%, а кількість працю-
ючих у промисловості зменшилась до 
13% порівняно з 1913 роком. Загалом, 
матеріальні збитки склали 10 мільярдів 
франків, що дорівнювало одному річно-
му національному прибутку.
 Ціна   незалежності  Польщі була не-
малою. Однак радість від її здобуття у 
листопаді 1918 року після 123 років 
поділів переважує втрати, яких зазна-
ли польські землі й поляки у результаті  
І Світової війни, зазначають організато-
ри київської виставки. ■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

 На Черкащині взяли-
ся рятувати Кременчу-
цьке водосховище від за-
ростання водоростями. І 
почали заселяти у водо-
йму товстолоба, у меню 
якого — саме цей зеле-
ний харч. 
 Як розповіли «УМ» 
у Черкаській ОДА, за-
рибнення водойми відбу-
вається у межах облас-
ної програми з розвитку 
рибного господарства. 
Стартувала осіння кам-
панія з Чорнобаївського 
району. На черзі — Зо-
лотоніський та Черкась-
кий. Загалом у Кремен-
чуцьке водосховище ви-
пустять понад 74 тонни 
рослиноїдних риб.
 Уперше таке масове 
зарибнення відбуваєть-
ся коштом обласного бю-
джету. На це спрямували 
2 млн. грн. « І це — тіль-
ки початок. Надалі доєд-
нуватимуться також інші 
райони, що розташовані 
вздовж водосховища. 
Нинішній «транш» — це 
10% від потреби, тому 
потрібно нарощувати об-
сяги», — говорить голо-
ва Черкаської ОДА Юрій 
Ткаченко.
 Три роки тому Черка-

щина активізувала цей 
процес і шукає всі мож-
ливі джерела фінансу-
вання, додає очільник 
області. Зокрема, влада 
звернулася і до підпри-
ємств-забруднювачів во-
досховища, залучив-
ши їх до відновлення ре-
сурсів річок. Увесь зари-
бок для Кременчуцького 
водосховища вирости-
ли у державному підпри-
ємстві «Іркліївський ри-
борозплідник рослиноїд-
них риб», яке ви грало 
тендер.  
 Після завершення 
зарибнення водосхови-
ща товстолобиком, яко-
го називають «санітаром 
водойми» через любов до 
водоростей, місце зариб-
нення охоронятимуть ці-
лодобово. Допоки маль-
ки не розійдуться по ак-
ваторії.
 — І тут ми маємо по-
двійний ефект: з одного 
боку, відновлюємо водні 
ресурси, в чому давно є 
нагальна потреба, а з ін-
шого — спрямовані кош-
ти ще й працюють на еко-
номіку області», — під-
сумовує голова Черкась-
кої ОДА.
 До речі, збереження 
довкілля є на Черкащині 
одним із пріоритетів облас-
ної «Стратегії-2020». ■

Лариса САЛІМОНОВИЧ 
Харківська область

 У Київському районному суді Харко-
ва розглядається позов жителя міста Ба-
лаклея Андрія Усатенка, садиба якого 
серйозно постраждала під час вибухів на 
арсенальному складі навесні цього року. 
Днями відбулося чергове засідання, яке 
вкотре завершилося безрезультатно. 
 Від початку потерпілий хотів отри-
мати майже півмільйона гривень, вклю-
чивши до списку втраченого майна ав-
томобіль Mitsubishi Lancer, зруйнова-
ний гараж, холодильник, міжкімнат-
ні двері, а також потріскану керамічну 
плитку. Але чим довше триває суд, тим 
меншою стає заявлена сума. 
 «Позивач просить стягнути солідарно 
з Міністерства оборони України та війсь-
кової частини А1352 на користь Усатен-
ка Андрія Івановича в рахунок відшко-

дування матеріальної шкоди 318 тисяч 
231 гривню 80 копійок», — повідомила 
на останньому засіданні представник по-
терпілого Світлана Кужельова. 
 Заявлений розмір компенсації змен-
шився, тому що позивач уже отримав 
від держави гроші на ремонт у сумі 17 
тисяч гривень, і потреба у фінансуван-
ні внутрішніх робіт відпала. Спеціальна 
товарна експертиза, у свою чергу, змен-
шила вимоги, що стосувалися суми за 
втрачений автомобіль. 
 З урізанням коштів за матеріальні 

збитки чоловік погоджується. Втім на 
вимозі компенсувати моральні збитки, 
адресовані Міноборони і СБУ, продов-
жує наполягати. На його думку, оби два 
відомства винні йому, відповідно, 300 
тисяч і 100 тисяч гривень «за зіпсовані 
нерви». Силовики з такою претензією не 
погоджуються, посилаючись «на вплив 
непереборної сили, яку неможливо було 
відвернути посадовим особам військової 
частини». 
 Наступне засідання у справі запла-
новано на грудень. ■

СУСІДИ

Поділи і незалежність
У Києві знайомлять з історією поляків

■

ПРАВО

Оплатіть недбалість
Житель Балаклеї позивається до Міноборони і СБУ 

■

ДОВКІЛЛЯ

З’їж водорості
У Кременчуцьке водосховище заселяють 
74 тонни рятівного товстолоба

■

Зарибнення Кременчуцького водосховища.
Фото надане прес-службою Черкаської ОДА.

❙
❙
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Буде велике питання про те, що було зроблено, який шлях пройдено і 
які плани будуть у нашої партії на найближчі два роки: на рік виборів 
Президента і на рік вибору парламенту. Нам є що обговорити».

Антон Геращенко
народний депутат України 

УКРАЇНА МОЛОДА

Наталія ЛЕБІДЬ

Як уже писала «Украї-
на молода», коаліційна 
«дружба» між фракціями 
«Народного фронту» та 
Блоку Порошенка опини-
лася під загрозою після 
кримінальної справи, од-
ним з фігурантів якої став 
син ключового «фронто-
вика» і міні стра внутріш-
ніх справ Арсена Авакова. 
Подейкували, що такою 
була «помста» з боку 
Президента Порошенка за 
відмову Авакова розігна-
ти протестний майдан під 
Верховною Радою. 

«Мир вам!»
 Відтак мав місце ще 
один епізод, про який 
ми так само згадували. 
7 листопада Верховна 
Рада розглянула, але не 
підтримала звільнення 
Арсена Авакова з посади 
глави МВС. «За» було по-
дано лише 31 голос. Ці-
каво, що проект відстав-
ки очільника відомства 
зареєстрували ще у 2016 
році, але розглянули 
тільки зараз. Його вніс 
нардеп від БПП Сергій 
Каплін. Формальні при-
чини — провал реформ і 
погіршення показників.
 «Органи внутріш-
ніх справ України під 
керівництвом Авакова 
продемонстрували не-
спроможність забезпе-
чення безпеки грома-
дян. Показники рівня 
злочинності по найбільш 
поширених злочинах 
зросли на 30%», — про-
коментував стан справ 
голова Комітету ВРУ з 
питань законодавчого 
забезпечення правоохо-
ронної діяльності Анд-
рій Кожем’якін, депу-
тат від партії «Батьків-
щина». Його колега від 
«Самопомочі» Єгор Со-
болєв таку думку підтри-
мав. «Ми ще в 2015 році 
запропонували відстав-
ку міні стра внутрішніх 
справ, який не зміг по-
долати корупцію всере-
дині міністерства внут-
рішніх справ», — ска-
зав Соболєв.
 На захист мініст-
ра став голова фракції 
«Народний фронт» Мак-
сим Бурбак. «По-перше, 
Аваков урятував Харків. 
По-друге, при порожнь-
ому бюджеті й розбалан-
сованій економіці ра-
зом iз командою очолив 
країну. Аваков органі-
зовував добробати, ство-
рив Національну гвар-
дію. Ці дві сили захища-
ли Україну від втрати 
незалежності», — зазна-
чив Бурбак. 
 У підсумку Арсену 
Авакову вдалося збере-
гти міністерське кріс-
ло. Будучи великим при-
хильником соцмереж, 

він віддячив парламен-
тарiям у своєму «Твiт-
терi». «Дякую парламен-
ту за підтримку. Дякую 
31 народному депутату 
за надану недовіру. Мир 
вам!» — написав він.
 Проте чи можна вва-
жати, що інцидент вичер-
пано і що провалена пос-
танова є сигналом iз боку 
БПП про те, що прези-
дентська сила шукає при-
мирення з Аваковим та 
його людьми? Відповідь 
на це питання знають, ма-
буть, лише безпосередні 
учасники конфлікту. 
 Проте чутки про кон-
флікт між «Народним 
фронтом» та Блоком Пет-
ра Порошенка циркулю-
ють не вперше. Причому 
в кулуарах неодноразово 
натякали, що за цими не-
порозуміннями між ко-
аліціянтами стоять дві 
ключові фігури в обох 
партіях — Арсен Аваков 
і Президент Порошенко. 
Хоча обидва конфлікт за-
перечували.
 А тим часом після 
«наїзду» на сина Авакова 
детективи НАБУ завіта-
ли з обшуками до мініс-
тра інфраструктури Во-
лодимира Омеляна. Він 
також обіймає посаду в 
Кабміні за квотою «На-
родного фронту». Борці 
з корупцією запідозри-
ли, що міністр приховує 
доходи, адже не цілком 
зрозуміло, звідки в ньо-
го кошти на все майно, 
яким зараз володіє. 
 На тлі подібного до-
волі непростого періоду  
«Народний фронт» і про-
водитиме в суботу свій 
з’їзд. 

Перекличка перед 
виборами
 Слід зазначити, що 
востаннє «фронтовики» 
збиралися у 2014-му. 
Відносно того, для чого 
їм знадобився партійний 
з’їзд саме зараз, думки 

експертів розходяться. 
Хтось вважає, що мета 
заходу — продемонстру-
вати єдність лав, особли-
во після історії з Авако-
вим-молодшим, і провес-
ти огляд регіональних 
організацій. А втім, по-
рядок денний з’їзду для 
багатьох партійців ли-
шається загадкою. 
 Показово, що для ба-
гатьох рядових депу-
татів «Народного фрон-
ту» проведення з’їзду 
стало сюрпризом, пише 
видання «Главком», яке 
поспілкувалося з деяки-
ми парламентарiями. 
Утім, відомо, що прове-
дення з’їзду було особис-
тою ідеєю та ініціативою 
Арсенія Яценюка. Про 
партійний захід верхів-
ку «фронтовиків» пові-
домили у понеділок, тоді 
ж на засіданні фракції 
після історії з затриман-
ням сина виступив Ава-
ков. «Він просто заявив, 
що його син доведе свою 
невинуватість в суді, але 
ні до якої «священної 
війни» не закликав», — 
зазначають депутати.
 Тим часом голова 
фракції НФ у парламенті 
Максим Бурбак заявляє, 
що в суботу, 11 листопа-
да, учасники з’їзду за-
слухають звіти міністрів 
плюс вирішать нагальні 
внутрішньопартійні пи-
тання. Треба, «щоб ми 
почули наших міністрів, 
які були делеговані до 
Кабміну від нашої фрак-
ції «Народний фронт», 
— сказав Бурбак. — Я 
також відзвітую про ро-
боту фракції, і ми пого-
воримо про наші внут-
рішньополітичні питан-
ня діяльності партії». 
 Чи є в переліку цих 
питань пункт стосов-
но подальшої співпра-
ці з Блоком Порошен-
ка — поки невідомо. 
«Жодного питання щодо 
об’єднання з якимись 

політичними силами на 
порядку денному нашо-
го з’їзду не стоїть», — 
додав Бурбак. 
 А нардеп НФ Антон 
Геращенко зазначає з 
цього приводу, що «пе-
реговори про об’єднання 
БПП і НФ велися і ве-
дуться, але конкретних 
рішень щодо цього не ух-
валено». Цю ж інформа-
цію підтверджує і спікер 
Ради Андрій Парубій: 
«Тривають консульта-
ції. Жодного рішення з 
цього приводу не ухва-
лено», — говорить він. 
 Цілком можливо, що 
питання об’єднання з 
президентською силою, 
яке колись так довго му-
сувалося, зараз дійсно не 
на часі. Чи сподівається 
«Народний фронт» обій-
тися на наступних виб-
орах власними силами? 
Ймовірно, що у «Фрон-
ті», попри загальні скеп-
тичні настрої щодо пер-
спектив цієї партії, не 
поспішають влаштову-
вати власний похорон. І 
розраховують ближче до 
виборів провести ребрен-
динг. Тому, власне, і ог-
ляд партійних лав набув 
актуальності. 
 Перша пробна куля 
на останніх виборах до 
місцевих територіаль-
них громад (до цього пар-
тія не брала участі в міс-
цевих виборах, здебіль-
шого підтримуючи депу-
татів від БПП) виявилася 
для «Фронту» повним 
провалом — лише три 
десятки обраних депу-
татів. І це при тому, що 
у БПП, який також втра-
чає популярність, — та-
ких кілька сотень. Влас-
не, після цього невтіш-
ного результату Яценюк 
і скликає партійців на 
непросту розмову. Вже 
цитований вище Антон 
Геращенко заявляє, що 
суботній з’їзд буде «іс-
торичною подією». ■

Чим буде з’їзд «Народного фронту» — підготовкою до виборів до єднання лав 
перед небезпекою президентської помсти? 
Фото Влада СОДЕЛЯ. 

❙
❙
❙

ПАРТАКТИВ

Відкрити другий «Фронт»
У суботу вперше за останні три роки партія Яценюка збереться на з’їзд

■ПАРЛАМЕНТ

«Комуналка» 
в законі
Верховна Рада взялася за реформу 
житлової сфери
Наталія ЛЕБІДЬ

 У четвер Верховна Рада звернулася до болісної для 
багатьох проблеми житлово-комунальної сфери. Парла-
ментарії ухвалили у повторному другому читанні нову 
редакцію закону, який регулює дану царину. За ново-
введення проголосували 262 народні обранці. Перед го-
лосуванням парламент розглянув кілька сотень попра-
вок до закону, який лежить у Раді з лютого 2015 року.
 Виступаючи перед нардепами, міністр регіонального 
розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко пояснив, 
що новий закон забезпечить населення якісними кому-
нальними послугами за справедливою ціною. Він наго-
лосив, що це перший крок і треба буде ще попрацювати 
над додатковими інструментами, які дозволять посили-
ти контроль за постачальниками послуг. «Але без цього 
кроку, на жаль, ми не зможемо перейти до можливості 
управління своєю власністю», — додав Зубко.
 Отож, що нового у законі? Він змінює порядок укла-
дення споживачами договорів на отримання житлово-ко-
мунальних послуг, тобто договорів на управління, водо-
постачання, вивезення відходів, постачання газу та елек-
трики. У документі передбачається, що мешканці бага-
токвартирних будинків мають окремо укладати договори 
про отримання тепла. Крім цього, тарифи на тепло з сис-
тем автономного опалення формуються і встановлюють-
ся окремо для кожного багатоквартирного будинку.
 Також виводиться в окрему послугу поводження з 
відходами, запроваджується перевірка якості житлово-
комунальних послуг. Встановлюється, що власники, ко-
ристувачі та орендарі джерел утворення побутових від-
ходів повинні будуть укладати договори з виконавцем 
послуг щодо їх вивезення, здійснювати оплату послуг 
та забезпечувати відповідне роздільне збирання.
 Новий закон «дає можливість кожному з нас залиши-
ти управителем свого будинку ЖЕК, передати це право 
приватній компанії чи людині або самоорганізуватися із 
сусідами та укласти прямі угоди з постачальниками теп-
ла, води та інших послуг», — зазначив народний депутат 
Єгор Соболєв. В цілому новим законом встановлюється у 
багатоквартирних будинках три форми управління: без-
посередньо співвласники, об’єднання співвласників та 
управитель. При цьому форму управління можна буде 
змінювати, виходячи з побажань співвласників.
 Права та обов’язки компаній, які надають послуги, 
а також користувачів, які ці послуги споживають, но-
вий закон містить також. Він же передбачає й відпові-
дальність за відсутність послуг або неякісне їх надан-
ня. Ініціатори нововведень переконані, що завдяки цим 
нормам у споживачів з’явиться механізм захисту своїх 
прав. Плюс буде здійснено демонополізацію ринку жит-
лово-комунальних послуг. 
 Нагадаємо, що 14 травня 2015 року Верховна Рада 
ухвалила Закон «Про особливості здійснення права 
власності в багатоквартирному будинку». За цим доку-
ментом, спільне майно не може бути поділене між спів-
власниками багатоквартирного будинку, визначають-
ся права співвласника, нормуються обов’язки і питання 
відповідальності. Крім того, законом нормується компе-
тенція зборів співвласників і порядок прийняття ними 
рішень з управління багатоквартирним будинком, уточ-
нюється правовий статус ОСББ, яке не може займатися 
підприємницькою діяльністю, змінюються принципи 
створення ОСББ. Закон набрав чинності 1 липня 2015 
року. ■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Поки народні депутати переймалися «комуналкою», представник 
Опозиційного блоку Нестор Шуфрич виявив бажання влитися у лави 
партії «За життя». Так, принаймні, стверджує лідер партії Вадим Раби-
нович. «Сьогодні ми вирішили це питання позитивно», — заявив він. 
Чи означає це автоматичний вихід Шуфрича з Опоблоку — незрозумі-
ло. Сам нардеп ситуацію не коментує. 
 Та якщо Шуфрич тільки починає новий етап у своєму політично-
му житті, то народний депутат від фракції «Самопоміч» Олена Бабак, 
схоже, його завершує. Принаймні, від депутатського мандату вона ви-
рішила відмовитися. Депутатка заявила у четвер, що проситиме Раду 
затвердити складання нею повноважень парламентарiя. Нагадаємо, 
що Олена Бабак пройшла до Верховної Ради 8-го скликання за спис-
ком партії «Самопоміч» під 8-м номером. У Раді працює заступником 
голови Комітету Ради з питань будівництва, містобудування і житлово-
комунального господарства.

■

■
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Не скорився 
нi царським, 
нi бiльшовицьким 
вiйськам
В історії не повинно бути забутих імен 
і білих плям: останки народного героя 
повернули в Казахстан
Після довгих років на батьківщину в Казахстан з Росії 
були повернуті і поховані останки народного героя Кейко 
батира. Це не вигаданий легендарний персонаж, а реаль-
на людина, яка свого часу, майже сто років тому, боро-
лася за незалежність свого краю і загинула від рук катів 
— солдатів Червоної армії. 

 Кейко батир був легендарною особистістю в історії на-
ціонально-визвольного руху Казахстану. Історики букваль-
но по крихтах збирали факти з його біографії. Кейко батир 
народився в 1877 році в Кайдаулської волості Торгайского 
повіту (нині село Таста Амангельдінского району Кустанай-
ської області). При народженні його назвали Нурмаганбет. 
Через те, що хлопчик не відрізнявся товариськістю, в на-
роді він отримав прізвисько «Кейко» (по-казахському оз-
начає «людина-відлюдник»). Пізніше він і стане відомий 
серед казахського народу саме з цим ім’ям. 
 У юнацькі роки Кейко батир був одним із кращих по-
гоничів у господарстві одного з торгайських баїв. А також 
був відомий як один з успішних баримтачей (тих, хто вер-
шив само суд). Свій статус «батир» і «влучний снайпер» Кей-
ко отримав у 1913 році. Цього року він виступив із першим 
протестом проти колоніальної політики царської Росії. Уже 
пізніше він став одним із лідерів збройного повстання на те-
риторії Казахстану, спрямованого проти виконання нака-
зу Миколи II про примусову мобілізацію казахського насе-
лення на фронт під час Першої світової війни. У цей період 
Кейко батир сформував народне ополчення, щоб протисто-
яти неправомірному рішенню російського царя і діям його 
підданих. Кейко батир, вміло застосовуючи лідерські якості 
справжнього полководця і стратега, неодноразово здійсню-
вав організовані набіги на царські військові підрозділи з ме-
тою звільнення співвітчизників від імперського ярма. У ті 
роки Кейко батир боровся хоробро, за що і отримав особли-
ву повагу свого народу. Тоді в Торгайськiй області з метою 
згуртування казахського народу в боротьбі за незалежність 
від колоніальної політики було піднято збройне повстання 
під проводом Амангельди Іманова і Кейко батира. 
 Жовтневу революцію Кейко батир не визнав і до ра-
дянської влади ставився з обережністю. Але оскільки вва-
жався людиною хороброю і розумною, то не соромився вис-
ловлювати свої думки. Саме тому за радянських часів він 
був викреслений зі всіх науково-дослідних праць і згадок у 
ЗМІ. Адже це суперечило політиці партії i радянської вла-
ди. Але, незважаючи на це, образ Кейко батира можна зуст-
ріти у творах відомих письменників, таких як Г.Мусрепов, 
М.Каратаєв, К.Сарсекєєв, А. Нурманов і ін. Із набуттям Ка-
захстаном незалежності образ Кейко батира став частіше 
з’являтися на сторінках періодичних видань. І, як прави-
ло, всі ці матеріали збирали з переказів народу, старійшин 
і очевидців героїчних подвигів Кейко батира. 
 Факти свідчать, що Кейко батир був по-звірячому вби-
тий червоноармійськими катами, також була вбита його 
дружина Акжаркин і ще не народжена дитина, молодший 
брат народного батира помер у муках після жорстоких зну-
щань. До здобуття Казахстаном незалежності череп Нурма-
ганбета Кокембаєва знаходився в антропологічному фонді 
кунсткамери міста Санкт-Петербург. Але в 90-ті роки пи-
тання про повернення його останків було піднято на держав-
ному рівні. Це виявилося справою не з легких для родичів, 
для вчених та істориків. У зв’язку з цим громадськість і 
керівництво країни брали активну участь у цьому процесі. 
Майже через сто років останки Кейко батира були повернуті 
в Казахстан. Церемонія поховання вiдбулася на його істо-
ричній батьківщині, в селі Таста Амангельдінского райо-
ну Кустанайської області, в якій взяли участь видатні діячі 
Республіки Казахстан. Незважаючи на те, що минуло чима-
ло років, історія доводить, що справедливість повинна тор-
жествувати. ■

■

Ігор ВІТОВИЧ

 Американські та світові ЗМІ ак-
тивно коментували першу річницю 
з дня обрання Дональда Трампа пре-
зидентом США. Газета «Вашингтон 
Пост» та телемережа новин «Ей-Бі-
Сі Ньюс» також провели опитуван-
ня, щоб дізнатися у простих аме-
риканців, як вони оцінюють робо-
ту 45-го президента США впродовж 
першого року після обрання. Ре-
зультати невтішні для глави Біло-
го дому. Позитивно оцінюють його 
діяльність лише 37% опитуваних, 
що є найгіршим результатом серед 
усіх американських президентів за 
останні 70 років. 
 Інші результати цього опиту-
вання і взагалі роблять Трампа 
найгіршим президентом в історії 
США. Негативну оцінку діяль-
ності президента впродовж року 
після обрання виставили 59% опи-
таних, з яких 50% уточнили, що 
вони рішуче не схвалюють діяль-
ність Трампа на посаді президен-
та. Якщо поглянути на складові 
невдоволення, то вони вигляда-
ють наступним чином: лише 44% 
схвалюють економічну діяльність 
президента, лише 28% схвалюють 
його дії в питанні міжрасових від-
носин, лише 26% підтримують дії 

Трампа в галузі системи охорони 
здоров’я і лише 43 відсотки вва-
жають, що він справляється з бо-
ротьбою з тероризмом. У жодно-
му з цих ключових питань Трамп 
не має навіть 50% підтримки на-
селення. 
 Не дивно, що першу річницю 
президентства Трампа американці 
відзначили багатотисячними де-
монстраціями протесту, натомість 
аналогічні зібрання його прихиль-
ників нараховували по кілька со-
тень осіб. Трамп прийшов до влади 
під гаслом «Зробимо Америку зно-
ву великою», а натомість за рік пре-
зидентства встиг ізолювати свою 
країну від світового співтоварист-
ва: вивів США з Паризької кліма-
тичної угоди, розпочав реалізува-
ти свої виборчі обіцянки зі зведен-
ня стіни на кордоні з Мексикою, 
вивів свою країну з Тихоокеансь-
кого партнерства (передбачає спів-
працю з 12 країнами регіону), обме-
жив в’їзд мігрантів, довів до межі 
війни відносини з Північною Ко-
реєю і, на додаток, докладає зусил-
ля до відміни  реформи системи 
охорони здоров’я, започаткованої 
його попередником Бараком Оба-
мою. Окрім того, Дональд Трамп 
також погрожує виходом iз Північ-
ноамериканської угоди про вільну 

торгівлю, якщо її умови не будуть 
переглянуті за поданими ним же, 
Трампом, лекалами. Цим самим 
він започаткував конфлікт iз най-
ближчими сусідами — Канадою та 
Мексикою. Відносини з Мексикою 
і так уже підірвані вимогою Трам-
па, щоб ця країна сама ж і заплати-
ла 18 млрд. доларів за стіну, яку на 
її кордоні зведуть американці. 
 Цей непростий для Трампа рік 
також був позначений початком 
розслідування втручання Росії в 
американську президентську ви-
борчу кампанію. І на користь його 
— Трампа. Також випливли на світ 
Божий зв’язки команди Трампа з 
Кремлем.  
 У ході виборчої кампанії Трамп 
обіцяв вивести з Афганістану ос-
танній контингент американсь-
ких військ, але вже перебуваючи в 
Білому домі, запевнив, що амери-
канці воюватимуть в Афганістані 
до переможного кінця. І присту-
пив до дій: американці скинули на 
сході Афганістану бомбу GBU-43, 
яка стала найпотужнішим  неядер-
ним боєприпасом, будь-коли засто-
сованим Сполученими Штатами. 
Трамп також повернув на 180 гра-
дусів політику розрядки у відноси-
нах з Іраном, яку започаткував Ба-
рак Обама. ■

Пам’ять, яка роз’єднує 
 У найближчі дні на Могилі невідомого солдата у Варшаві відкри-
ють дві нові меморіальні дошки, присвячені захисникам польських 
поселень на Волині та у південно-східній Малопольщі від УПА. Про 
це повідомив державний секретар у Міністерстві національної обо-
рони Польщі Міхал Дворчик. «Таблиці встановлено за ініціативою 
міністра національної оборони Антоні Мацєревича. Зокрема, вони 
увіковічать солдатів, котрі захищали місцеву польську громаду від 
українських націоналістів з ОУН-УПА», — сказав Дворчик. Петро По-
рошенко пропонує скликати позачергове засідання Консультативно-
го комітету президентів Польщі та України через напругу, яка остан-
нім часом посилюється між обома державами. Український очільник 
декларує, що хоче вирішення проблем у цивілізований спосіб. 

«Північний потік-2» можуть зупинити
 Європейська комісія запропонувала зміни до законодавства, 
що можуть завдати удару по газопроводу «Північний потік-2» та 
зупинити реалізацію цього російсько-німецького проекту. «Пропо-
новані зміни поширюватимуться на всі газопроводи до і з країн iз-
за меж Європейського Союзу, включно з нинішніми та майбутніми 
трубопроводами», — йдеться у документі Єврокомісії. У тексті не 
згадується Nord Stream-2, однак немає сумнівів, що зміни вводять 
саме у зв’язку з цією суперечливою інвестицією. Йдеться про змі-
ни до третього енергетичного пакета і водночас застосування єв-
росоюзного законодавства до усього трубопроводу, зокрема його 
морського відрізка дном Балтійського моря. Якщо до нього повніс-

тю застосують законодавство ЄС, то будівництво другої гілки газо-
магістралі з Росії до Німеччини стане фінансово невигідним. 

Литовські депутати заступились за Україну 
 Депутати Сейму Литви звернулися до угорських парламен-
таріїв iз проханням не блокувати рішення, які дозволили б Україні 
зблизитися з Європейським Союзом, передає портал delfi.lt. «Ми 
неприємно здивовані й навіть шоковані ультимативними заявами 
уряду з погрозами заблокувати зближення України з ЄС та НАТО, 
якщо Україна не змінить за побажанням Угорщини свій новий За-
кон про освіту», — йдеться у зверненні литовських парламен-
таріїв. Нагадаємо, Будапешт заявив, що блокуватиме всі рішен-
ня ЄС, пов’язані з майбутньою інтеграцією Києва до Євроспільно-
ти через закон про освіту.

Ємену загрожує голод
 Світ давно не бачив такого голоду, який назріває в Ємені. Там мо-
жуть загинути мільйони людей, якщо арабські держави на чолі з Са-
удівською Аравією не розблокують кордони країни, застеріг коорди-
натор ООН із надання термінової допомоги Марк Лоукок. В Ємені 17 
мільйонів людей потерпають від нестабільного доступу до їжі. У рам-
ках Всесвітньої продовольчої програми ООН харчі отримують близь-
ко семи мільйонів єменців. Коаліція арабських держав під проводом 
Саудівської Аравії на початку листопада закрила доступ до території 
Ємену повітрям, морем та суходолом. Через це ООН вимагає від Са-
удівської Аравії розблокувати гуманітарну допомогу Ємену. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

ПІДСУМКИ

Дванадцять місяців 
антидосягнень
Як Трамп упродовж року спромігся стати 
найнепопулярнішим президентом в історії США

■

Супермена, який «зробить Америку великою», поки що з Трампа не вийшло. ❙

ДО РЕЧІ

 Учора з’явилося повідомлення, що 
обидві палати Конгресу узгодили проект 
оборонного бюджету США на наступний 
фінансовий рік. Його розглянуть наступ-
ного тижня. Загалом на оборонні потре-
би Штати планують виділити 700 млрд. 
доларів, що на 26,1 млрд. доларів біль-
ше, ніж в офіційному запиті президен-
та країни. Це пояснюється збільшенням 
чисельності діючої армії США на 7,5 ти-
сячi військовослужбовців і національної 
гвардії — на одну тисячу. 
 Є в проекті бюджету приємна но-
вина й для нас, оскільки передбаче-
но надання Україні допомоги на 350 
мільйонів доларів «включно з оборон-
ною летальною допомогою», повідо-
мив оборонний комітет сенату США. 
При цьому закон обмежує виділення 
половини цих коштів до того часу, поки 
міністр оборони США не підтвердить, 
що Україна вжила значних заходів для 
проведення критично важливих для 
оборонної сфери реформ.
 Оборонний бюджет США на 2018 
фінансовий рік також передбачає виді-
лення 4,6 млрд. доларів для протидії 
російській агресії в межах Європей-
ської ініціативи стримування для під-
тримки союзників НАТО та посилення 
оборонного потенціалу США в Європі. 
Зокрема, 100 мільйонів має бути ви-
трачено на Європейську ініціативу за-
побігання загрозам у рамках оборонних 
програм для країн Балтії.

■



КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.00, 5.30 ТСН

09.30 Чотири весілля

10.50 Міняю жінку

12.20, 13.35 Комедія 

«Свати-5»

14.40 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама 

«Нескінченне кохання»

20.20 Т/с «Слуга народу. Від 

любові до імпічменту»

20.45 Комедія «Свати-6»

22.00 Гроші

23.15, 0.10 Голос. Діти-4

02.05 Мелодрама «Пончик 

Люся»

ІНТЕР

05.35 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»

10.30 Х/ф «Приборкання 
непокірного»

13.00 Х/ф «Вокзал для 
двох»

16.00 Чекай на мене

18.00, 19.00, 4.25 Стосується 

кожного

20.00, 2.15, 5.10 Подробиці

20.40 Т/с «Лінія світла»

00.30 Т/с «Сільський романс»

02.55 Скептик-3

03.25 уДачний проект

03.45 Готуємо разом

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях

11.35 Х/ф «Усміхнись, коли 
зірки плачуть»

13.35, 15.30 Т/с «Щоб 

побачити веселку»

18.00 Т/с «Лікар Ковальчук»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «Специ»

23.30 Х/ф «Мумія-3: 
гробниця імператора 
драконів»

01.45 Х/ф «Гроші на двох»
03.50 Реальна містика

04.45 Історія одного злочину

ICTV

05.40, 19.20 Надзвичайні 

новини

06.25 Факти тижня. 100 

хвилин

08.45 Факти. Ранок

09.10 Спорт

09.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки

10.15 Антизомбі

11.15, 13.20 Секретний фронт

12.45, 15.45 Факти. День

13.55, 16.15 Х/ф «Немає 
виходу»

16.25 Х/ф «Елізіум»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Більше ніж правда

21.25 Т/с «Невиправні»

22.25 Свобода слова

00.50 Х/ф «Повітря»
02.30 Т/с «Слідчі»

04.00 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.20 Факти

04.40 Т/с «Відділ 44»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.25 Зона ночі

04.10 Абзац

06.00, 7.00 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

06.59, 8.59 Kids Time

09.00 Х/ф «Хроніки 
Спайдервіка»

10.50 Х/ф «Спадкоємці»
13.00 Х/ф «13-й воїн»
15.10 М/ф «Шрек назавжди»

17.00 Хто зверху

19.00 Ревізор

22.00 Пристрасті за 

Ревізором

00.30 Х/ф «Корабель-
привид»

02.20 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 8.25, 2.25, 4.15 Огляд 

преси

06.45, 18.45, 2.15 Місцевий час

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.35 Фінансовий тиждень

07.50 Афіша

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

19.30 Час можливостей

22.15 Стоп корупції!

23.10 «За Чай.com»

00.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час: Важливо

00.25, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.40, 5.15 Машина часу

02.30 Феєрія мандрів

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.20 Не перший погляд

НТН

05.50, 22.10 Т/с «Кулагін і 

партнери»

07.00 Х/ф «Чужі душі»
08.45 Т/с «Черговий ангел-2»

12.20 Наші

13.00 Дві кінські сили

13.35, 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 Випадковий свідок

03.00 Речовий доказ

04.05 Правда життя. Професії

UA. Культура

06.00 Молитва за Україну

06.05 Наталя Павлусенко 

06.30 Сценограй 

07.00 Казки Лiрника Сашка

07.10 Школа Мері Поппінс 

07.30 Ранок із «Культурою»

08.15 Фольк-music діти 

09.00 Мистецькі історії 

09.15 Ранок із «Культурою»

10.00 Д/ф «Служба безпеки 

ОУН. Зачинені двері» 

11.05 Погода

11.10 Мистецькі історії 

11.20 Музичне турне 

12.10 Фольк-music 

13.15 Д/ф «Левко Лук’яненко. 

Йти за совістю» із 

циклу «Дисиденти»

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 «Діти Донбасу»

17.40 Погода

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 Ігоря 

Римарука)

19.25 Билини давньокиївські

19.50 Вечірня казка

20.00 Розсекречена історія. 

Як і чому СРСР брехав 

про історію? Биківня і 

Катинь

20.50 Д/ф «Легіон. Хроніка 

Української галицької 

армії» 

21.45 Візитівки Полтавщини

21.55 Д/ф «Думки і серце. 

Микола Амосов»

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 

04.10 Суспільний університет 

04.35 Д/ф «Думки і серце. 

Микола Амосов»

05.10 Розсекречена історія. 

Як і чому СРСР брехав 

про історію? Биківня і 

Катинь

 

СТБ

06.40, 15.30 Все буде добре!

08.40 Все буде смачно!

09.40 Х/ф «Дівчина без 
адреси»

11.30 Х/ф «Крок 
назустріч»

13.00 Битва екстрасенсів-17

17.30, 22.00 Вікна-новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.45 Хата на тата

03.20 Найкраще на ТБ

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок, 

«Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 

Ранок. «Ми всі..»

13.15, 14.15, 15.15 Деталі

16.15, 23.00 Кримінал

17.15 Ситуація

18.00, 19.00, 21.00 Разом

18.40, 20.20 «Ехо України»

19.20 Нейтральна територія

21.20 Події

22.00 Підсумки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 11.55 Він, Вона і 

телевізор

10.00, 18.15 Спецкор

10.35, 18.40 ДжеДАІ

10.55, 19.10 Бандерлоги

13.05, 17.20 Загублений світ

19.30, 20.35 Т/с «Ментівські 

війни. Київ»

21.40 Т/с «Кістки-2»

23.15 Х/ф «Живий товар»
02.20 Х/ф «Захар Беркут»
03.55 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 Болгарія — Швеція. 

Відбір до ЧС-2018

07.45 Моя гра

08.15 Італія — Ізраїль. Відбір 

до ЧС-2018

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 Великий футбол

11.10 Швеція — Італія. Плей-

оф. Відбір до ЧС-2018

12.55 Відбір до ЧС-2018 

Огляд туру

13.25 Україна — Словаччина. 

Контрольна гра

15.10 Журнал ЛЧ

16.00, 20.15, 21.00, 23.40 

Шлях на Мундіаль

16.35 Швейцарія — Півн. 

Ірландія. Плей-оф. 

Відбір до ЧС-2018

18.25 Греція — Хорватія. 

Плей-оф. Відбір до ЧС-

2018

20.45, 1.50, 3.50 Топ-матч

21.35 Італія — Швеція. Плей-

оф. Відбір до ЧС-2018

00.00 Данія — Вірменія. 

Відбір до ЧС-2018

02.00 Австрія — Ірландія. 

Відбір до ЧС-2018

04.00 U-21. Україна — Англія. 

Відбір до Євро-2019

ФУТБОЛ-2

06.00 Топ-матч

06.10 Норвегія — Німеччина. 

Відбір до ЧС-2018

08.00, 12.15 Шлях на 

Мундіаль

08.35, 0.35 Швейцарія 

— Півн. Ірландія. Плей-

оф. Відбір до ЧС-2018

10.25 Греція — Хорватія. 

Плей-оф. Відбір до ЧС-

2018

12.45 Нідерланди — Швеція. 

Відбір до ЧС-2018

14.35 Моя гра

15.05 Іспанія — Італія. Відбір 

до ЧС-2018

16.55, 2.25 Великий футбол

17.40 Швеція — Італія. Плей-

оф. Відбір до ЧС-2018

19.25 LaLiga Docs. ЧІ

20.15 Україна — Словаччина. 

Контрольна гра

22.00 Відбір до ЧС-2018 

Огляд туру

22.30 Франція — Болгарія. 

Відбір до ЧС-2018

00.15 Огляд матчу «Італія 

— Швеція». Відбір до 

ЧС-2018 

03.10 Данія — Польща. 

Відбір до ЧС-2018

05.00 Огляд 1-го ігрового дня. 

Відбір до ЧС-2018

МЕГА

06.00, 18.50 Бандитська 

Одеса

07.20 Дзеркало історії

08.20, 13.20 Правила життя

09.20, 3.40 Правда життя

10.20 Зброя: сімейна справа

11.20 Пригоди Остіна Стівенса

12.20 Дика Канада

14.10 Паранормальний світ

15.10, 23.40 Мисливці на 

нацистів

16.00, 20.50 Скарби зі звалища

16.50 Сироти дикої природи

17.50, 22.40 Земні катаклізми

19.50 Скептик

21.40 Річкові монстри

00.30 Мегазаводи

01.20 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 «Беверлі-

Гілс, 90210»

13.10 Х/ф «128 ударів 
серця на хвилину »

15.10, 19.00, 20.00, 21.00 

Орел і решка

18.00, 1.10 Розсміши коміка

22.00, 2.00 Вірю не вірю

23.00 Х/ф «Пробач за 
кохання»

02.45 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 Казка з татом

06.50, 5.30 Корисні підказки

07.10 Це наше — це твоє

07.15 Мультмікс

10.45 М/ф «Клуб Вінкс: 

чарівна пригода»

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»

УТ-1

06.00 Літургія зі Спасо-

Преображенського 

собору в Києві

07.40 Мистецькі історії

08.00, 9.00, 9.25, 15.00, 16.00, 

18.05, 21.00, 0.45, 5.00 

Новини

08.10, 20.05, 1.45 Крим. 

Архіви

08.25 Новини Криму

09.05, 20.15, 22.35, 2.55 Крим. 

Без коментарів

09.50 Схеми

10.25 Розсекречена історія

11.40 Д/ф «Комуналка» із 

циклу «Декомунізація»

12.30 Перша шпальта

13.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.10, 14.30, 15.20, 3.10 Радіо. 

День

14.10 Крим.Без коментарів

16.15 Суспільний університет

17.00, 19.30, 22.00, 2.25 Крим 

Сьогодні. Новини

17.10, 18.20, 19.40, 21.30, 

22.10, 0.30, 1.10, 2.35, 

5.25 Тема дня

17.30, 1.55 Вікно в Америку

17.50, 00.00 Новини. Світ

18.35, 0.15 Новини. Культура

19.00 Твій дім

20.25 Крим.Реалії

22.45 Утеодин з Майклом 

Щуром

23.30 Д/ф «Олесь Шевченко. 

Як на сповіді»

01.25, 5.40 Новини. Спорт

04.30 Д/ф «Борис 

Мозолевський. Знак 

Скіфії»
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 
«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 0.00, 5.30 ТСН

09.30 Чотири весілля
11.00, 12.20 Міняю жінку
13.00, 20.45 Комедія «Свати-6»
13.55 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»
17.10 Мелодрама 

«Нескінченне кохання»
20.20 Т/с «Слуга народу. Від 

любові до імпічменту»
22.00 Модель ХL
23.45, 0.10 Комедія «Три телепні»
01.50 Мелодрама «Пончик 

Люся»
04.35 Т/с «Таємниця міцносці 

шифрів»

ІНТЕР

05.50 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 Життя на межі
14.50 Речдок
18.00, 19.00, 4.30 Стосується 

кожного
20.00, 2.15, 5.15 Подробиці
00.30 Т/с «Сільський 

романс»
02.55 Скептик-3
03.25 уДачний проект
03.50 Готуємо разом

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 
Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 3.25 Сьогодні

09.30, 4.15 Зоряний шлях
11.30, 4.45 Реальна містика
13.30, 15.30 Агенти 

справедливості
16.00, 5.30 Історія одного 

злочину
18.00 Т/с «Лікар Ковальчук»
19.45 Говорить Україна
21.00 Т/с «Специ»
23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»
01.20 Х/ф «Мумія-3: 

гробниця імператора 
драконів»

ICTV

05.25, 20.20 Цивільна 

оборона

06.30 Ранок у Великому 

Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.05 Більше ніж правда

11.00, 17.40, 21.25 Т/с 

«Невиправні»

12.00, 13.15 Х/ф «Немає 
виходу»

12.45, 15.45 Факти. День

14.35 На трьох

15.05, 16.15 Т/с «Майор і 

магія»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

22.20, 1.00 Т/с «Життя 

і пригоди Мішки 

Япончика»

23.15 Х/ф «Звіт з 
«Європи»

01.55 Х/ф «Повітря»
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»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

04.10 Абзац

06.00, 7.00 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

06.59, 8.19 Kids Time

08.20 Т/с «Друзі»

11.40 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»

16.00, 22.00 Пацанки. Нове 

життя

17.00 Хто зверху

19.00 Кохання на виживання

21.00 Київ вдень та вночі

23.00 Зірки під гіпнозом

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.30, 7.35, 8.25, 2.25, 4.15 

Огляд преси
06.45, 18.45, 2.15 Місцевий час
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 22.00, 
23.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 
бізнесу

07.50 Будівельний стандарт
08.50 Клуб LIFE
09.20, 17.50 Час громади
09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 
16.15, 17.15, 18.15 
Інформаційний день

19.30 Час. Підсумки дня

22.15 Агрокраїна
22.30 Кордон держави
23.10 «За Чай.com»
00.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час: Важливо
00.25, 5.40 Хроніка дня
01.15, 4.40, 5.15 Машина часу
02.30 Феєрія мандрів
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.20 Не перший погляд

НТН

05.05, 4.10 Легенди 
бандитської Одеси

05.50, 22.10 Т/с «Кулагін і 
партнери»

07.00 Х/ф «Без права на 
провал»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Єдина дорога»
10.45 Кримінальні справи
12.30 Страх у твоєму домі
14.20, 15.05, 19.30 Т/с 

«Елементарно-4»
14.45, 19.00, 23.15, 2.20 Свідок
15.20, 20.20 Т/с «CSI: Лас-

Вегас-13»
17.00 Т/с «Служба 

розслідувань»
23.45 Т/с «Комісар Хельдт»
01.25 Т/с «Коджак»
02.50 Випадковий свідок
02.55 Речовий доказ
03.40 Правда життя. Професії

UA. Культура

06.00 Молитва за Україну
06.00 Діалог Василь Герасим’юк 

— Тарас Федюк (Про 
Ігоря Римарука) 

06.25 Билини давньокиївські 
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 Д/ф «Легіон. Хроніка 

Української галицької 
армії» 

11.05 Погода
11.10 Мистецькі історії 
11.20 Музичне турне 
12.15 Фольк-music 
13.15 Д/ф «Українська 

Гельсінська спілка 
— вектор визначено», 
ф. 1

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 Як дивитися кіно 
17.50 Новини. Світ 
18.05 Новини 
18.20 Тема дня
18.35 Новини. Культура 
18.50 Лайфхак українською 
19.00 Д/ф «Єпископи» 
19.50 Вечірня казка
20.00 Розсекречена історія. 

Міф про віроломний 
напад. Таємниці 
секретних архівів

20.50 Д/ф «Хроніка 
Української повстанської 
армії. 1942—1954», ч. 1

21.45 Візитівка Карпат 
21.50 Д/ф «Василь Макух. 

Смолоскип»
22.30 Книга. ua 
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 
04.10 Суспільний університет 
04.35 Д/ф «Олександр 

Богомолець. В опозиції 
до смерті»

05.10 Розсекречена історія. 
Міф про віроломний 
напад. Таємниці 
секретних архівів

 
СТБ

07.05, 15.30 Все буде добре!
09.10 Все буде смачно!
10.05 Битва екстрасенсів-14
12.30 МастерШеф-6
17.30, 22.00 Вікна-новини
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
20.00, 22.45 МастерШеф-7
00.40 Один за всіх

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок, 
«Новий день» 

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00 
«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 
Ранок. «Ми всі...»

13.15, 14.15, 15.15 Деталі
16.15, 23.00 Кримінал
17.15 Ситуація

18.00, 19.00, 21.00 Разом
18.40, 20.20 «Ехо України»
19.20 Нейтральна територія
21.20 Події
22.00 Підсумки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
08.00, 12.15 Він, Вона і 

телевізор
10.00, 18.15 Спецкор
10.35, 18.40 ДжеДАІ
10.55, 19.10 Бандерлоги
11.20, 16.20, 17.20 Загублений 

світ
14.15 Х/ф «Ультиматум»
19.30, 20.35 Т/с «Ментівські 

війни. Київ»
21.40 Т/с «Кістки-2»
23.15 Х/ф «Зубастий 

торнадо»
02.15 Х/ф «Камінна душа»
03.50 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00, 18.45 Данія — Ірландія. 
Плей-оф. Відбір до 
ЧС-2018

07.45 Журнал ЛЧ
08.15 Ірландія — Вельс. 

Відбір до ЧС-2018
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS
10.20, 22.50 Швейцарія 

— Півн. Ірландія. Плей-
оф. Відбір до ЧС-2018

12.10 Великий футбол
12.55 Греція — Хорватія. 

Плей-оф. Відбір до ЧС-
2018

14.45, 20.35, 5.35 Топ-матч
14.50 LaLiga Docs. ЧІ
16.00, 18.25, 1.00, 3.25 Шлях 

на Мундіаль
16.35, 1.35 Італія — Швеція. 

Плей-оф. Відбір до 
ЧС-2018

20.40 Шотландія — Англія. 
Відбір до ЧС-2018

00.40 Огляд матчу «Ірландія 
— Данія». Відбір до 
ЧС-2018

03.45 Вельс — Сербія. Відбір 
до ЧС-2018

ФУТБОЛ-2

06.00, 19.05, 1.50, 3.50 Топ-
матч

06.10, 17.15 Греція 
— Хорватія. Плей-оф. 
Відбір до ЧС-2018

08.00, 10.25, 21.00, 23.40 Шлях 
на Мундіаль

08.35 Італія — Швеція. Плей-
оф. Відбір до ЧС-2018

10.45 Вельс — Ірландія. 
Відбір до ЧС-2018

12.35 Моя гра
13.05 Данія — Ірландія. Плей-

оф. Відбір до ЧС-2018
14.55 Журнал ЛЧ
15.25 Данія — Румунія. Відбір 

до ЧС-2018
19.10 Фінляндія — Україна. 

Відбір до ЧС-2018
21.35 Ірландія — Данія. Плей-

оф. Відбір до ЧС-2018
22.30 Футбол NEWS
22.50 Греція — Хорватія. 

Плей-оф. Відбір до ЧС-
2018 

00.00 Україна — Словаччина. 
Контрольна гра

02.00 Півн. Ірландія 
— Швейцарія. Плей-оф. 
Відбір до ЧС-2018

04.00 Швейцарія — Півн. 
Ірландія. Плей-оф. 
Відбір до ЧС-2018

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
07.20, 0.30 Дзеркало історії
08.20, 13.20 Правила життя
09.20 Правда життя
10.20, 21.40 Зброя: сімейна 

справа
11.20, 16.50 Сироти дикої природи
12.20 Дика Канада
14.10 Паранормальний світ
15.10, 23.40 Мисливці на 

нацистів
16.00, 20.50 Скарби зі звалища
17.50, 22.40 Земні катаклізми
18.50, 5.40 Бандитська Одеса
19.50 Скептик
03.40 Містична Україна

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»

13.10, 14.10, 15.10, 19.00, 20.00, 
21.00 Орел і решка

18.00 Розсміши коміка
22.00 Вірю не вірю
00.10 Т/с «Доктор Хаус»
02.40 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 5.30 Корисні підказки
07.10 Це наше — це твоє
07.15 Мультмікс
10.45 М/ф «Школа монстрів: 

вітаємо у Monster High»
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»

УТ-1

06.00 Музичне турне
07.00 Т/с «Роксолана»
08.00, 9.00, 9.25, 15.00, 16.00, 

18.05, 21.00, 0.45, 5.00 
Новини

08.10, 17.30, 20.05, 1.45 Крим. 
Архіви

08.25, 17.00, 19.30, 22.00, 2.25 
Крим Сьогодні. Новини

08.35, 13.45, 17.10, 18.20, 
19.40, 21.30, 22.10, 0.30, 
1.10, 2.35, 5.25 Тема дня

09.05, 22.35, 2.55 Крим. Без 
коментарів

09.50 Слідство. Інфо
10.25 Розсекречена історія
11.20, 13.10, 14.30, 15.20, 3.10 

Радіо. День
11.40 Д/ф «Сімдесятники. 

Леонід Осика»
12.15 Д/ф «Василь Макух. 

Смолоскип»
13.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
14.10 Крим. Без коментарів
16.15 Суспільний університет
17.50, 00.00 Новини. Світ
18.35, 0.15 Новини. Культура
18.50 Утеодин з Майклом 

Щуром
20.15 Війна і мир
22.45 ЧереЩур (Late night 

show)
23.30 Борхес
01.25, 5.40 Новини. Спорт
01.55 Роздягалка
04.30 Д/ф «Бути сама 

собі ціллю. Ольга 
Кобилянська»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 10—11 ЛИСТОПАДА 2017
14 листопада

ТБ-ВІВТОРОК УКРАЇНА МОЛОДА 7

ПЕРЕДПЛАТА-2018■

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

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2018 рiк:

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

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

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

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

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

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

на рік — 8 грн. 60 коп.

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

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

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



КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.00, 5.30 ТСН

09.30 Чотири весілля

11.00, 12.20 Міняю жінку

12.50, 20.45 Комедія «Свати-6»

13.55 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

01.45 Т/с «Таємниця міцносці 

шифрів»

ІНТЕР

05.55 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 Т/с «Лінія світла»

13.00 Життя на межі

14.50 Речдок

18.00, 19.00, 4.30 Стосується 

кожного

20.00, 2.15, 5.15 Подробиці

20.40 Т/с «Нехай говорять»

00.30 Х/ф «Два Івани»
02.55 Скептик-3

03.25 уДачний проект

03.45 Готуємо разом

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях

11.30, 3.50 Реальна містика

13.30, 15.30 Агенти 

справедливості

16.00, 4.45 Історія одного 

злочину

18.00 Т/с «Лікар Ковальчук»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «Специ»

23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

ICTV

05.25, 10.10 Цивільна 

оборона

06.30 Ранок у Великому 

Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

11.10, 17.40, 21.25 Т/с 

«Невиправні»

12.05, 13.25 Х/ф «Звіт з 
«Європи»

12.45, 15.45 Факти. День

14.30 На трьох

15.05, 16.15 Т/с «Майор і 

магія»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Секретний фронт

22.20, 1.30 Т/с «Життя 

і пригоди Мішки 

Япончика»

23.35 Х/ф «Такий же 
зрадник, як і ми»

2.15 Т/с «Морська поліція. 

Лос-Анджелес»

03.55 Скарб нації

04.05 Еврика!

04.15 Факти

04.35 Т/с «Відділ 44»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.50 Зона ночі

04.30 Абзац

06.40, 7.00 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

06.59, 8.19 Kids Time

08.20 Т/с «Друзі»

11.40 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»

16.00, 22.00 Пацанки. Нове 

життя

17.00 Хто зверху

19.00 Вар’яти

21.00 Київ вдень та вночі

23.00 Зоряні яйця

02.45 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.35, 8.25, 2.25, 4.15 

Огляд преси

06.45, 18.45, 2.15 Місцевий час

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.50 Драйв

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний 

день

19.30 Час. Підсумки дня

22.15 Особливий погляд

23.10 «За Чай.com»

00.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час: Важливо

00.25, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.40, 5.15 Машина часу

02.30 Феєрія мандрів

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.20 Не перший погляд

НТН

05.15, 22.10 Т/с «Кулагін і 

партнери»

06.25 Х/ф «Із життя 
начальника карного 
розшуку»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Версія 
полковника Зоріна»

10.45 Кримінальні справи

12.30 Страх у твоєму домі

14.20, 15.05, 19.30 Т/с 

«Елементарно-4»

14.45, 19.00, 23.15, 2.30 Свідок

15.20, 20.20 Т/с «CSI: Лас-

Вегас-13»

17.00, 1.30 Т/с «Суто 

англійські вбивства»

23.45 Т/с «Комісар Хельдт»

02.50 Речовий доказ

03.55 Правда життя. Професії

04.25 Легенди бандитської 

Одеси

UA. Культура

06.00 Молитва за Україну

06.05 Д/ф «Єпископи»

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 Д/ф «Хроніка 

Української 

повстанської армії. 

1942-1954», ч. 1

11.05 Погода

11.10 Мистецькі історії 

11.20 Музичне турне 

12.25 Фольк-music

13.25 Д/ф «Українська 

Гельсінська спілка-

вектор визначено», ф. 2

13.55 Д/ф «Борхес» 

14.10 Погода

14.15 Надвечір’я. Долі 

15.10 Радіо. День

15.30 Хто в домі хазяїн?

15.50 Хочу бути 

16.10 Радіо. День

16.50 Суспільний університет 

17.15 Книга. ua 

17.50 Новини. Світ 

18.05 Новини 

18.20 Тема дня

18.35 Новини. Культура 

18.50 Лайфхак українською 

19.00 Валерій Пацунов. 

Вільний простір 

режисера

19.25 Грецький слід у Києві

19.50 Вечірня казка

20.00 Розсекречена історія. 

«Масові розстріли» 

20.50 Д/ф «Хроніка 

Української 

повстанської армії. 

1942-1954», ч. 2 

21.45 Візитівки Карпат 

21.55 Д/ф «Простір 

толерантності. 

Батьківщина в серці» 

(німці) 

22.25 Культурна афіша 

здорової людини 

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 

04.10 Суспільний університет 

04.35 Д/ф «Простір 

толерантності. 

Батьківщина в серці» 

(німці) 

05.10 Розсекречена історія. 

«Масові розстріли»

 

СТБ

06.55, 15.30 Все буде добре!

08.55 Все буде смачно!

09.55 Битва екстрасенсів-14

12.10 МастерШеф-6

17.30, 22.00 Вікна-новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.45 МастерШеф-7

00.20 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

14.20 Х/ф «Зубастий 
торнадо»

19.30, 20.35 Т/с «Ментівські 

війни. Київ»

21.40 Т/с «Кістки-2»

23.15 Х/ф «Зубастий 
торнадо-2»

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

ФУТБОЛ-1

06.00 U-21. Україна — Англія. 

Відбір до Євро-2019

07.50 Огляд матчу «Італія 

— Швеція». Відбір до 

ЧС-2018

08.10 Туреччина — 

Фінляндія. Відбір до 

ЧС-2018

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20, 12.50 Передматчева 

студія

11.00 Україна — Словаччина. 

Контрольна гра

13.25 Італія — Швеція. Плей-

оф. Відбір до ЧС-2018

15.15 Відбір до ЧС-2018 

Огляд туру

16.00, 18.25, 1.05, 3.30 Шлях 

на Мундіаль

16.35, 1.40 Ірландія — Данія. 

Плей-оф. Відбір до 

ЧС-2018

18.45 Чорногорія — Польща. 

Відбір до ЧС-2018

20.35, 5.40 Топ-матч

20.40 Македонія — Іспанія. 

Відбір до ЧС-2018

22.50 Франція — 

Нідерланди. Відбір до 

ЧС-2018

00.40 Відбір до ЧС-2018 

Огляд туру

03.50 Словаччина — Англія. 

Відбір до ЧС-2018

ФУТБОЛ-2

06.00, 1.50, 3.50 Топ-матч

06.10 Латвія — Португалія. 

Відбір до ЧС-2018

08.00, 10.25, 19.00, 21.25 

Шлях на Мундіаль

08.35 Ірландія — Данія. 

Плей-оф. Відбір до ЧС-

2018

10.45 Польща — Румунія. 

Відбір до ЧС-2018

12.35 Огляд 1-го ігрового дня. 

Відбір до ЧС-2018

12.55 Туреччина — Хорватія. 

Відбір до ЧС-2018

14.45 Огляд матчу «Ірландія 

— Данія». Відбір до 

ЧС-2018

15.05 U-21. Україна — Англія. 

Відбір до Євро-2019

16.55 Огляд матчу «Італія 

— Швеція». Відбір до 

ЧС-2018

17.15 Чехія — Німеччина. 

Відбір до ЧС-2018

19.35 Італія — Швеція. Плей-

оф. Відбір до ЧС-2018

21.45 Україна — Словаччина. 

Контрольна гра

23.35 Відбір до ЧС-2018 

Огляд туру

00.00 Сербія — Вельс. Відбір 

до ЧС-2018

02.00 Хорватія — Греція. 

Плей-оф. Відбір до ЧС-

2018

04.00 Греція — Хорватія. 

Плей-оф. Відбір до ЧС-

2018

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 Річкові монстри

11.20, 16.50 Сироти дикої 

природи

12.20 Дика Канада

14.10 Містична Україна

15.10 Мисливці на нацистів

16.00, 20.50 Скарби зі 

звалища

17.50, 22.40 Земні катаклізми

19.50 Скептик

21.40 Зброя: сімейна справа

23.40 Любов, ненависть і 

пропаганда

02.10 Теорія змови

04.10 Там, де нас нема

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»

13.10, 14.10, 15.10, 19.00, 20.00, 

21.00 Орел і решка

18.00 Розсміши коміка

22.00 Вірю не вірю

00.10 Т/с «Доктор Хаус»

02.40 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 Казка з татом

06.50, 5.30 Корисні підказки

07.10 Це наше — це твоє

07.15 Мультмікс

10.45 Х/ф «Осляча шкура»
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»

УТ-1

06.00 Фольк-music

07.00 Т/с «Роксолана»

08.00, 9.00, 9.25, 15.00, 16.00, 

18.05, 21.00, 0.45, 5.00 

Новини

08.10, 17.30, 20.05, 1.45 Крим. 

Архіви

08.25, 17.00, 19.30, 22.00, 2.25 

Крим Сьогодні. Новини

08.35, 13.45, 17.10, 18.20, 

19.40, 21.30, 22.10, 

0.30, 1.10, 2.35, 5.25 

Тема дня

09.05, 20.15, 22.35, 2.55 Крим. 

Без коментарів

09.50 Наші гроші

10.25 Схеми

10.50, 23.30 Борхес

11.20, 13.10, 15.20, 3.10 Радіо. 

День

11.40 Надвечір’я. Долі

12.35 Візитівка Карпат

13.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

14.10 Крим.Без коментарів

14.30, 3.55 52 уїк-енди

16.15 Суспільний університет

17.50, 00.00 Новини. Світ

18.35, 0.15 Новини. Культура

19.00 До справи

20.25, 1.55 Крим. Справжній

22.45 Роздягалка

01.25, 5.40 Новини. Спорт

04.20 Д/ф «Казка для 

дорослих»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 10—11 ЛИСТОПАДА 2017
15 листопада
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.30, 5.30 ТСН

09.30 Чотири весілля

11.00, 12.20 Міняю жінку

13.00, 20.45 Комедія «Свати-6»

14.00 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 «Зелені гори»

02.25 Т/с «Таємниця міцносці 

шифрів»

ІНТЕР

05.55 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»

10.30, 12.25, 20.40 Т/с «Нехай 

говорять»

13.00 Життя на межі

14.50 Речдок

18.00, 19.00, 4.25 Стосується 

кожного

20.00, 2.15, 5.10 Подробиці

00.30 Х/ф «Два Івани»
02.55 Скептик-3

03.25 уДачний проект

03.45 Готуємо разом

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях

11.30, 3.50 Реальна містика

13.30, 15.30 Агенти 

справедливості

16.00, 4.45 Історія одного 

злочину

18.00 Т/с «Лікар 

Ковальчук»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «Специ»

23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

ICTV

05.25 Цивільна оборона

06.30 Ранок у Великому 

Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Секретний фронт

11.10, 17.40, 21.25 

Т/с «Невиправні»

12.05, 13.25 Х/ф «Такий же 
зрадник, як і ми»

12.45, 15.45 Факти. День

14.55 На трьох

15.05, 16.15 Т/с «Майор і 

магія»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Інсайдер

22.20, 1.25 Т/с «Життя 

і пригоди Мішки 

Япончика»

23.40 Х/ф «Чорні мітки»
02.20 Т/с «Морська поліція. 

Лос-Анджелес»

03.55 Скарб нації

04.00 Еврика!

04.10 Служба розшуку дітей

04.15 Студія Вашингтон

04.20 Факти

04.40 Т/с «Відділ 44»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.50 Зона ночі

04.30 Абзац

06.40, 7.00 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

06.59, 8.19 Kids Time

08.20 Т/с «Друзі»

11.40 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»

16.00, 22.00 Пацанки. Нове 

життя

17.00 Хто зверху

19.00 Зоряні яйця

21.00 Київ вдень та вночі

23.00 Суперінтуїція

02.45 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.35, 8.15, 2.25, 4.15 

Огляд преси

06.45, 18.45, 2.15 Місцевий час

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Час бізнесу

07.50 Мотор

08.35 Капітал

08.45 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 

14.15, 15.25, 16.15, 17.15 

Інформаційний день

18.15 ПроУкраїнське

19.30 Час. Підсумки дня

22.15 Акцент

23.10 «За Чай.com»

00.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час: Важливо

00.25, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.40, 5.15 Машина часу

02.30 Феєрія мандрів

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.20 Не перший погляд

НТН

05.30, 22.10 Т/с «Кулагін і 

партнери»

06.35 Х/ф «Нічний патруль»
08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «В останню чергу»
10.45 Кримінальні справи

12.30 Страх у твоєму домі

14.20, 15.05, 19.30 Т/с 

«Елементарно-4»

14.45, 19.00, 23.15, 2.15 

«Свідок»

15.20, 20.20 Т/с «CSI: Лас-

Вегас-13»

17.00, 1.30 Т/с «Суто 

англійські вбивства»

23.45 Т/с «Комісар Хельдт»

02.45 Речовий доказ

03.15 Правда життя. Професії

04.15 Легенди бандитської 

Одеси

UA. Культура

06.00 Молитва за Україну

06.00 Валерій Пацунов. 

Вільний простір 

режисера 

06.25 Грецький слід у Києві 

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 Д/ф «Хроніка 

Української повстанської 

армії. 1942-1954», ч. 2

11.05 Погода

11.10 Мистецькі історії 

11.20 Музичне турне 

12.20 Фольк-music 

13.20 Д/ф «Августин 

Волошин. Метеорит 

незалежності – над 

Срібною землею» (ф. 1) 

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. Олег 

Мельничук

19.50 Вечірня казка

20.00 Розсекречена 

історія. Трагедії 

військовополонених

20.50 Д/ф «Українська 

революція»

21.45 Візитівки Карпат 

21.55 Д/ф «Простір 

толерантності. Коріння, 

кров і душа» (Роми)

22.25 52 уїк-енди

22.50 Погода

23.00 Музичне турне 

00.00 Радіо. День 

00.45 Новини. Культура 

01.00 Мистецькі історії 

01.15 Фольк-music 

02.15 Радіо. День

03.20 Надвечір’я. Долі 

04.10 Суспільний університет 

04.35 Д/ф «Простір 

толерантності. Коріння, 

кров і душа» (Роми)

05.10 Розсекречена 

історія. Трагедії 

військовополонених

СТБ

07.00, 15.30 Все буде добре!

09.00 Все буде смачно!

09.55 Битва екстрасенсів-14

12.15 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 «Зубастий 
торнадо-2»

19.30, 20.35 Т/с «Ментівські 

війни. Київ»

21.40 Т/с «Кістки-2»

23.15 Х/ф «Зубастий 
торнадо-3»

02.15 Х/ф «Легенда про 
княгиню Ольгу»

03.20 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 Італія — Швеція. Плей-

оф. Відбір до ЧС-2018

07.50 Огляд матчу «Ірландія 

— Данія». Відбір до 

ЧС-2018

08.10 Іспанія — Ізраїль. 

Відбір до ЧС-2018

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 Ірландія — Данія. 

Плей-оф. Відбір до ЧС-

2018

12.10 Німеччина — Норвегія. 

Відбір до ЧС-2018

13.55 Угорщина — 

Португалія. Відбір до 

ЧС-2018

16.00 Моя гра

16.30, 3.05 Греція — Хорватія. 

Плей-оф. Відбір до 

ЧС-2018

18.20 Україна — Словаччина. 

Контрольна гра

20.10 Журнал ЛЧ

20.40, 1.15 Швейцарія 

— Півн. Ірландія. Плей-

оф. Відбір до ЧС-2018

22.50 U-21. Україна — Англія. 

Відбір до Євро-2019

00.40, 4.55 Шлях на Мундіаль

05.25 Огляд матчу «Італія 

— Швеція». Відбір до 

ЧС-2018

ФУТБОЛ-2

06.00, 1.50, 3.50 Топ-матч

06.10 Кіпр — Боснія і 

Герцеговина. Відбір до 

ЧС-2018

08.00 Передматчева студія

08.40 Україна — Словаччина. 

Контрольна гра

10.30 Післяматчева студія

11.05 Греція — Хорватія. 

Плей-оф. Відбір до ЧС-

2018

12.55 Відбір до ЧС-2018 

Огляд туру

13.20 Швейцарія — Півн. 

Ірландія. Плей-оф. 

Відбір до ЧС-2018

15.10 Огляд матчу «Італія 

— Швеція». Відбір до 

ЧС-2018

15.30 Україна — Туреччина. 

Відбір до ЧС-2018

17.20 Огляд матчу «Ірландія 

— Данія». Відбір до 

ЧС-2018

17.40, 4.00 Італія — Швеція. 

Плей-оф. Відбір до 

ЧС-2018

19.30, 21.55 Шлях на 

Мундіаль

20.05 Ірландія — Данія. 

Плей-оф. Відбір до ЧС-

2018

22.15 Іспанія — Албанія. 

Відбір до ЧС-2018

00.00 Боснія і Герцеговина 

— Бельгія. Відбір до 

ЧС-2018

02.00 Швеція — Італія. Плей-

оф. Відбір до ЧС-2018

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.20 Дзеркало історії

08.20, 13.20 Правила життя

09.20 Правда життя

10.20, 21.40 Зброя: сімейна 

справа

11.20, 16.50 Сироти дикої 

природи

12.20 Дика Канада

14.10 Містична Україна

15.10 Мисливці на нацистів

16.00, 20.50 Скарби зі 

звалища

17.50, 22.40 Земні катаклізми

18.50 Бандитська Одеса

19.50 Скептик

23.40 Любов, ненависть і 

пропаганда

00.30 Мегазаводи

01.20 Гордість України

03.40 Телеформат

К1

05.10 Рецепти щастя

05.50 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 Файна Юкрайна

09.10 Красуні

10.10, 16.10 Т/с «Беверлі-

Гілс, 90210»

12.00, 23.00 Т/с «Секс у 

великому місті»

13.10, 14.10, 15.10, 19.00, 20.00, 

21.00 Орел і решка

18.00 Розсміши коміка

22.00 Вірю не вірю

00.10 Т/с «Доктор Хаус»

02.40 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 Казка з татом

06.50, 5.30 Корисні підказки

07.10 Це наше — це твоє

07.15 Мультмікс

10.45 Х/ф «Кіт у чоботях»
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»

УТ-1

06.00 Музичне турне

07.00 Т/с «Роксолана»

08.00, 9.00, 9.25, 15.00, 16.00, 

18.05, 21.00, 0.45, 5.00 

Новини

08.10, 17.30, 20.05, 1.45 Крим. 

Архіви

08.25, 17.00, 19.30, 22.00, 2.25 

Крим Сьогодні. Новини

08.35, 13.45, 17.10, 18.20, 

19.40, 21.30, 22.10, 

0.30, 1.10, 2.35, 5.25 

Тема дня

09.05, 20.15, 22.35, 2.55 Крим. 

Без коментарів

09.50 Крим. Справжній

10.25 Складна розмова

10.55, 23.30 Борхес

11.20, 13.10, 14.30, 15.20, 3.10 

Радіо. День

11.40 Світло

12.30 Книга.ua

13.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

14.10 Крим.Без коментарів

16.15 Суспільний університет

17.50, 00.00 Новини. Світ

18.35, 0.15 Новини. Культура

19.00 Наші гроші

20.25 Голос Криму

22.45 Д/ф «Українська 

Гельсінська спілка-

вектор визначено» 

01.25, 5.40 Новини. Спорт

01.55 Крим.Реалії

04.30 Д/ф «Персона грата. 

Іван Фундуклей»
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30 ТСН

09.30 Чотири весілля

11.00, 12.20 Міняю жінку

13.00 Комедія «Свати-6»

14.00 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

01.10 Драма «Зелені гори»

04.35 Неділя з Кварталом

ІНТЕР

05.50 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»

10.30, 12.25 Т/с «Нехай 

говорять»

13.00 Життя на межі

14.50 Речдок

18.00 Стосується кожного

20.00, 3.10 Подробиці тижня

22.00 Т/с «Німеччина 83»

00.00 Х/ф «Геймер»
01.55 Х/ф «Чужі тут не 

ходять»
04.50 Чекай на мене

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.25 Сьогодні

09.30, 5.45 Зоряний шлях

11.30, 4.10 Реальна містика

13.30, 15.30 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Лікар Ковальчук»

19.45 Говорить Україна

21.00, 24 .00 Т/с «Лабіринти 

долі»

23.20 По слідах

01.50 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

ICTV

05.25 Цивільна оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Інсайдер

11.10, 17.40 Т/с «Невиправні»

12.05, 13.25 Х/ф «Чорні 
мітки»

12.45, 15.45 Факти. День

14.30 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

02.35 Т/с «Морська поліція. 

Лос-Анджелес»

03.50 Т/с «Слідчі»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.15 Зона ночі

04.30 Абзац

06.40, 7.00 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

06.59, 8.19 Kids Time

08.20, 22.40 Половинки

10.20 Кохання на виживання

12.15, 21.40 Київ вдень та 

вночі

16.20, 19.00 Топ-модель по-

українськи

00.40 Х/ф «Останнє 
вигнання диявола»

02.10 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.35, 8.25, 2.25, 4.15 

Огляд преси

06.45, 18.45, 2.15 Місцевий час

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.50 Драйв

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 

12.25, 13.15, 14.15, 

15.25, 16.15, 17.15 

Інформаційний день

18.15 ЕнергоНезалежність

19.30 Час. Підсумки дня

22.15 Стоп корупції!

23.10 «За Чай.com»

00.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час: Важливо

00.25, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.40, 5.15 Машина часу

02.30 Феєрія мандрів

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.20 Не перший погляд

НТН

05.00, 22.10 Т/с «Кулагін і 

партнери»

06.00 Х/ф «Гу-га»
08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Без строку 
давнини»

10.45 Кримінальні справи

12.30 Страх у твоєму домі

14.20, 15.05, 19.30 Т/с 

«Елементарно-4»

14.45, 19.00, 23.15, 2.15 

Свідок

15.20 Т/с «CSI: Лас-Вегас-13»

17.00, 1.30 Т/с «Суто 

англійські вбивства»

20.20 Т/с «CSI: безсмертя»

23.45 Т/с «Комісар Хельдт»

02.45 Речовий доказ

03.50 Легенди бандитського 

Києва

UA. Культура

06.00 Молитва за Україну

06.00 Дійові особи. Олег 

Мельничук 

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 Д/ф «Українська 

революція»

11.05 Погода

11.10 Мистецькі історії 

11.20 Музичне турне

12.15 Фольк-music 

13.15 Д/ф «Августин 

Волошин. Метеорит 

незалежності – над 

Срібною землею» (ф. 2) 

13.40 Д/ф «Борхес» 

14.05 Погода

14.15 Надвечір’я. Долі 

15.10 Радіо. День

15.30 Хто в домі хазяїн?

15.50 Хочу бути 

16.10 Радіо. День

16.50 Суспільний 

університет 

17.15 52 вікенди 

17.50 Новини. Світ 

18.05 Новини 

18.20 Тема дня

18.35 Новини. Культура 

18.50 Лайфхак українською 

19.00 Територія кіно. 

Олександр Аскольдов

19.25 Покликання жонглер

19.50 Вечірня казка

20.00 Розсекречена історія . 

«100 років Української 

революції»

20.50 Д/ф «Дніпровська 

балада» 

21.45 Візитівка Карпат 

21.55 Д/ф «Простір 

толерантності. Візьму 

твій біль собі» 

(Вірмени)

22.20 Погода

22.25 Українська рапсодія

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 

04.10 Суспільний університет

04.35 Д/ф «Простір 

толерантності. Візьму 

твій біль собі» 

(Вірмени)

05.10 Розсекречена історія . 

«100 років Української 

революції»

СТБ

06.10 Х/ф «Подвійне 
життя»

17.30, 22.00 Вікна-новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.45 Сюрприз, сюрприз!

23.25 Х/ф «Маша»

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

14.30 Х/ф «Зубастий 
торнадо-3»

19.10 Х/ф «Універсальний 
агент»

21.00 Х/ф «Повернення 
Геркулеса»

22.50 Змішані єдиноборства. 

UFC

02.30 Х/ф «Легенда про 
княгиню Ольгу»

03.40 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 Словенія — Шотландія. 

Відбір до ЧС-2018

07.50, 21.20, 5.20 Відбір до 

ЧС-2018 Огляд туру

08.15 Андорра — Португалія. 

Відбір до ЧС-2018

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 Італія — Швеція. Плей-

оф. Відбір до ЧС-2018

12.10 Англія — Словенія. 

Відбір до ЧС-2018

13.55 Ірландія — Данія. 

Плей-оф. Відбір до ЧС-

2018

16.00 ЧІ. Передмова до туру

16.30 Ісландія — Україна. 

Відбір до ЧС-2018

18.20, 21.50 Топ-матч

18.30, 20.55 Тур ONLINE

18.55 «Шахтар» — 

«Олександрія». ЧУ

22.00, 3.00 Світ Прем’єр-ліги

22.50 Україна — Словаччина. 

Контрольна гра

00.40 ЧІ. Передмова до туру

01.10 Португалія — 

Швейцарія. Відбір до 

ЧС-2018

03.30 «Жирона» — 

«Сосьєдад». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00, 1.50, 3.50 Топ-матч

06.10, 4.00 Ірландія — Данія. 

Плей-оф. Відбір до 

ЧС-2018

08.00 Болгарія — Франція. 

Відбір до ЧС-2018

09.50, 19.05 Моя гра

10.20 Бельгія — Кіпр. Відбір 

до ЧС-2018

12.10 Передматчева студія

12.35 U-21. Україна — Англія. 

Відбір до Євро-2019

14.25 Післяматчева студія

14.55 Греція — Хорватія. 

Плей-оф. Відбір до ЧС-

2018

16.45 Світ Прем’єр-ліги

17.15 Німеччина — 

Азербайджан. Відбір до 

ЧС-2018

19.35 Польща — Чорногорія. 

Відбір до ЧС-2018

21.25 ЧІ. Передмова до туру

21.55 «Жирона» — 

«Сосьєдад». ЧІ

23.55 Футбол Tables

00.00 «Шахтар» — 

«Олександрія». ЧУ

02.00 Данія — Ірландія. 

Плей-оф. Відбір до ЧС-

2018

МЕГА

06.00, 18.50, 0.30 Бандитська 

Одеса

07.20 Дзеркало історії

08.20, 13.20 Правила життя

09.20 Правда життя

10.20, 21.40 Зброя: сімейна 

справа

11.20, 16.50 Сироти дикої 

природи

12.20 Довідник дикої природи

14.10 Містична Україна

15.10, 23.40 Любов, ненависть 

і пропаганда

16.00, 20.50 Скарби зі 

звалища

17.50, 22.40 Земні катаклізми

19.50 Скептик

03.40 Україна: забута історія

К1

05.10 Рецепти щастя

05.50 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 Файна Юкрайна

09.10 Красуні

10.10, 16.10 Т/с «Беверлі-

Гілс, 90210»

12.00, 13.10, 14.10, 15.10, 

19.00, 20.00, 21.00 Орел 

і решка 

18.00 Розсміши коміка

22.00, 0.50 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 «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 Одного разу під 

Полтавою

21.00 Х/ф «Шпигун по 
сусідству»

23.00 Х/ф «Де моя тачка, 
чувак?»

01.00 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»

УТ-1

06.00 Музичне турне

07.00 Т/с «Роксолана»

08.00, 9.00, 9.25, 15.00, 16.00, 

18.05, 21.00, 0.45, 5.00 

Новини

08.10, 17.30, 20.05, 1.45 Крим. 

Архіви

08.25 Крим Сьогодні. Новини

08.35, 13.45, 18.20, 21.30, 

0.30, 1.10, 5.25 Тема 

дня

09.05, 20.15, 22.35, 2.55 Крим. 

Без коментарів

09.50, 1.55 Голос Криму

10.25 До справи

10.55 Борхес

11.20, 13.10, 14.30, 15.20, 

3.10, 4.00 Радіо. День

11.40 Надвечір’я. Долі

12.30 Твій дім

13.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

14.10 Крим. Без коментарів

16.15 Покоління Z

17.00, 19.30, 22.00, 2.25 

Новини Криму

17.50, 00.00 Новини. Світ

18.35, 0.15 Новини. Культура

19.00 Складна розмова

20.30 Перша шпальта

22.50 Світло

01.25, 5.40 Новини. Спорт

03.35 Д/ф «Іван Терещенко. 

Колекціонер справ 

благодійних»

04.25 Д/ф «Гуцулка Ксеня»
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 19.30 ТСН

06.50 Гроші

08.00 Сніданок. Вихідний

09.45, 10.55, 23.10 Світське життя

11.45 Голос. Діти-4

14.15 Т/с «Слуга народу. Від 

любові до імпічменту»

16.35 Вечірній квартал-2017

18.30 Розсміши коміка-2017

20.15 Українські сенсації

21.15 Вечірній квартал

00.10 Модель ХL

02.00 Вечірній Київ

05.00 Ігри приколів

ІНТЕР

06.20 М/ф

07.00 Х/ф «Два капітани»

16.00 Х/ф «Невловимі 

месники»

17.40, 20.30 Т/с «Жереб 

долі»

20.00, 2.25 Подробиці

22.00 Т/с «Німеччина 83»

00.00 Х/ф «Дорога на 

Арлінгтон»

02.55 Х/ф «Небезпечно 

для життя»

04.20 Х/ф «Висота»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00, 4.00 

Сьогодні

07.15, 5.35 Зоряний шлях

08.20, 15.20 Т/с «Специ»

16.00 Т/с «Гра у любов»

19.40 Т/с «Гра в кохання»

21.00 Шоу Братів 

Шумахерів

23.00 Т/с «Герократія»

00.20 Реальна містика

02.20, 4.40 Т/с «Лист 

очікування»

ICTV

05.00, 4.20 Скарб нації

05.10, 4.30 Еврика!

05.15, 4.40 Факти

05.40 Більше ніж правда

07.15 Я зняв!

09.10, 13.00 Дизель-шоу

10.45, 11.45 Особливості 

національної роботи

12.45 Факти. День

14.10 Комік на мільйон

16.15 Х/ф «Згадати все»
18.45 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки

20.10 Х/ф «Битва титанів»

22.05 Х/ф «Гнів титанів»
00.00 Х/ф «Вбивці на 

заміну»
01.45 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.10 Зона ночі

05.20 Т/с «Татусеві дочки»

06.09, 8.09 Kids Time

06.10 М/с «Лунтик і його 

друзі»

07.00 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

08.10 Дешево і сердито

09.20 Ревізор

12.20 Пристрасті за 

Ревізором

15.10 Вар’яти

17.10 Зоряні яйця

19.00 Х/ф «Люди в 
чорному»

21.00 Х/ф «Люди в 
чорному-2»

22.45 Х/ф «Зловісні мерці: 
чорна книга»

00.40 Х/ф «Останнє 
вигнання диявола»

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 Натхнення

10.10 Модне здоров’я

10.30 Історія успіху

10.40 Сучасний фермер

11.05 П’ятий поверх

11.30 Майстри ремонту

12.15 Сімейні зустрічі

12.35 Прес-конференція щодо 

ситуації у зоні АТО

13.10, 3.20 Кіно з 

Я. Соколовою

13.30, 4.15 Феєрія мандрів

14.10, 2.15 Відкрита церква

14.35 Навчайся з нами

15.15 Фінансовий тиждень

15.30 Особливий погляд

16.05 Полілог

17.10, 1.15 «За Чай.com»

18.10 Про військо

18.25 Фактор безпеки

19.15 Рекрут

19.25 Машина часу

21.00, 0.15 Велика політика

21.30, 3.00 Вікно в Америку

22.30 Док. проект

23.25 Національний актив

01.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

02.35 Будемо жити

04.35 Час інтерв’ю

НТН

05.05, 4.00 Правда життя. 

Професії

06.05 Х/ф «Протистояння»
12.00, 3.15 Речовий доказ

15.00 Свідок. Агенти

15.40 Склад злочину

17.10 Переломні 80-ті

19.00, 2.30 Свідок

19.30 Х/ф «Солдат Іван 
Бровкін»

21.15 Х/ф «Іван Бровкін на 
цілині»

23.05 Х/ф «Скажені»
00.55 Мисливці за привидами

03.00 Випадковий свідок

03.35 Легенди бандитського 

Києва

UA. Культура

06.00 Молитва за Україну

06.00 Територія кіно. 

Олександр Аскольдов 

06.30 Покликання жонглер 

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 

12.50 Фольк-music

14.50 Д/ф «Давид 

Черкаський. Людина–

джаз»

15.25 Погода

15.35 Д/ф «Срібна земля. 

Хроніка Карпатської 

України»

16.50 Мистецькі історії 

17.10 Надвечір’я. Долі 

18.00 Лайфхак українською 

18.15 Д/ф «Василь Макух. 

Смолоскип» 

19.00 Позиція

19.25 Музика і музиканти

19.50 Концерт симфонічного 

оркестру K&K 

Philharmoniker 

(Австрія). Die schonsten 

Opernchore 2 

20.55 Погода

21.05 Музичне турне

21.35 Візитівка Карпат 

21.55 Д/ф «Борхес» 

22.25 Д/ф «Дмитро Гнатюк. 

Моя Україна» 

22.50 Погода

23.00 Музичне турне 

00.50 Мистецькі історії 

01.15 Фольк-music 

03.15 Надвечір’я. Долі 

04.15 Суспільний університет

05.20 Д/ф «Українська 

Гельсінська спілка-

вектор визначено», ф. 1

05.50 Погода

СТБ

06.10 Х/ф «Одруження 
Бальзаминова»

08.00 Караоке на майдані

09.00 Все буде смачно!

10.35 Сюрприз, сюрприз!

13.15 Зважені та щасливі-7

16.10 Хата на тата

19.00 Х-Фактор-8

21.25, 23.35 Т/с «Коли ми 

вдома. Нова історія»

22.35 Х-Фактор-8. Підсумки 

голосування

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 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

18.00 THE WEEK Міжнародний 

огляд тижня 

21.00 Світські хроніки

22.00 Кримінал

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 9.10, 0.45 Цілком 

таємно

09.40 Загублений світ

13.50 16 тур ЧУ з футболу 

«Зоря»- «Верес»

16.00 Х/ф «Дракони 
Камелота»

17.25 Х/ф «Повернення 
Геркулеса»

19.20 Х/ф «Центуріон»
21.15 Х/ф «Поганий 

лейтенант»

23.45 Територія обману

02.20 Х/ф «Відьма»
04.15 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 Франція — Білорусь. 

Відбір до ЧС-2018

07.45 ЧІ. Передмова до туру

08.15 Греція — Хорватія. 

Плей-оф. Відбір до ЧС-

2018

10.00, 16.30, 22.30 Футбол 

NEWS

10.25 Халатний футбол

11.15, 19.00, 1.40 Світ 

Прем’єр-ліги

11.45 «Шахтар» — 

«Олександрія». ЧУ

13.35, 21.25, 23.40 Топ-матч

13.45 ЧА. Передмова до туру

14.15 «Арсенал» — 

«Тоттенгем». ЧА

15.25 Коефіцієнти ФІФА/

УЄФА

16.50 «Лестер» — «Ман 

Сіті». ЧА

19.25 «Севілья» — 

«Сельта». ЧІ

21.40 «Атлетіко» — «Реал». 

ЧІ

23.50 «Зірка» — «Динамо». 

ЧУ

02.10 «МЮ» — «Ньюкасл». 

ЧА

04.00 «Леганес» — 

«Барселона». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00, 21.30 Світ Прем’єр-ліги

06.30 Швейцарія — 

Півн. Ірландія. Плей-

оф. Відбір до ЧС-2018

08.20 Відбір до ЧС-2018 

Огляд туру

08.50 U-21. Україна — Англія. 

Відбір до Євро-2019

10.40 ЧА. Передмова до туру

11.10 «Жирона» — 

«Сосьєдад». ЧІ

13.00 ЧІ. Передмова до туру

13.30, 15.55 Тур ONLINE

13.55 «Зірка» — «Динамо». 

ЧУ

14.45, 18.00 Футбол Tables

16.20 LaLiga Docs. ЧІ

17.10 «Леганес» — 

«Барселона». ЧІ

19.10, 23.50, 1.50, 3.50 Топ-

матч

19.25 «МЮ» — «Ньюкасл». 

ЧА

20.15 Футбол NEWS

22.00 «Шахтар» — 

«Олександрія». ЧУ

00.00 «Арсенал» — 

«Тоттенгем». ЧА

02.00 «Севілья» — 

«Сельта». ЧІ

04.00 «Лестер» — «Ман 

Сіті». ЧА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.30, 0.30 Містична Україна

08.50, 19.30 У пошуках істини

10.10 Любов, ненависть і 

пропаганда

12.00, 21.20 Легендарні битви

13.40 Метеоритна загроза

14.30 Сироти дикої природи

15.30 Довідник дикої природи

18.30 Там, де нас нема

23.00 Мегазаводи

23.40 Путівник неприємностей

03.20 Брама часу

05.40 Бандитська Одеса

К1

05.10 Рецепти щастя

05.50 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

09.15 Х/ф «Реальні 
дівчата»

11.10 Х/ф «Вчитель року»
13.15 Ух ти show

14.20 Орел і решка

22.00 Їже, я люблю тебе!

00.00 Х/ф «Все можливо, 
бебі!»

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

10.45 М/с «Дора і друзі. 

Пригоди в місті»

11.15 М/ф «Барбі. Магія 

дельфінів»

12.30 Х/ф «Кіт у чоботях»
13.40, 2.00 Країна У

18.00 Х/ф «Шпигун по 
сусідству»

20.00 Одного разу під 

Полтавою

00.00 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»

02.50 Казки У

03.40 Віталька

УТ-1

06.00, 18.00, 0.30 Музичне 

турне

08.00, 9.00, 21.00, 00.00, 5.00 

Новини

08.10 Крим. Архіви

08.25, 19.35 Новини Криму

09.05 Тема дня

09.25 Крим. Без коментарів

09.40 Суспільний університет

10.20 Лайфхак українською

10.30 Покоління Z

11.00 Фольк-music.Діти

12.00, 22.30 Д/с «Історія світу 

з Ендрю Марем»

13.35 Мистецькі сторії

13.50 Т/с «Роксолана»

15.45 Д/ф «Сімдесятники. 

Леонід Осика»

16.25 Д/ф «Українська 

рапсодія»

17.00 Фольк-music

19.00 Книга ua

20.00 Схеми

20.30 Крим.Реалії

21.30 Д/с «Чудеса сонячної 

системи»

23.30 ЧереЩур (Late night 

show)

02.55 Т/с «Чорна Рада»

04.00 Надвечір’я. Долі

05.25 Д/ф «Августин 

Волошин. Метеорит 

незалежності — над 

Срібною землею»
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КАНАЛ «1+1»

06.05 ТСН

07.00 Українські сенсації

08.00 Сніданок. Вихідний

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.40 М/ф «Маша і Ведмідь»

10.10 Розсміши коміка

11.10 Світ навиворіт-9

12.15 Світ навиворіт-6

13.30, 14.30, 15.50 Комедія 

«Свати-6»

16.50 Ліга сміху. Шлях до 

фіналу-2017

19.30, 5.00 ТСН-тиждень

21.00 Голос. Діти-4

23.20 Комедія «Усі в захваті 

від Мері»

01.35 Аргумент кiно

02.15 Світське життя

ІНТЕР

05.50 М/ф

06.20 Х/ф «Невловимі 
месники»

08.00 уДачний проект

09.00 Готуємо разом

10.00 Орел і решка. Рай і 

пекло

11.00 Орел і решка. 

Перезавантаження

12.00, 2.00 Х/ф «Бум»
14.15, 3.45 Х/ф «Бум-2»
16.20 Місце зустрічі

18.10, 20.30 Х/ф 
«Службовий роман»

20.00, 1.30, 5.25 Подробиці

22.00 Т/с «Доярка з 

Хацапетівки»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.50 Сьогодні

07.45 Зоряний шлях

09.40 Т/с «Гра в кохання»

13.45 Т/с «Лабіринти 

долі»

17.15, 21.00 Т/с «Веселка в 

небі»

19.00, 2.45 Події тижня 

20.00 Головна тема

23.15 Т/с «Сільська 

історія»

03.45 Т/с «Лист 

очікування»

05.30 Історія одного 

злочину

ICTV

05.10 Більше ніж правда

06.55 Т/с «Слідчі»

08.20 Т/с «Відділ 44»

12.10, 13.00 Х/ф «Згадати 
все»

12.45 Факти. День

14.50 Х/ф «Битва титанів»
16.50 Х/ф «Гнів титанів»
18.45 Факти тижня. 100 

хвилин

20.35 Х/ф «Людина зі 
сталі»

23.35 Комік на мільйон

01.40 Х/ф «Вбивці на 
заміну»

03.00 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

05.39, 8.19 Kids Time

05.40 М/с «Лунтик і його 

друзі»

07.00 М/с «Том і Джеррі шоу»

08.20 Топ-модель по-

українськи

11.10 М/ф «Мегамозок»

13.00 Х/ф «Еволюція»
15.10 Х/ф «Люди в 

чорному»
17.10 Х/ф «Люди в 

чорному-2»
18.50 Х/ф «Люди в 

чорному-3»
21.00 Х/ф «Вартові 

Галактики»

23.20 Х/ф «Спуск»
01.20 Х/ф «Зловісні мерці: 

чорна книга»

5 канал

06.00, 9.30 Вікно в Америку

06.25, 18.15 Велика політика

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 22.00, 00.00 Час 

новин

07.30 Відкрита церква

07.50, 8.55, 22.15, 0.15 Час 

бізнесу

08.15 Автопілот-тест

08.20 Технопарк

08.25, 3.15 Феєрія мандрів

08.45 Натхнення

09.10 Гра інтересів

10.05 Кордон держави

10.20 Будемо жити

10.30 Драйв

10.35 Капітал

11.10 Рандеву

12.15 Сімейні зустрічі

12.40 Прес-конференція щодо 

ситуації у зоні АТО

13.05 Модне здоров’я

13.25 ЕнергоНезалежність

14.10 Агрокраїна

14.30 Діалоги з Патріархом

15.15 П’ятий поверх

15.30 Національний актив

16.05 В кабінетах

16.30 Акцент

17.10 «За Чай.com»

19.15 Рекрут

19.25, 0.20, 1.15 Невигадані 

історії

20.05, 2.15, 5.15 Машина часу

21.40, 3.00 Час-Time

22.30 Док. проект

23.30 Фінансовий тиждень

01.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

01.55 Огляд преси

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.00 Х/ф «Білі роси»
06.35 Х/ф «Раз на раз не 

випадає»
08.00 Т/с «Черговий ангел-2»

11.30 Х/ф «Солдат Іван 
Бровкін»

13.15 Х/ф «Іван Бровкін на 
цілині»

15.05 Легенди карного 

розшуку

17.30 Склад злочину

19.00 Свідок. Агенти

19.30 Т/с «Я — охоронець»

23.00 Х/ф «Зникнення»
00.50 Х/ф «Скажені»
02.25 Таємниці кримінального 

світу

UA. Культура

06.00 Молитва за Україну

06.05 Позиція 

06.30 Музика і музиканти 

07.00 Д/ф «Борхес» 

07.50 Погода

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 

12.00 Фольк-music діти 

13.40 Дитячі таємниці

14.05 Д/ф «Августин 

Волошин. Метеорит 

незалежності – над 

Срібною землею»

15.00 Д/ф «Ганна 

Варпаховська. 

Повернення»

15.35 Концерт симфонічного 

оркестру K&K 

Philharmoniker (Австрія). 

Die schonsten Opernchore 

2 

16.50 Мистецькі історії 

17.10 Фольк-music 

18.10 Лайфхак українською 

18.20 Д/ф «Наталя Сумська. 

Перевтілення» 

18.50 Поетична сторінка від 

Василя Герасим’юка. 

Дмитро Павличко 

19.00 Стежками Гуцульщини. 

Зелений туризм

19.25 Сценограй 

20.00 Як дивитися кіно 

20.25 Д/ф «Єпископи» 

21.20 Візитівки Карпат 

21.45 Погода

21.50 Д/ф «Борхес» 

22.15 Д/ф «Юрій 

Рибчинський. Музика 

слів»

23.00 Музичне турне 

00.00 Д/ф «Давид 

Черкаський. Людина–

джаз»

00.40 Д/ф «Ганна 

Варпаховська. 

Повернення»

01.15 Фольк-music 

03.20 Надвечір’я. Долі

04.15 Суспільний університет 

05.20 Д/ф «Українська 

Гельсінська спілка-

вектор визначено», ф. 2

05.50 Погода

 

СТБ

06.55 Хата на тата

09.00 Все буде смачно!

10.20 Караоке на майдані

11.15 МастерШеф-7

19.00 Битва екстрасенсів-17

21.15 Один за всіх

22.30 Х-Фактор-8

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 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

17.15 Концерт

18.15 Світські хроніки

21.00 THE WEEK Міжнародний 

огляд тижня

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Бушидо

09.00 Бандерлоги

12.30 Він, Вона і телевізор

13.30 Х/ф «Ва-банк»
15.45 Х/ф «Ва-банк-2»
17.45 Х/ф «Універсальний 

агент»
19.30 Х/ф «Факультет»
21.30 Профутбол

23.15 Змішані єдиноборства. 

UFC

02.30 Х/ф «Страчені 
світанки»

04.00 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 «Арсенал» — 

«Тоттенгем». ЧА

07.45 Світ Прем’єр-ліги

08.15 «Атлетіко» — «Реал». 

ЧІ

10.00, 16.20, 20.15 Футбол 

NEWS

10.25 Халатний футбол

11.15 Моя гра

11.45 «Лестер» — «Ман 

Сіті». ЧА

13.30, 15.55 Тур ONLINE

13.55 «Ворскла» — «Сталь». 

ЧУ

14.45, 18.00 Футбол Tables

16.40, 23.00 Журнал ЛЧ

17.10 «Еспаньйол» — 

«Валенсія». ЧІ

19.10, 1.20, 3.25, 5.30 Топ-матч

19.25 «Лас-Пальмас» 

— «Леванте». ЧІ

21.20 Великий футбол

23.30 «Вотфорд» — «Вест 

Гем». ЧА

01.35 «Ворскла» — «Сталь». 

ЧУ

03.40 «Атлетік» — 

«Вільярреал». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00 «Жирона» — 

«Сосьєдад». ЧІ

07.50 «МЮ» — « Ньюкасл». 

ЧА

09.40 LaLiga Docs. ЧІ

10.35, 4.00 «Зірка» — 

«Динамо». ЧУ

12.25 Журнал ЛЧ

12.55 «Малага» — 

«Депортіво». ЧІ

13.45, 22.30 Футбол Tables

14.55 Моя гра

15.25 «Атлетіко» — «Реал». 

ЧІ

17.15, 23.40, 1.45, 3.50 Топ-

матч

17.25 Світ Прем’єр-ліги

17.55 «Вотфорд» — «Вест 

Гем». ЧА

20.00 «Ворскла» — «Сталь». 

ЧУ

21.40 «Атлетік» — 

«Вільярреал». ЧІ

23.55 «Лестер» — «Ман 

Сіті». ЧА

02.00 «Еспаньйол» — 

«Валенсія». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.30 Містична Україна

08.50, 19.30 У пошуках істини

10.10 Любов, ненависть і 

пропаганда

12.00, 21.20 Легендарні битви

13.40 Таємниці Стоунхенджа

14.30 Сироти дикої природи

15.30 Довідник дикої природи

18.30 Там, де нас нема

23.00 Мегазаводи

23.40 Путівник неприємностей

00.30 Таємниці дефіциту

03.20 Скарб.UA

К1

05.10 Рецепти щастя

05.50 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

09.00 Ух ти show

10.10 Х/ф «Реальні 
дівчата»

12.00 Х/ф «Вчитель року»
14.10 Х/ф «Їх поміняли 

тілами»
16.15 Орел і решка

23.50 КВК

01.45 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 Казка з татом

06.50, 5.30 Корисні підказки

07.10 Це наше — це твоє

07.15 Мультмікс

11.00 М/ф «Школа монстрів: 

Електрично»

12.20 Х/ф «Залізний Ганс»
14.00 Танька і Володька

18.00 Одного разу під 

Полтавою

22.00 Х/ф «Де моя тачка, 
чувак?»

00.00 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»

02.00 Х/ф «Трубач»
03.40 Віталька

УТ-1

06.00, 17.05 Фольк-music

07.00, 0.30 Музичне турне

08.00, 9.00, 21.00, 00.00, 5.00 

Новини

08.10 Крим. Архіви

08.25, 19.35 Новини Криму

09.05 Літургія зі Спасо-

Преображенського 

собору в Києві

10.45 Світло

12.00, 22.55 Д/с «Історія світу 

з Ендрю Марем»

13.00, 4.00 Надвечір’я. Долі

13.50 Т/с «Роксолана»

14.55 Д/с «Чудеса сонячної 

системи»

15.50 Фольк-music.Діти

16.40 Д/ф «Христина. 

Кримське соло»

18.10 Д/ф «Раїса Кириченко. 

Діагноз — народна»

19.00 Візитівка Карпат

19.25 Лайфхак українською

20.00 Слідство. Інфо

20.30 Громадське.Крим

21.25 Війна і мир

22.05 Розсекречена історія

02.10 Д/ф «Винниченко без 

брому»

03.00 Т/с «Чорна Рада»

05.25 Д/ф «Августин Волошин. 

Метеорит незалежності 

— над Срібною 

землею»
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Іван ЛЕОНОВ 

 Українці все частіше воліють 
досліджувати й шанувати своїх 
героїв, незаслужено забутих чи 
замовчуваних, ніж чужинсь-
ких, нав’язаних російськими 
окупантами впродовж століть. 
Історична постать барона Фе-
дора Боржинського належить 
саме до такої когорти незлам-
них героїв України, які засвід-
чили велич українського духу. 
 Утім, чи багато сучасних ук-
раїнців чули про барона з Чер-
кащини, який ледь не приєднав 
Кубань до Української держа-
ви часів гетьмана Скоропадсь-
кого? Нова книга радника голо-
ви Служби зовнішньої розвідки 
України Олександра Скрипника 
«Розстріляний на Донбасі «за із-
мєну Росії», днями презентова-
на в Києві, покликана заповни-
ти цю прогалину в національній 
пам’яті. Тим більше що автор 
вдався не до звичної для себе до-
кументальної розповіді, а до ху-

дожньої форми. 
 «Після зустрічі та знайомс-
тва з істориком iз Луганська Во-
лодимиром Семистягою, який 
вижив після полону й катувань 
бойовиками, я зрозумів, чого не 
вистачає роману про барона Бор-
жинського. Адже їхні долі пере-
гукуються навіть через сторіч-
чя», — каже пан Скрипник. 
 «Події, які відбувалися на 
Донбасі 100 років тому й нині, — 
це якийсь фарс», — засвідчує сам 
пан Семистяга, який прийшов на 
презентацію роману, адже став 
одним iз його героїв. За його сло-
вами, Донбас десятиліттями по-
милково вважали «червоним по-
ясом» України, хоча там століт-
тями жили українці, як у 1918-
му, так і в 2014-му. «Ця книга 
є підтвердженням високого ук-
раїнського духу», — каже Во-
лодимир Семистяга. І додає, що 
певну кількість книг він із това-
ришами-волонтерами вже пере-
дав захисникам України на схід-
ному фронті, де часто буває. 

 Щодо барона Федора Бор-
жинського, то в непростий пе-
ріод вітчизняної історії він був 
послом Української держави 
на Кубані. Водночас столітня 
історія перегукується в романі 
i з сьогоденням, і з подіями на 
сході України, де на тимчасово 
окупованій території українські 
патріоти, як і сто років тому, від-
чайдушно протистоять «русько-

му міру».
 У романі є й трохи містики: 
за задумом автора, неупокоє-
ний дух барона Боржинського, 
розстріляного на околиці Юзів-
ки нібито за «ізмєну Росії» де-
нікінцями, які були поборника-
ми «єдіной і нєдєлімой», не дає 
спокою кривдникам українсь-
кої землі донині. Один iз героїв 
роману, який у лавах добро-

вольців боронить рідну землю 
під Донецьком, випадково, під 
час обстрілу, знаходить непохо-
вані останки розстріляного ба-
рона і хрестик — такий самий, 
який дала йому кохана Софія 
перед відправкою на фронт.
 Правду про барона, який на-
родився в тому ж селі Верхнячка, 
що й Софія, закоханим розповість 
наприкінці роману саме Володи-
мир Семистяга. Але про всі ці по-
вороти долі героїв читачам кра-
ще дізнатися, прочитавши роман 
Олександра Скрипника. 
 «Щиро заздрю тим, хто ще 
не читав книгу про барона Бор-
жинського, який користувався 
неабиякою довірою українців 
Кубані», — вважає доктор істо-
ричних наук Ірина Матяш. «Да-
вайте говорити про своїх героїв, 
таких, як барон Боржинський 
та інші, а не про якихось біль-
шовицьких путчистів», — до-
дає доктор історичних наук 
Олександр Кучерук. 
 Присутні на презентації ро-
ману історики зазначили, що 
автору вдалося розкрити об-
раз героя — розвідника, контр-
розвідника і дипломата, який 
провів велику роботу з приєд-
нання Кубані до України. І не 
його вина, що це не відбулося в 
далекому 1918 році. ■

Михайло УХМАН

 Жителі Донбасу, які перебу-
вають на підконтрольній росій-
ським терористам території, не 
живуть, а виживають, проте сил 
щось змінити не мають. Надто 
велике ярмо на них накладено, 
хоча варто зазначити, що у цю 
пастку вони потрапили самі. І, 
за великим рахунком, уся при-
чина їхніх негараздів — це не-
здатність об’єктивно думати, не 
піддаючись маніпуляціям росій-
ської пропаганди та тягареві сте-
реотипів iз минулого про «брат-
ній народ і дружбу».
 Що стосується жителів тери-
торiї Донбасу, підконтрольної 
українським військовим, то тут 
ситуація теж не з найкращих. 
Люди сидять без роботи, підпри-
ємства не працюють. Особливо 
це стосується людей, які живуть 
поблизу лінії розмежування. 
 Візьмемо для прикладу сели-
ще Первомайське, що за три кі-
лометри від Донецька. Люди тут 
живуть за рахунок пенсій, гу-
манітарної допомоги, своїх при-
садибних ділянок. Лише кіль-
ка мешканців працюють у бюд-
жетних установах: сільській 
раді, клубі, фельдшерському 
пункті. Здається, що тут дивно-
го? Типова ситуація, як і в мир-
ній частині країни. Проте є одне 
«але». У мешканців прифронто-
вих територій зовсім немає вибо-
ру. Вони не мають змоги піти на 
схід чи захід, адже тут прожили 
усе життя. Та й нікуди їм іти. Ці 
люди стали заручниками ситуа-
ції. У тилу ще ремонтують доро-
ги, ходять автобуси, працюють 
лікарі, які готові прийти на до-

помогу. На Донбасі геть проти-
лежна картина. 
 Усі більш-менш великі ме-
дичні центри чи державні уста-
нови розташовані у Мар’їнці, 
Селидовому, Покровську, тій 
же Авдіївці. Людям, які жи-
вуть за тридцять кілометрів від 
них, дістатись туди практич-
но нереально. Немає сполучен-
ня транспортного, дорожнього. 
Щоб найняти автомобіль, нія-
ких грошей не вистачить. Вони 
просто ізольовані й стали заруч-
никами ситуації, яка поступо-
во погіршується. Люди помира-
ють від серцево-судинних боля-
чок, захворювань нирок, печін-
ки, щитовидної залози й інших. 
Ситуацію намагаються виправи-
ти громадські організації, та ре-
зультати поки що невтішні.
 Одними з тих, кому справді 
не байдужі люди, хто не ділить 
українців на західних і східних, 
є Андрій Білоног. Це відомий во-
лонтер, боєць-доброволець, який 
свого часу був частинкою Фран-
цузького легіону. Воював у Піс-
ках, Мар’їнці. Вже тоді він спів-
працював iз місцевими війсь-
ковими медиками. Через своїх 
знайомих діставав дорогі ліки, 
які були потрібні для хворих бій-
ців. Минув час, він постійно зіш-
товхувався на передовій і при-
фронтових селах iз відсутністю 
медицини або її низькою якіс-
тю. І вирішив боротися з цим 
явищем по-своєму.
 — Я сам медик за професією, і 
мені серце крається, коли я бачу 
в селах біля Авдiївки, Пісків на-
селення, якому вкрай потрібна 
медична допомога. А її немає. 
Тут подекуди працюють місцеві 

фельдшери, проте що вони мо-
жуть зробити, коли в людей — 
виразка шлунка, серцево-судин-
ні захворювання, інші болячки? 
Таких людей потрібно везти у 
Покровськ чи Курахове. Хворі не 
мають за що купити ліки. Тому 
і сидять удома, приймають різні 
трави і таблетки, які просто тро-
хи полегшують симптоми хво-
роби. Бувають випадки, коли 
прифронтові села обстрілюють. 
Люди дзвонять у «швидку», а 
вона не їде. Лікарі бояться за своє 
життя. І таких аспектів безліч. 
Тому я вирішив створити органі-
зацію «МедЕкс», яка б за можли-
вості надавала вузькопрофільну 
допомогу жителям», — розказує 
Андрій. 
 «Спочатку було важко. Ліків 
немає, персоналу теж, — продов-
жує розповідь. — Потроху почав 
все збирати докупи. Знайшлися 
люди, які вирішили допомогти, 
повірили у мене. І процес пішов. 
Ігор Ященко, волонтер із За-
поріжжя, який займається ана-
логічним медичним проектом, 
лікує зуби безплатно усім солда-
там на війні. Допоміг з автомо-
білем. Волонтери з Італії та ін-
ших країн Європи почали приси-
лати ліки, обладнання. Громад-
ські активісти Раїса Шматко та 
Віктор Крівель допомагали тех-
нічним медичним обладнанням. 
Віктор Крівель, будучи в Дніпрі, 
всіляко агітує місцеве населен-
ня, щоб не чекало, що влада зро-
бить країну сильнішою. Самим 
потрібно вливатись у лави бор-
ців. Відновлювати інфраструк-
туру Донецької та Луганської 
областей. Дитячі садочки, доро-
ги. Щоб жителі тимчасово оку-

пованих територій мали мож-
ливість побачити добробут і пов-
стати проти російського окупан-
та. І таких людей багато, просто 
десятки, сотні. Усі вони вірять у 
започатковану справу. Їм небай-
дужа доля людей, які перебува-
ють на Донбасі».
 Ні для кого не є секретом, що 
смертність у так званій зоні АТО 
серед мирного населення катаст-
рофічна, розповідає Віктор Крі-
вель. Вона в десятки разів пе-
ревищує аналогічні показники 
в мирній Україні. «Ми викли-
каємо лікарів iз мирної части-
ни країни, які працюють саме 
по цих вузьких профілях, тоб-
то кардіологів, ортопедів, невро-
патологів, терапевтів. Усі вони з 
лікарською ліцензією, великим 
досвідом роботи. Місцеві лікарі 
всі виїхали з прифронтових тери-
торій. Вони бояться за своє жит-
тя. Та й мізерні зарплати не при-
тягують», — каже Віктор.
 Завдання представників 
«Мед Ексу» — забезпечити лі-
карів усім необхідним для робо-
ти: ліки, транспорт, їжа, умови 
перебування. Їдуть допомагати 
свідомі патріоти, які не отриму-
ють за це коштів, а просто допо-
магають людям, військовим. 

 Ганна Степанівна, яка не 
хоче називати прізвище, роз-
повідає: «Живу за кілька кіло-
метрів від Донецька і самої лінії 
вогню. Це майже закрита зона. 
Автобуси тільки двічі на тиж-
день приїж джають із Селидово-
го. Щоб в інший час доїхати, пот-
рібно наймати автомобіль. Це 
коштує дуже дорого. Ліки — ще 
більше. Що робити в такому ви-
падку? Вмирати? Ці хлопчики 
привезуть лікарів до нас, дадуть 
частину ліків. Ще й одяг вжива-
ний роздають. Звичайно, що ми 
раді цьому...» 
 Виручають «медексівці» і 
військових. «На передовій є вій-
ськові медики, які можуть рану 
перев’язати, при застуді допомог-
ти. Та на більше їх не вистачає, — 
констатує Віктор Крівель. — Що 
стосується госпіталю, то туди не 
всі йдуть, тільки коли вже кри-
тична ситуація. Хлопці боять-
ся, що їх госпіталізують або вза-
галі демобілізують. Адже багато 
хто з них при мобілізації сказав 
неправду про свій стан здоров’я. 
Грижі, проблеми з суглобами, 
ті ж серцеві болячки. Тому вони 
радо ідуть на контакт iз нашими 
лікарями. Тим більше що ніхто 
їм не нав’язує лікування». ■

ЛІТЕРАТУРНІ НОВИНКИ

Розстріляні на Донбасі: вчора і нині 
■

Олександр Скрипник (ліворуч) під час автографсесії.
Фото автора.

❙
❙

ГАРЯЧА ТЕМА

Доброволець спішить на допомогу
Організувати хворим лікування у прифронтовій зоні 
допомагають активісти

■

Громадські активісти з «МедЕксу» допомагають легше дихати і жити 
у прифронтовій зоні.
Фото з власного архіву.

❙
❙
❙

Радник голови Служби зовнішньої розвідки 
Олександр Скрипник презентував роман 
про драматичну долю дипломата 
та розвідника Федора Боржинського
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Бійці ідеологічного фронту
 Потужний осередок ВЛКСМу діяв 
і у стінах Гоголевого вишу, тодішньо-
го Ніжинського державного педінсти-
туту імені Миколи Гоголя, недарма. 
Адже тут не лише навчалася багатоти-
сячна студентська аудиторія, а й фор-
мувалися майбутні педагоги, а значить 
— не просто математики чи філологи, 
а справжні бійці ідеологічного фронту. 
Через те комсомольська опіка вважала-
ся надважливою у Ніжинському інсти-
туті й намагалася охопити всі без винят-
ків сфери студентського життя та навіть 
зазирнути в ту частину повсяк дення, що 
здавалася інтимною та індивідуальною, 
шукаючи там провини, які на комсо-
мольських судилищах ставали справж-
німи «гріхами», кара за які не змушува-
ла довго чекати. 

«Ми з Ніжина, та ми не зніжені»
 Місцем, де комсомольський комітет 
міг «розігнатися» і почувався господа-
рем, був так званий третій трудовий се-
местр. «Що може бути краще, ніж пра-
ця на благо Батьківщини», — говорив 
один із тодішніх студентів НДПІ. Тру-
довий семестр був невід’ємною складо-
вою навчально-виховного процесу. 
 Завдяки комсомольському руху сво-
го часу на карті СРСР з’являлися цілі 
міста. Не відставали від загальносоюзної 
тенденції і ніжинські студенти. Студзаго-
ни НДПІ постійно виїздили в інші союзні 
республіки. Будували колгоспи та школи 
у Росії та Казах стані, освоювали цілину 
та збирали урожай, брали під культурне 
та ідеологічне шефство хутори й села. 
 У ніжинських студентів, що долуча-
лися до трудового семестру, було навіть 
власне гасло «Ми — з Ніжина, та ми — не 
зніжені» та загони-передовики — «Бри-
гантина», «Сокіл», «Сіверянин» та бага-
то інших. У звітах студзагонівців непо-
одинокими були нарікання на завищені 
норми виробітку, які не виконують на-
віть колгоспники, незабезпечення транс-
портом та погані умови проживання. 
 Студенти з Ніжина, що наприкін-
ці 60-х освоювали цілину в Кустанайсь-
кій області Казахстану, взагалі скаржи-
лись, що не зовсім добре уявляли, що на 
них чекає на цілині, адже загін сформу-
вали швидко і без належної підготовки. 
Словом, виручали лише студентський 
запал і романтичний настрій.
 Саме під час трудового семестру в од-
ному з колгоспів Борзнянщини, куди 
в середині 1970-х ніжинських студен-
тів відправили допомагати збирати вро-
жай, одна зі студенток філологічного фа-
культету запротестувала проти подібних 
«повинностей», відмовилася виконува-
ти розпорядження командира. Як за-
свідчив комсомольський протокол, на 
неї одразу ж упала підозра про крадіж-
ку гумових рукавичок напарниці. Ком-

сомольці, не гаючи часу, провели термі-
нові збори і засудили поведінку дівчини 
як неналежну для радянського студен-
та, а також прийняли рішення просити 
про відрахування згаданої студентки з 
інституту. Пізніше була навіть проведе-
на бесіда з батьками «негідниці». 
 Подібні суто показові судилища вла-
штовували частенько. Переглядаючи 
комсомольські документи, їх можна ра-
хувати десятками.

Замість пар — витверезник...
 Справжнім ворогом комсомолу були 
студенти-пияки — цю проблему три-
мав на контролі навіть тогочасний рек-
тор вишу Василь Горбач. За систематич-
не вживання градусних напоїв та гру в 
азартні ігри виганяли з гуртожитків, 
комсомолу та інституту. Деякі ніжинсь-
кі студенти під час навчання примудря-
лися потрапити до медвитверезника, за 
що беззастережно каралися комітетом.
 Замість пар дехто залишався в гур-
тожитку і влаштовував свято серед сі-
рих буднів, вживаючи алкогольні на-
пої. Однак мав місце парадокс. Тодi як 
зразкові комсомольці разом з адмініст-
рацією нещадно боролися зі студентсь-
ким пияцтвом, в інститутському буфеті 
Гоголевого вишу у вільному доступі про-
давалося пиво. Студенти 70-80-х добре 
пам’ятають ті часи, коли з товариша-
ми на великій перерві могли пропусти-
ти одну-дві пляшчини Жигулівського 
чи Ризького, а потім iшли далі гризти 
граніт науки на лекціях та семінарах. 
Ціна на пінисте була цілком студентсь-
кою, лише 30—35 копійок. 
 Свого часу в Гоголівському інституті 
комсомол хотів відкрити клуб твере-

зості. Та не судилося, адже, за словами 
самих членів комітету, крім лимонаду, 
студентам нічого запропонувати, а ті різ-
номанітні безалкогольні коктейлі, яки-
ми заповнені чи не всі кулінарні книги, 
ніхто в очі не бачив...

Інтим і комсомол
 Постійні прагнення ЛКСМ дисциплі-
нувати студентів без сорому стирали 
межі між суспільним та особистим. Ін-
тимна сторона життя студентів, а саме 
їхня аморальна поведінка, — тема бага-
тьох комсомольських зібрань. 
 Широкого обговорення у середині 80-
х набула справа студентки фізмату, що 
— за інформацією комсомольського ак-
тиву — вступала в інтимні стосунки з од-
руженим чоловіком.  Цікаво, що прото-
кол того непересічного засідання коміте-

ту небагатий на пояснення та які-небудь 
незаперечні докази розпусної поведінки 
студентки. Навпаки, він переповнений 
звинуваченнями та докорами, які неві-
домо на що опиралися. 
 Дівчина всіляко переконувала при-
сутніх, що все сказане на її адресу — не-
правда. Та публічні збори, де були при-
сутні викладачі та декан, продовжували 
нещадно критикувати студентку ІІ кур-
су. «Для нас, педагогів, це найтяжча і 
найбільша провина, — висловився один 
iз викладачів, — iз такою славою працю-
вати в школі — невелика честь». Догани 
та виключення з вишу були, зрозуміло, 
неминучими.
 У гуртожитку «нагрішили» і студен-
тки музично-педагогічного факультету. 
Дві подруги водили до своєї кімнати міс-
цевих хлопців, сиділи допізна, випива-
ли. Така поведінка потягнула за собою 
прогули та неуспішність. Боячись пока-
рання, студентки вирішили інсценувати 
отруєння. За що й поплатилися членс-

твом у комсомолі та виключенням з інс-
титуту. 

Грішні 18 копійок
 Керівництво ВЛКСМ вимагало по-
ставити роботу так, щоб навiть наймен-
ше порушення не проходило без обгово-
рення на комсомольських зборах. Звід-
си й причини стягнень часто були ко-
мічними та дріб’язковими. Найменший 
рівень покарання — звичайна догана — 
найчастіше виносився за втрату комсо-
мольських документів (квитка).
 Суворіше покарання чекало за та-
кий рудимент капіталізму, як крадіж-
ки. Проте за однакові провини карали 
з неоднаковою суворістю. Абсурдною 
здається справа студентки філфаку, що 
вкрала у сусідки по кімнаті 18 копійок. 
За це комсомол постановив виселити ос-

танню з гуртожитку та винести сувору 
догану із занесенням до особової спра-
ви. Подібний випадок стався і зі свет-
ром, який теж був нахабно поцуплений. 
Злодійку впіймали, виключили з комсо-
молу і порекомендували ректору відра-
хувати недостойну з інституту. 
 Навіть така дрібничка сьогодні, як 
неохайне ставлення до книг, у розпал за-
стою закінчувалася суворою доганою.
 Неповагу до колективних цінностей 
та самого колективу, що, безсумнівно, 
мала бути покарана, демонструвала, на-
приклад, студентка природничого фа-
культету, яка, отримавши премію за ро-
боту в колгоспі, приховала це від групи і 
навіть не сплатила членських внесків... 
Гріх та й годі! Що-що, а членські внески 
для комсомольця було — святе. 

Релігія і не лише — 
опіум для народу
 Так писав Маркс, так говорили і ні-
жинські комсомольці, засуджуючи віру-
ючих студентів. Особливо непохитну по-
зицію зайняв комсомол iз приводу де-
яких студентських сімей, котрі напри-
кінці 70-х зважилися охрестити власних 
дітей. За подібний відступ від комуніс-
тичного світогляду ці студенти були без-
застережно виключені з інституту. 
 До речі, серед багатьох видів комсо-
мольської роботи був і такий, як чергу-
вання біля діючих храмів, аби туди не 
йшли молодь та діти. 
 Репатріація євреїв з СРСР дійшла і до 
Ніжинського педінституту. У 1978 році 
комсомольські збори розглядали заяву 
одного зі студентів-євреїв фізмату, який 
просив виключити його з організації у 
зв’язку з можливим виїздом до Ізраїлю 
на постійне проживання.
 Присутні комсомольці не могли зро-
зуміти, як без радянського способу жит-
тя студент зможе існувати в Ізраїлі?! І 
заявили: «Как можешь ты предать нас, 
тех, с которыми вместе учился, жил? Ты 
там не сможешь учиться!». З комсомо-
лу згаданого студента все ж виключи-
ли, але з цікавим і, звісно, зрозумілим iз 
позицій того часу формулюванням: «За 
втрату почуття Батьківщини, за зраду 
принципам Ленінського комсомолу».

«Ентузіаст» проіснував недовго...
 Не оминули ніжинський інститутсь-
кий комсомол і перебудовчі віяння дру-
гої половини 80-х. Уперше за історію 
інститутського комітету порушувало-
ся також і проблемне запитання — як 
дати студенту заробити гроші? Міське 
бюро з працевлаштування не змогло до-
помогти. Тому комітет вирішив узяти-
ся за справу самостійно, звернувшись до 
підприємств міста. У результаті вдалося 
влаштувати на роботу двірниками, тех-
нічками та черговими 12 студентів, при 
тому, що потребували роботу майже со-
тня юнаків та дівчат. 
 Також комітетом комсомолу був 
створений студкооператив «Ентузіаст», 
що надавав побутові послуги населенню, 
проте проіснував він недовго. 
 Багато говорили на комсомольських 
зборах наприкінці 1980-х і про нові права 
та можливості для студентів, оновлення 
організації, однак усе те залишилося тіль-
ки в доповідях та обговореннях, а сама ор-
ганізація скоро й зовсім зникла. ■

ПАРАД МАРАЗМІВ

Студентка, 
комсомолка і... 
ніякого інтиму
Іронічні спогади у часи декомунізації 
про життя Ніжинського раніше педінституту 
імені Миколи Гоголя 

■

Михайло ЛОМОНОСОВ

Безладні сексуальні зв’язки, пияцтво, крадіжка 18 копійок, светра та гумових рука-
виць або навіть недбале ставлення до книг iз бібліотеки — все це ставало темами 
комсомольських засідань, причинами суворих доган або, ще гірше, — виключення 
з інституту в 60-80-х роках минулого століття.
Сучасним студентам важко зрозуміти специфіку тих часів. Сьогодні вже немає пиль-
ного комсомолу та й активно провадиться декомунізація. Але ще зовсім свіжі, часто 
неоднозначні, спомини про дивакувату і заполітизовану ВЛКСМ, що увібрала у себе 
чимало абсурдності минулої епохи, в пам’яті багатьох поколінь радянських студентів.

Студентські фото з 70-80-х років 
уже минулого століття.

❙
❙

Серед багатьох видів комсомольської роботи був і такий, як 
чергування біля діючих храмів, аби туди не йшли молодь та діти.
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«Матчі проти чинного чемпіона мають відповісти на багато запитань».Богуслав Галицький
головний тренер ВК «Волинь» (Луцьк)

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 У минулому сезоні волейболістки 
«Хіміка» били рекорд за рекордом. Пер-
шими в історії України пройшовши ре-
гулярний чемпіонат без поразок, підо-
пічні Андрія Романовича продовжили 
перемагати й у другій частині суперліги. 
Завершивши й її без очкових втрат, юж-
ненський колектив, у підсумку, виграв 
сьомий поспіль чемпіонський титул, 
ставши таким чином найтитулованішим 
клубом країни.
 Зрозуміло, що після таких здобутків 
тримати мотивацію на максимумі склад-
но. При цьому сьогодні перебувати пос-
тійно на «пікових» позиціях не дозволя-
ють ще й оптимізаційні процеси, котрі 
проходять у всіх без винятку професіо-
нальних клубах країни.
 Однак у новий сезон «Хімік» увій-
шов, поповнивши клубну колекцію чер-
говим трофеєм, вигравши на його старті 
в Черкасах Суперкубок країни. У тому 
протистоянні дівчата Романовича до-
волі впевнено здолали тернопільську 
«Галичанку-ТНЕУ» — 3:1. Проте, зуст-
рівшись зі «студентками-економістами» 
повторно, вже в національному чемпіо-
наті, южненські волейболістки несподі-
вано зіштовхнулися з ігровими склад-
нощами, ледь не програвши опонент-
кам у Тернополі. Не зійти з перемож-
ного шляху, розпочатого в квітні 2016 
року, «Хіміку» вдалося лише завдяки 
перемозі на «тай-брейку». Але, не до-
рахувавшись у першому поєдинку чет-
вертого («спареного») туру одного залі-
кового балу (за рахунку 3:2 два очки от-
римує команда-переможець, одне — ко-
манда-невдаха), «Хімік» — уперше за 
довгий час — був змушений поступити-
ся лідерством у національній першості.
 Дарма, що в повторному матчі з «Га-
личанкою» «хіміки» розставили все на 
свої місця, легко (з рахунком 3:0) здо-
бувши ювілейну, 50-ту за ліком, перемо-
гу в змаганнях, які проводять на внут-
рішній арені. «Проблем з недооцінкою 

суперників бути не повинно», — наго-
лошувала перед стартом нового сезо-
ну лідер «Хіміка» Анастасія Чернуха. 
Утім, як видно, повністю забути про ми-
нулі тріумфи дівчатам з Южного вдало-
ся не одразу. Хоча, не варто забувати, 
що в Тернополі южненському колекти-
ву протистояла колишня команда їхньо-
го нинішнього наставника, а це — як ві-
домо — завжди особлива історія.

 Відтак нагоди повернути собі втра-
чену чільну позицію команді Романови-
ча довелося чекати кілька днів. Мину-
лого «мід-уїку» «Хімік» знову завітав 
до Західної України — в гості саме до лі-
дера суперліги, луцької «Волині». Про-
тистояння з «волинянками» в Южному 
називають чи не найбільш принциповим 
на всеукраїнській арені, тож до дуелі з 
колективом Богуслава Галицького, на 

кону якої, до того ж, стояла перша по-
зиція в першості, «хіміки» готувалися 
дуже відповідально. 
 Результат першого поєдинку «Во-
лині» та «Хіміка» лише підтвердив рі-
вень мотивації найсильнішої команди 
країни. 3:0 — на користь семиразового 
чемпіона України, після чого команда 
Андрія Романовича повернула собі втра-
чене лідерство. Другий матч між цими су-
перниками, який відбувся пізно в четвер, 
навряд чи проходив за іншим сценарієм. 
Думається, можливість додатково відір-
ватися від найближчого конкурента для 
«Хіміка» була хорошим стимулом. ■

Григорій ХАТА

 Рубіж, який служить своє-
рідним рубіконом для організа-
торів та майбутніх учасників Бі-
лих Ігор 2018 року, пере йдено. 
Менше ста днів залишилося до 
старту Олімпіади в південноко-
рейському Пхенчхані, тож із 
кожним днем усе більше уваги 
буде спрямовуватися на Корей-
ський півострів. Днями туди з 
Греції вже доставили Олімпій-
ський вогонь, і до моменту уро-
чистого відкриття Ігор, яке від-
будеться 9 лютого, триватиме 
його естафета. Її маршрут про-
кладено 17 містами, становить 
він символічні 2018 км, а честі 
пронести факел удостоїлися од-
разу 7,5 тисячi осіб. Першою ж 
Олімпійський вогонь з Балканів  
зустріла талановита 13-річна 
фігуристка Кім Ю На, котра, 
щоправда, через свій юний вік 
не зможе взяти участь у майбут-
ній Олімпіаді.
 Утім, здається, для госпо-
дарів XXIII зимових Ігор спор-
тивний результат на домашніх 
змагальних майданчиках ма-
тиме не першочергове значен-
ня. Мирна, культурна, еколо-
гічно чиста, інформаційно-тех-
нологічна та економічна — під 
такими гаслами мають минути 
два олімпійські тижні в Пхен-
чхані. Попри те, що південно-
корейці більше концентрують-
ся на навколоспортивних питан-
нях, не варто сумніватися, що 
спортивному боку медалі в сто-
лиці Білих Ігор-2018 буде при-
ділена особлива увага. Після 
неймовірно бурхливого сканда-
лу на Олімпіаді в Сочі-2014, го-
ловними дійовими особами яко-

го виступили місцеві олімпій-
ці, котрих звинуватили у сис-
темному порушенні допінгових 
правил, і сумніватися не варто, 
що питанню допінгового контро-
лю в Пхенчхані буде приділена 
особлива увага.
 Історій iз підміною проб 
російських спортсменів було 
розказано чимало. Приміром, 
одна з них — за участі знаного 
лижника Олександра Легкова 
— скоріше за все, матиме доволі 
сумний спортивний фінал, адже 
комісія МОК під керівництвом 
Деніса Освальда, яка розслідува-
ла справу з втручанням сторон-
ніх осіб у процес збору та збере-
ження контейнерів з аналізами 
росіян, визнала Легкова та ін-
шого його колегу по збірній Росії 
Євгена Бєлова винними в мані-
пуляціях iз допінг-пробами під 
час Олімпіади в Сочі й тепер ви-
магає довічної дискваліфікації 
їх від змагань під егідою МОК. 
При цьому від Легкова, як, зага-
лом, і від усіх порушників анти-
допінгового законодавства, ви-
магатимуть повернути здобуті 
в нечесній боротьбі олімпійські 
нагороди — зокрема, сочинське 

«золото» в мас-старті на 50 км та 
естафетне «срібло».
 Варто відзначити, що від під-
сумкового вердикту цієї комісії 
також залежатиме й майбутнє 
російських олімпійців у Пхен-
чхані. Довгий час вражена мас-
штабами шахрайства в Сочі сві-
това спортивна спільнота праг-
нула відсторонення російських 
«зимовиків» від Ігор-2018, утім 
навряд чи Міжнародний олім-
пійський комітет наважить-
ся на подібне рішення. Ще пе-
ред літньою Олімпіадою в Ріо-
2016 головний «олімпієць» 
планети Томас Бах наголошу-
вав, що підпорядкована йому 
організація не має права забо-
роняти збірним брати участь в 
Іграх — цими повноваженнями 
наділені міжнародні федерації, 
й вони, окрім Міжнародної асо-
ціації легкої атлетики, здаєть-
ся,  подібних вердиктів виноси-
ти не планують.
 Хай там як, але без пока-
рання за свої сочинські витів-
ки росіяни також не залишать-
ся. Остаточний вердикт у справі 
з підміною пробірок у Сочі ко-
місія, очолювана Освальдом, 

має винести 5 грудня. У стат-
ті, нещодавно опублікованій у 
«Нью-Йорк таймс», передба-
чається, що штрафом для росій-
ських олімпійців за системне 
порушення на домашніх Іграх 
правил чесної гри може стати за-
борона виконання в Пхенчхані 
державного гімну РФ. Серед ін-
ших можливих покарань — від-
сторонення росіян від участі в 
урочистій церемонії відкрит-
тя Олімпіади-2018. Щоправда, 
у МОК дуже швидко спросту-
вали цю інформацію, назвав-
ши її «передчасними здогадка-
ми». Водночас історія з мож-
ливою довічною дискваліфіка-
цією зірки російського лижного 
спорту — Легкова — яскраво 
свідчить, що в питанні допін-
гу спортивний світ нині займає 
вельми сувору позицію, демонс-
труючи, як нині прийнято гово-
рити у високих кабінетах, «ну-
льову толерантність». 

* * *
 Прикладом таких кроків 
може служити рішення Міжна-
родної федерації каное (МФК), 
яка днями оголосила про чотири-
річну дискваліфікацію українсь-
кого веслувальника-байдарочни-
ка Ігоря Трунова, у травневій до-
пінг-пробі котрого було виявлено 
підвищений рівень тестостерону. 
Тепер через прокол свого колеги 
по збірній українські байдарка-
двійка та байдарка-четвірка по-
збудуться виграних у травні на 
етапі Кубка світу в Португалії 
двох золотих нагород.
 «Міжнародна федерація ка-
ное має намір знищити шахрайс-
тво в нашому виді спорту. У жод-
ному виді спорту немає місця для 
допінгу, і ми виходимо з позиції 
сили, доводячи до відома спорт-
сменів: обдурити ви не зможете, 
вас упіймають, і ви понесете су-
воре покарання», — заявив пре-
зидент МФК Хосе Перурена. ■

ОЛІМПІЗМ

Суворі й нетолерантні
У світовому спорті більше не хочуть 
терпіти шахрайство з допінгом і обіцяють 
демонструвати в цьому питанні «нульову 
толерантність»

■

У МОК навряд чи наважаться на тотальну заборону російським олімпійцям
змагатися на зимовій Олімпіаді в Пхенчхані-2018.
Фото з сайта sport-express.ru.

❙
❙
❙

У поєдинку лідерів жіночої суперліги-2017/2018 «Хімік» переконливо взяв гору над «Волинню».
Фото з сайта www.fvu.in.ua.

❙
❙

ВОЛЕЙБОЛ

Поступка — для інтриги
Після несподіваної втрати лідерства «Хімік» знову очолив найсильнішу жіночу 
волейбольну першість країни

■

ТАБЛО

 Чемпіонат України. Жінки. Суперлі-
га. Матч перенесеного 3-го туру. «Волинь» 
(Луцьк) — «Хімік» (Южний) — 0:3 (15:25, 
22:25, 19:25).
 4-й тур. «Галичанка» (Тернопіль) — 
«Хімік» — 2:3 (13:25, 27:25, 25:21, 23:25, 8:15) і 
0:3 (13:25, 23:25, 19:25). «Білозгар» (Вінниця) 
— «Волинь» — 1:3 (23:25, 22:25, 25:19, 18:25) і 
1:3 (25:20, 21:25, 21:25, 17:25). «Сіверськодон-
чанка» (Сіверськодонецьк) — «Орбіта» (За-
поріжжя) — 2:3 (25:20, 25:17, 21:25, 11:25, 9:15) 
і 0:3 (16:25, 14:25, 15:25). «Фаворит» (Київ) 
— «Регіна» (Рівне) — 1:3 (25:20, 19:25, 27:29, 
24:26) і 1:3 (25:19, 16:25, 10:25, 22:25).
 Турнірне становище після шести матчів: 
«Хімік» — 20 (7 матчів), «Волинь» — 18 (7), 
«Галичанка» — 13, «Орбіта» — 11, «Білозгар», 
«Регіна» — 6, «Сіверськодончанка» — 1, «Фа-
ворит» — 0.

■
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«У політиці можна укласти союз навіть із самим чортом» 
Найбільший цинік та ідеологічний шахрай Карл Маркс насправді маловідомий його послідовникам
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Матерiали iз позначкою   р    друкуються на правах реклами

 Єврей купив два лотерейнi квит-
ки і на один iз них виграв машину. 
До нього підходять друзі привітати, 
а він стоїть сумний i мало не плаче.
 — Абраме, як же так, ти ж ма-
шину виграв.
 — Так я думаю, навіщо я дру-
гий квиток купував?

* * *
 Дуже бiдний хлопчик не мав 
одягу, тому в листi до Дiда Моро-
за вiн написав:
 — Дiдусю Морозе, я не 
можу гуляти на вулицi, тож прошу 
надiслати менi на Новий рiк у пода-
рунок шапочку, шалик i рукавички.
 На поштi прочитали цей лист i 
вирiшили зiбрати грошi дитинi на 
подарунок. Грошей вистачило лише 

на шапочку i шалик.
 Отримавши подарунок, хлопчик 
написав вiдповiдь:
 — Дякую, отримав шапочку 
i шалик, а рукавички, мабуть, на 
поштi поцупили.

* * *
 Приходить дівчина до свяще-
ника на сповідь:
 — Отче, я скоїла грiх.
 — Прочитай «Отче наш» і з’їж 
цілий лимон.
 — А навіщо лимон?
 — В тебе занадто радiсне об-
личчя.

* * *
 Поки дружина доводила чо-
ловіку, що вміє мовчати, зірвала 
голос.

По горизонталі:
 1. «Добре, мамо, що ти зарані 
спать лягла, а то б ти Бога прокляла 
за мій ...» (Тарас Шевченко). 4. Біб-
лійний цар, на персні якого був напис 
«Все минає». 8. Річка, яку перейшов 
Юлій Цезар, розпочавши свій пере-
можний похід на Рим. 9. Вид спорту, 
який прославили Піт Сампрас, Новак 
Джокович, Еліна Світоліна. 10. Фон, 
задній план. 11. Тканина чи папір із 
візерунком, якими оздоблюють сті-
ни. 13. Назва невеликої  річки чи 
струмка у Карпатах. 14. Історичне 
місто, вотчина українського княжого 
роду, де Іван Федорович у 1581 році 
надрукував свою знамениту Біблію 
17. Перський цар, син Дарія, учас-
ник битви при Фермопілах. 21. Зна-
менитий детектив, герой романів 
Жоржа Сіменона. 22. Найяскравіша 
зірка сузір’я Скорпіона. 25. Дуже 
важлива персона. 26. Жанр у жур-
налістиці. 27. Столиця Португалії. 
28.  Пластмасова чи дерев’яна фі-
гура людини, на якій демонструють 
одяг. 29. Центральна площа в старо-
давніх Афінах.
По вертикалі:
 1. Головний герой повісті Васи-
ля Бикова «Альпійська балада». 2. 
Молодий український поет і пись-
менник, автор романів «Карбід» 
та «Кімната для печалі». 3. Фран-

цузький художник, автор алегорич-
ного портрету сім’ї короля Людови-
ка XIV. 4. Дрібна французька моне-
та. 5. Історичні праці Нестора та його 
послідовників. 6. Екран комп’ютера. 
7. Частина чайника, звідки нали-
вають воду. 12. Лікар-отоларинго-
лог. 15. Столиця Ірану. 16. Росій-
ське місто, де розташований знаме-
нитий  збройний завод Калашнікова. 
18. Отруйна змія. 19. Народна наз-
ва хвоща польо вого. 20. Знаменитий 
американський комік, майстер німо-
го кіно. 21. Екс-президент Аргенти-
ни, який керував країною з 1989 по 
1999 роки. 23. Відома марка елект-
ромобілів. 24. Кістка, з якої, за ле-
гендою, Бог сотворив жінку.

Кросворд №132 
від 3-4 листопада

ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід 00…00

 00…00

Захід +1…+6

 +5…+10

 +1…+6

 +5…+10

Північ 00…00

 00…00

Центр 00…00

 00…00

Схід 00…00

 00…00
Центр +1…+6

 +6…+11

 +1…+6

 +6…+11

Північ +1…+6

 +5…+10

 +1…+6

 +5…+10

Схід +1…+6

 +6…+11

 +1…+6

 +6…+11

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь 00…00

 00…00

Південь +3…+8

 +9…+14

 +3…+8

 +9…+14

Аліса КВАЧ

 Не лише акторську кар’єру обирають вихідці з Ук-
раїни, потрапивши до Голлівуду. Колишня киянка (і, 
як дізналися журналісти ТСН, колишня помічниця екс-
Генпрокурора України Святослава Піскуна) Марина Ек-
тон після переїзду до Сан-Франциско зробила непо-
гану бізнес-кар’єру і навіть заснувала власний благо-
дійний фонд Marina Acton Charity Fund. Але цього їй 
видалося замало, і вона вирішила стати співачкою. А 
для натхнення почала шукати дім, який би надихав її на 
творчість і де б вона облаштувала власну студію зву-
козапису.
 Як повідомило видання Daily Mail, українці припав 
до душі знаменитий маєток у Лос-Анжелесі, який виста-
вило на продаж зіркове подружжя Кім Кардаш’ян та Ка-
ньє Веста. Загальна площа особняка становить чотири 
тисячі квадратних метрів, будинок має п’ять спалень, 
п’ять ванних кімнат, простору кухню, їдальню і віталь-
ню. На території маєтку є просторий двір і басейн.
 Кім та Каньє придбали будинок у 2013 за 9 мільйонів 
доларів, а виставили на продаж за ціною, майже удвічі 
дорожчою — 17,8 мільйона. Американські ріелтори 
визнали цей об’єкт одним із найдорожчих у престижно-
му районі Бель-Ейр. Однак така ціна не зупинила напо-
легливу українку — кажуть, що квартиру їй показувала 
сама Кім Кардаш’ян. Ще б пак — за такі гроші можна 
було б і  заспівати. Хоча Кім і Каньє, схоже, не до цього 
— вони чекають на третю дитину, яку виношує сурогат-
на мама, і зайняті ремонтом у іншому своєму особняку, 
куди збираються переїхати після народження малечі.
 А нам лишається чекати нових пісень від Марини 
Ектон. А раптом і справді ці стіни виявляться дивовиж-
ними? ■

з 13 до 19 листопада

  Овен (21.03—20.04). Вам буде склад-
но щось утримати. Ви не зможете ні на що 
вплинути. Якщо течія подій вас влаштовує, 
краще бути спостерiгачем. У вихiднi зай-
мiться домашнiми клопотами.
 Дні: спр. — 16; неспр. — 18.

 Телець (21.04—21.05). Цього тижня у 
справах буде стабільність, але ви зможете 
змінювати ситуацію. Ні в якому разі не про-
являйте м’якість чи повільність, iнакше від-
повідальності не уникнути.
 Дні: спр. — 14; неспр. — 15.

 Близнюки (22.05—21.06). Для вас 
вигіднiшою виявиться пасивна позиція. Доз-
вольте собі присвятити час тому, що прино-
сить вам задоволення. Саме в цьому й від-
криються перспективи. Ви зрозумієте, як 
можна отримувати бажане від інших.
 Дні: спр. — 17; неспр. — 19.

 Рак (22.06—23.07). Тримайте себе в ру-
ках, не будьте імпульсивними. Ви можете захо-
питися, а потім пошкодувати про скоєне. Кра-
ще направити свою енергiю в мирне русло.
 Дні: спр. — 15; неспр. — 16.

 Лев (24.07—23.08). Ви можете бути 
одержимі якоюсь метою. Краще поки що 
проявити себе в чомусь іншому, а потім 
повернутися до цієї мети. У вихiднi запро-
сiть до себе гостей.
 Дні: спр. — 19; неспр. — немає.

 Діва (24.08—23.09). Ваші думки 
вголос обернуться проти вас. Інодi кра-
ще промовчати. Також не завадить усві-
домити своє місце. Не вимагайте того, 
чого не заслужили, але й не принижуй-
те себе.
 Дні: спр. — 16; неспр. — 18.

 Терези (24.09—23.10). Незабаром 
вам запропонують нову посаду, але за від-
мінну перспективу доведеться побороти-
ся. Не намагайтеся дiяти самостiйно, одна 
голова — добре, а двi — краще.
 Дні: спр. — 16; неспр. — 17.

 Скорпіон (24.10—22.11). Якщо вам 
набридло щось робити, можете переклас-
ти на когось цей тягар. Але пам’ятайте, що 
вибирати і використовувати — це тільки 
ваш вибір.
 Дні: спр. — 13; неспр. — 14.

 Стрілець (23.11—21.12). Легкий за-
робiток має вас насторожити. Ви може-
те опинитися в ролі заручника. Перевірте 
навіть законність ситуації.  Покладайтеся 
лише на перевірені методи. 
 Дні: спр. — 17; неспр. — 18.

 Козеріг (22.12—20.01). Не сприй-
майте все як належне, робіть щось у від-
повідь. Будьте терпимішими до оточую-
чих. Якщо хочете чогось уникнути, обго-
воріть відразу всi «за» i «проти».
 Дні: спр. — 16; неспр. — 19.

 Водолій (21.01—19.02). Постарайте-
ся вчасно розслабитися або навіть здати-
ся. Обставини все одно будуть сильніши-
ми вас. Ви навіть можете чогось досягти, 
але не помітите цього.
 Дні: спр. — 16; неспр. — 18.

 Риби (20.02—20.03). Ви вийдете на 
новий рівень і відразу зрозумієте що до 
чого. Не звертайте увагу на чужi думки. 
Ідіть на ризик, але будьте готовi до будь-
яких наслiдкiв.
 Дні: спр. — 14; неспр. — 15. ■

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

НАШІ В ГОЛЛІВУДІ

Дім від Кім

■

Особняк 
американської 

теледіви купила 
українка 

Марина Ектон

11—12 листопада 
за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно, невеликий дощ. Вiтер пiвденний, 7-12 м/с. 
Температура вночi +4...+6, удень +7...+9. Пiслязавтра вночi 
+3...+5, удень +7...+9.

Курорти Карпат: хмарно, помiрний мокрий снiг. Славсь-
ке: уночi +3...+5, удень +7...+9. Яремче: уночi +3...+5, 
удень +7...+9. Мiжгiр’я: уночi +5...+7, удень +9...+11. 
Рахiв: уночi +5...+7, удень +9...+11.

9 листопада висота снігового покриву становила: Славсь-
ке — немає, Плай — 10 см, Мiжгiр’я — немає, Рахiв 
— немає, Івано-Франкiвськ — немає, Яремче — не-
має, Пожежевська — 6 см.


	UM135-01.indd
	UM135-02.indd
	UM135-03.indd
	UM135-04.indd
	UM135-05.indd
	UM135-06.indd
	UM135-07.indd
	UM135-08.indd
	UM135-09.indd
	UM135-10.indd
	UM135-11.indd
	UM135-12.indd
	UM135-13.indd
	UM135-14.indd
	UM135-15.indd
	UM135-16.indd

