
П’ятниця—субота, 25—26 листопада 2016 року № 151 (5144)

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 25,59 грн 

1 € = 27,13 грн

1 рос. руб. = 0,3 грн

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

«Газова голка» 
зламалася
Рік тому Україна розпрощалася з російським газом. 
Проте чи досягнута повна енергетична незалежність?
стор. 4 »

Рік без російського газу — перший крок України до справжньої енергетичної незалежності. Для нашої держави важливо диверсифікувати не лише шляхи надходження палива, а і його джерела.  ❙
Україна нарощує видобуток власного газу, і це є добрим подарунком усім нам. ❙

Помилувані 
і страчені на 
День подяки

Нові призначення 

до адміністрації Трампа
стор. 5 »

Колесо цивiлiзацiї

Трипілля — це перший 

хліб, перший метал, початок 

землеробського світогляду 

на теренах, які нині 

називаються Україною
стор. 13 »

Етнофентезі 
Карпат

Фотохудожник Руслан 

Трач — про символізм 

поєднання прадавніх 

звичаїв та сучасності
стор. 14 »
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«Щоб централізувати повну владу в руках Сталіна, потрібно було вигубити 
українське селянство, українську інтелігенцію, українську мову, українську історію 
у розумінні народу, знищити Україну як таку. Калькуляція дуже проста і вкрай 
примітивна: нема народу, отже, нема окремої країни, а в результаті — нема проблем».

Джеймс Мейс
дослідник Голодомору 1932-1933 років  

в Україні (1952-2004)

УКРАЇНА МОЛОДА

гривень
підприємства України виконали будівельні ро-
боти зі зведення житлових будівель у січні—
жовтні цього року, повідомила Державна служ-
ба статистики України. На зведення нежитлових 
будівель пішло 12,9 млрд. грн.

На  13,5 млрд. гривень
передбачив КМУ 
у проекті бюд-

жету на 2017 рік на публічні закупівлі ліків через 
міжнародні організації, поінформував Прем’єр-
міністр Володимир Гройсман. Уряд передбачив 
500 млн. грн. на  компенсацію, реімбурсацію, на 
ліки для лікування гіпертонії, цукрового діабету 
другого типу та астми,  її обіцяють запровадити з 
1 квітня наступного року.

доларів
замовлень отримають українські підприємства 
військово-промислового комплексу від пакис-
танських партнерів — Україна і Пакистан підпи-
сали меморандум про співробітництво, повідоми-
ли в Міноборони. Домовленості стосуються тех-
нічного обслуговування та модернізації танків.

доларів
вклала Ук-
раїна в за-

купівлю ядерного палива у січні—ве-
ресні 2016 року. Про це свідчать дані 
Державної служби статистики. Палива 
російського виробництва було закуп-
лено на 266 млн. дол. і шведського ви-
робництва — на 100 млн. дол.

гривень
додатко-
вої освіт-

ньої субвенції отримає Закарпатська область 
до кінця року: 15 млн. 373 тис. грн. спряму-
ють на придбання шкільних автобусів у сіль-
ській місцевості, 13 млн. 363,9 тис. грн. — на 
оснащення загальноосвітніх навчальних за-
кладів із поглибленим вивченням природни-
чих та математичних предметів.
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5,9 млрд. Понад 600 млн. 367 млн. 63,265 млн.

КОНФЛІКТ

Не лети, 
голубе 
СІЗОкрилий
 Мешканці пристоличного 
Коцюбинського проти 
переміщення до них слідчого 
ізолятора
Валерія НАЛИВАЙКО

 За планами чиновників, 15 тисяч жи-
телів селища Коцюбинське, що біля Ірпеня 
на Київщині, можуть сусідствувати зі слід-
чим ізолятором, який збираються перемісти-
ти туди зі столиці. Мін’юст України планує 
будівництво нового закладу замість столич-
ного Лук’янівського СІЗО в Коцюбинському 
на території, що належить Державній пені-
тенціарній службі. Урядовці заявили про це 
ще в листопаді 2015 року. Тоді міністр юстиції 
Павло Петренко наголошував, що вже до 2018 
року СІЗО матиме нову прописку — у Приір-
пінні. Нині Мін’юст взявся до справи: прово-
дить оцінку вартості і визначає інвестора для 
втілення проекту в життя, заявила перший за-
ступник міністра юстиції Наталія Севастьяно-
ва. Заступниця додала, що будівництво ново-
го СІЗО обійдеться максимум у 30 млн. грн.
 Колишній депутат Коцюбинської селищ-
ної ради, журналістка Ірина Федорів, обуре-
на рішенням міністерства і переконана, що 
Мін’юст зацікавлений у тому, аби звільнити 
від ізолятора майже 3 га землі в центрі Києва, 
які в подальшому можна вигідно використати 
для будівництва багатоповерхівки. За її слова-
ми, про це активістка дізналась від колег жур-
налістів.
 «Історія для владної структури вигідна. За 
це «оновлення» заплатять десь 30 млн. А для 
інвестора — меганадвигідна. Можна буде про-
давати квартири й заробляти. В центрі столи-
ці не так багато вільної землі, а ціна пристой-
на», — зазначила Ірина Федорів. Утім її, як і 
громаду Коцюбинського, загалом не влашто-
вує подібне рішення, тим паче, коли думку 
власне жителів селища не запитали. 
 «А мене найбільше в цьому всьому обу-
рює, що рішення, я так розумію, прийнято, 
а ні Мін’юст, ні влада Київської області не 
прокомунікували з громадою це питання. Це 
змінити стиль життя цілої громади. А стиль 
життя під Лук’янівським СІЗО триває в ре-
жимі «інтенсив». Буває з політичними нота-
ми». Спільнота селища припускає, що може 
зрости злочинність. Утім є й інші думки, серед 
яких можлива вигода від сусідства з СІЗО — 
робочі місця і постійний товарообіг «переда-
чок». 
 Ірина Федорів закликала чиновників об-
думати рішення, адже нерозвинена інфра-
структура Коцюбинського із появою СІЗО 
стане ще жахливішою. «Тому публічно звер-
таюся і до Мін’юсту, і до голови облради Ган-
ни Старикової та голови ОДА Олександра Гор-
гана із проханням переглянути це рішення. З 
точки зору логістики це колапс для всієї на-
шої транспортної мережі. Я розумію бажання 
Києва забудувати висотками землю. Але зро-
зумійте нас, 15—25 тисяч громадян не готові 
опинитися в заручниках через непродумане і 
не обговорене публічно рішення». ■

■

Валентина САМЧЕНКО

 Нещодавно вийшов дру-
ком збірник: Джеймс Мейс 
«Україна: матеріалізація 
привидів», його було вида-
но за державною програмою 
«Українська книга». У ва-
гомому  збірнику, упоряд-
кованому дружиною-одно-
думцем історика Наталією 
Дзюбенко-Мейс, — статті 
дослідника про історію Ук-
раїни ХХ століття у контек-
сті світової. 
 Книжку спочатку пре-
зентували у Чернігові, у 
залі, де чотирнадцять років 
тому виступав Джеймс 
Мейс. Потім — у Києві, у 
Національному музеї «Ме-
моріал жертв Голодомо-
ру». 
 Джеймс Мейс був чле-
ном Комісії Конгресу США 
з вивчення Голоду 1932—
1933-го, результатом ро-
боти якої став тритомник 
свідчень. Він написав звіт 
Комісії, який був затвер-
джений Конгресом, а отже, 
став не лише науковим, а 
й політичним документом, 
де вперше на ґрунтовній на-
уковій базі Голодомор було 
визнано геноцидом і виз-
начено його механізми. У 
1993 році Джеймс Мейс пе-
реїхав до України, працю-
вав у Києво-Могилянській 

академії, газеті «День», 
займався політологією і до-
слідженням Голодомору. 
Не стало Джеймса Мейса у 
2004 році. 
 Завдяки американсько-
му дослідникові Голодомо-
ру Джеймсу Мейсу про  зло-
чин тоталітарного режиму 
проти українського наро-
ду дізнався світ. І хоча на-
разі американський уряд не 
визнав Голодомор геноци-
дом, цей процес, хай повіль-
но, все-таки йде. Можливо, 
до 85-ї річниці Голодомо-
ру, 2018 року, науковцям, 
політикам і громадськості 
вдасться переконати ООН 
визнати його фактом гено-
циду українського народу. 
Україні вже є з чим іти в Ор-
ганізацію Об’єднаних На-
цій, адже за 25 років дослід-
жень видано 20 тисяч назв 
публікацій про Голодомор. 
Євреї, за словами доктора 
історичних наук Станісла-
ва Кульчицького, теж до-
сить довго йшли до визнан-
ня Голокосту геноцидом єв-
рейського народу, бо це зав-
жди довга історія.
 До речі, Станіслав  Куль-
чицький у своєму виступі 
на презентації книги «Ук-
раїна. Матеріалізація при-
видів» у Києві зауважив, 
що саме концепція постге-
ноцидного суспільства, яку 

досліджував Джеймс Мейс, 
пояснює ментальність су-
часного українського насе-
лення, яке досі голосує за 
гречку й гроші. 
 Доктор історичних 
наук Василь Марочко, го-
лова Асоціації дослідни-
ків Голодомору, зауважив, 
що наразі завершено робо-
ту над створенням Енцик-

лопедії Голодомору. Вона 
налічує більше 900 статей,  
одна з них — про Джеймса 
Мейса.
 У День жертв пам’ятi го-
лодоморiв — четверту субо-
ту листопада, цього року це 
26-те число, о 16-й годинi 
українцi запалюють свiчки 
пам’ятi. Цю традицiю запо-
чаткував Джеймс Мейс. ■

ПАМ’ЯТЬ

Запалили свічу...
За державний кошт видали збірку 
праць Джеймса Мейса

■

Щороку українці вшановують пам’ять жерт Голодомору.
Архівне фото з сайта fotofact.net.

❙
❙

Іван БОЙКО 

 Після відносного за-
тишшя на лінії фронту, яке 
тривало лише кілька днів, 
окупанти знову інтенсивно 
гатять із важкого озброєння 
по позиціях ЗСУ практично 
на всіх напрямках. За дани-
ми штабу АТО, впродовж 
середи ворог обстріляв за-
хисників України вже 48 
разів. 
 Зокрема, на маріуполь-
ському напрямку бойови-
ки вели вогонь iз мінометів 
i гранатометів по Мар’їнці, 
Широкиному, Гнутовому, 
Водяному, Красногорівці 
та Талаківці.
 Тоді як поблизу окупо-
ваного Донецька найман-
ці гатили з мінометів каліб-
ру 120 мм i гранатометів у 
районі Авдіївки, Зайцево-
го та Луганського. З такої 
ж зброї «насипали гостин-
ці» українським воякам і 
бойовики так званої «ЛНР» 
— міни летіли в напрямку 
Новозванівки, Новолек-

сандрівки, Кримського та 
Троїцького.
 Збільшення обстрілів на 
лінії розмежування конста-
тують і спостерігачі ОБСЄ. 
Так, згідно зi звітом місії, 
станом на вечір 22 листопа-
да кількість випадків пору-
шення режиму припинен-
ня вогню в Донецькій об-
ласті становить понад 460 
вибухів проти 118, зафіксо-
ваних у попередньому звіт-
ному періоді.
 «Майже 220 вибухів за-
фіксовано в районах побли-
зу Маріуполя і понад 100 
— у районі Авдіївки—Яси-
нуватої—Донецького аеро-

порту», — зазначають спос-
терігачі. 
 На Луганщині місія 
ОБСЄ зафіксувала 27 вибу-
хів проти 1, у порівнянні з 
попереднім звітним періо-
дом.
 «Ворожі обстріли — три-
валі й досить потужні, тому 
українські війська відкри-
вають вогонь у відповідь. По 
наших позиціях було випу-
щено 36 ворожих міномет-
них мін на Світлодарській 
дузі», — зазначає речник iз 
питань АТО Олександр Мо-
тузяник. 
 Нарощування інтен-
сивності обстрілів ворогом 

знову призводить до втрат. 
За даними Міноборони, 
внаслідок обстрілу в районі 
Мар’їнки загинув один за-
хисник України, поране-
них немає. 
 «По всьому фронту ак-
тивізувалися ворожі снай-
пери. Також у Мар’їнському 
районі та на приморських 
рубежах тривають потужні 
мінометні обстріли з боку 
ворога. З огляду на система-
тичне постачання боєпри-
пасів iз Росії щільність вог-
ню противника зросла — по 
наших позиціях випущено 
понад 200 мін», — додає пан 
Мотузяник. ■

НА ФРОНТІ

Міни почастішали 
Окупанти інтенсивніше стали гатити з мінометів 
під Донецьком і Маріуполем

■
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євро
отримали жи-
томирські при-

кордонники техніки: 25 позашляховиків, 6 
мікроавтобусів, 45 мотоциклів, 10 квадро-
циклів, електронне обладнання для бездро-
тового спостереження, лижі, тепловізори. Ця 
допомога є частиною другої фази міжнарод-
ного проекту СУРКАП, зазначив голова пред-
ставництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі.

На  2 млн.
військовослужбовців
уклали контракт зі Збройними силами України у 
2016 році, повідомив заступник міністра оборони 
генерал-майор Олег Шевчук. Число військово-
службовців за контрактом у ЗСУ планується пос-
тупово збільшити до 80 % від чисельності рядо-
вого, сержантського та старшинського складу.

позицію
займає Украї-
на в рейтингу 

розвитку інформаційно-комуніка-
ційних технологій (ІКТ). Лідирує в 
рейтингу другий рік поспіль Рес-
публіка Корея. Білорусь опинила-
ся на 31-й позиції, перша серед 
країн-учасниць СНД, повідомив 
прес-центр ООН.

громадян
України вважає, що Голодо-
мор 1932-1933 років був ге-

ноцидом українського народу, за результатами 
опитування, проведеного cоціологічною групою 
«Рейтинг». 14 % не погодились із тезою про ге-
ноцид і ще 14 % не визначились. У 32 країнах сві-
ту та Україні відбудуться пам’ятні заходи до Дня 
пам’яті Голодомору.

автомобілів
швидкої медичної допомоги 
типу В із обладнанням заку-

пив Департамент охорони здоров’я Київсь-
кої державної адміністрації за найнижчою 
ціною через систему закупівель РroZorro. 
Загальна сума закупівлі склала 29 млн. 992 
тис. 500 грн.

Близько  64 тис. 76-ту 72 %   15 
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ФАТУМ

Повернення 
через півроку
У Дніпрі в автомобілі 
знайшли зниклих ще у червні 
чоловіка та жінку 
Людмила НІКІТЕНКО

 Страшну знахідку виявили черкаські 
рибалки. Вони побачили на дні Дніпра за-
топлений автомобіль і повідомили про це 
поліцію. 
 «До «Служби порятунку «101» подзвонив 
черговий Золотоніського відділку поліції. 
Він розповів про знайдений рибалками на 
дні річки Дніпро — в районі села Коробівка 
— автомобіль», — говорить «УМ» речник уп-
равління ДСНС у Черкаській області Костян-
тин Проценко. Черговий караул Золотонісь-
кої пожежно-рятувальної частини, який 
прибув на місце події, за допомогою лебідки 
витягнув на берег автомобіль «Хюндай Тук-
сон». У салоні іномарки було двоє загиблих 
людей. 
 Рятувальники стверджують, що, за попе-
редньою інформацією, загиблими виявились 
44-річний чоловік та 43-річна жінка, які з 22 
червня 2016 року перебувають у розшуку як 
зниклі безвісти. 
 Обставини з’ясовує оперативно-слідча 
група. ■

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ 
Харківська область

 Київський районний суд Харко-
ва дав дозвіл на утримання під вартою 
вчительки Люботинської школи-інтер-
нату для обдарованих дітей, яка підоз-
рюється в продажі своєї 13-річної ви-
хованки. Правоохоронці спіймали пе-
дагога на гарячому в момент, коли та 
перераховувала отримані 13,5 тисячi 
доларів «виручки». 
 Як з’ясували слідчі, свій цинічний 
план Галина Коваленко готувала дав-
но. Вона сама ще влітку прийшла до 
батьків дівчинки, з якими живе на од-
ній вулиці у приміському селі, й умо-
вила їх віддати дитину на навчання 
до спеціалізованого закладу. Мовляв, 
Олі, яка добре малює, потрібна особли-
ва освіта. Ті погодилися, тому з вересня 
дитина пішла до нової школи, де про-
водила п’ять днів на тиждень. 
 Тим часом педагог шукала  покуп-
ців і таки знайшла. За винагороду в ти-
сячу гривень вона окремо надала неві-
домим зловмисникам фотографію і ме-
дичну картку, аби задовольнити їхню 
цікавість про стан здоров’я дитини. 
Думками про те, навіщо  їм така інфор-
мація, жінка особливо не переймалася. 
«Взагалі їй було абсолютно байдуже, 
куди ту дитину заберуть: на органи, в 
рабство, в жебрацтво чи якесь інше ви-
користання», — повідомила прес-сек-
ретар прокурора Харківської області 
Віта Дубовик.  Коли у неї запитали, чи 
не боїться вона, що дитина потрапить у 
рабство, та байдуже махнула рукою.  
 Напередодні самого «продажу» 
Оля раптом захворіла. Побоюючись, 
що угода може зірватися, вчителька 
щодня провідувала свою підопічну. А 

потім, коли дитині стало краще, зголо-
силася відвезти її до школи. «Як вона 
приходила, з якими очима обнімала її, 
цілувала, знаючи, куди відправить! — 
розповіла мама дівчинки. — Три дні до 
нас ходила, як кажуть, підлещувала-
ся. От їй треба було, щоб саме в понеді-
лок вона була в школі!» 
 Того ж таки дня вчителька залиши-
ла Олю на додаткове заняття. А коли 
стемніло, попросила сходити до мага-
зину за чимось солоденьким. Покида-
ти межі інтернату дітям не дозволя-
ють, тож педагог пообіцяла залагоди-
ти проблему з вихователями. «Мене 
Галина Іванівна попросила сходити за 
печивом, — пригадує Оля. — Я пішла. 
Там  вона вже сиділа в машині й сказа-
ла, що в іншій автівці, яка неподалік, 
на мене чекає сестра. Мовляв, вона 
хоче зі мною поговорити. Втім iз ма-
шини вийшла жінка і повідомила, що 
сестри тут немає і що мене збирають-

ся продати. Тоді я почала тікати. Вони 
мене спіймали, але я знову втекла». 
 Як повідомив у соціальних мере-
жах міністр внутрішніх справ Арсен 
Аваков, поліцейські отримали інфор-
мацію про задум учительки ще чотири 
місяці тому. Тоді ж відкрили провад-
ження й взяли під негласну охорону 
дитину. «Затримали «продавщицю «на 
гарячому», — повідомив  пан Аваков. 
— Тобто тоді, коли вона вивела дівчин-
ку за територію інтернату, привела до 
«покупця» і взяла гроші». 
 На судовому засіданні підозрювана 
свою вину не визнала, хоча слідчі част-
ково зачитали роздруковані телефонні 
дзвінки Галини Коваленко з «покупця-
ми». Там же пролунала інформація про 
кредит у 15 тисяч доларів, iз виплатою 
якого у педагога виникли серйозні проб-
леми. Якщо вина буде доведена, «про-
давчиня» може отримати максималь-
ний термін покарання — 15 років. ■

КРИМІНАЛ

З інтернату — на органи
Заарештували вчительку, яка намагалася продати свою ученицю

■

Галина Коваленко не визнає своєї вини.
Фото з сайта bbci.co.uk.
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Тарас ЗДОРОВИЛО

 Учорашній ранок почався у сто-
лиці зі скандального обшуку, який 
приголомшив активістів Майдану. 
«Поки злочинці, що розстрілювали 
Майдан, на волі, влада бореться з ак-
тивістами», — повідомив у соцмере-
жах адвокат Автомайдану Роман Ма-
селко. О 7 год. 45 хв. прокуратура по-
чала проводити «шмон» (шукають, 
зокрема, засоби фото- та відеофікса-
ції) у активіста Автомайдану Мико-
ли Сідоркина за скаргою голови Го-
лосіївського райсуду Олени Перву-
шиної, яка розглядає клопотання у 
справах щодо екс-Президента Вік-
тора Януковича і його чиновників 
Олександра Клименка та Сергія Кур-
ченка. Справа, по якій проводився об-
шук, порушена за ст. 256 (сприяння 
злочинній організації).
 Клопотання пані Олени задоволь-
нив її колега — слідчий суддя Пе-
черського райсуду К.Е.Тарасюк. А все 

почалося з заяви до «печерців» судді 
Первушиної від 20 жовтня, якій зда-
лося, що невідомі особи чинять на неї 
та інших суддів Голосіївського суду 
«психологічний тиск» під час прий-
няття ними процесуальних рішень у 
провадженнях, що мають значний ре-
зонанс, зокрема у кримінальних про-
вадженнях відносно екс-вископоса-
довців «домайданівських» часів.
  Жінці також не сподобалося, що 
«невстановлені особи» вели спостере-
ження за її автомобілем протягом 30 
хвилин: вона назвала номер автомобі-
ля, з якого нібито за нею стежили. (До 
квартири власника автомобіля — Сі-
доркіна, що мешкає у Святошинсько-
му районі, й «завітали» слідчі).
 Крім того, в ухвалі Печерсько-
го суду вказується, що слідчі шука-
ють зброю, вибухові пристрої,  карти 
пам’яті, sim-карти мобільних опера-
торів, на яких можуть міститись ві-
домості про причетність до стеження 
за суддями, також шукають докумен-

ти, чорнові записи та нотатки, які під-
тверджують «зв’язок» автомайданів-
ця з чотирма підозрюваними особами 
з прізвищем Кукси. Цю справу нази-
вають справою Клименка—Курченка. 
Її веде Головна військова прокуратура 
ГПУ.
 «Тобто вони шукають зв’язок 
Сідоркина з підозрюваними в цій 
справі», — зазначив ще один адвокат 
«автомайданівців» Віталій Титич. Він 
нагадав, що ця справа була на розгляді 
у департаментi спецрозслідувань уп-
равління, але потім її віддали війсь-
ковій прокуратурі.
 «Матіос раніше повідомляв, що у 
цьому провадженнi уклав угоди з голо-
вами районних ДФС і тоді, за словами 
Матіоса, провадження закінчене уго-
дою зі слідством. Виникає питання, які 
такі справи перебувають на розгляді 
Первушиної», — додав адвокат. 
 Якщо так і далі піде, то будь-який 
суддя в Україні (на якого «косо» поди-
виться той чи інший суспільно актив-
ний пересічний українець, чи, більше 
того, посміє прийти на резонансне су-
дове засідання) вимагатиме від про-
куратури обшук та затримання «пі-
дозрілої», «неблагонадійної» (на його 
думку) особи. А хто в нашій державі 
більшість «суддів» — ми всі вже неод-
норазово мали можливість перекона-
тися. ■

РЕЗОНАНС

Приїхали й до Автомайдану
Голосіївській судді привиділися зловмисники

■

АВАРІЯ

Небойові 
втрати
Не стало чотирьох бійців 
через маневр автоцистерни
Ірина КИРПА

 Трагедія сталася на в’їзді до Миколає-
ва з боку Нової Одеси. Легковий автомобіль 
OpelVectra, в якому були відразу четверо бій-
ців української армії, на повному ходу врі-
зався в автоцистерну. Удар був такої сили, 
що троє військовослужбовців від отриманих 
травм померли на місці події. Четвертий па-
сажир був терміново доставлений каретою 
«швидкої допомоги» до лікарні, однак ме-
дики були  безсилими.
 Як розповів свідок трагедії Олександр За-
порожець, водій великогабаритного бензово-
за, виїжджаючи з боку заправки, спробував 
переїхати на смугу зустрічного руху, щоб 
попрямувати у бік Нової Одеси. Однак через 
невдалий маневр на трасі він на деякий час 
повністю заблокував усю проїжджу частину. 
Саме в цей момент у нього й врізався легко-
вик із військовослужбовцями.
 Не стало бійців артилерійських військо-
вих частин українських ВМС: старших лей-
тенантів В’ячеслава Марченкова й Олексан-
дра Олійника, прапорщика Геннадія Адамо-
ва та матроса  Євгена  Кулініченка.
 За фактом ДТП порушено кримінальне ви-
робництво за частиною 3 статті 286 КК Украї-
ни («Порушення правил безпеки дорожнього 
руху»). Санкції цієї статті передбачають пока-
рання у вигляді штрафу та позбавлення волі 
на строк від п’яти до десяти років. ■

■
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«Якщо принципово займатися цим питанням 
(енергетичної незалежності від Росії), то це питання 2-3 років максимум».

Володимир Демчишин
екс-міністр енергетики 

та вугільної промисловості

УКРАЇНА МОЛОДА

Наталія ЛЕБІДЬ

Від 26 листопада 2015 року Украї-
на більше не купує у Росії газ на-
пряму — він надходить до нашої 
держави реверсними маршрута-
ми. Ця обставина надзвичайно 
дратує кремлівського керманича 
Владіміра Путіна. «Україна від-
мовляється купувати наш газ, а 
віддає перевагу газу за ціною 330 
доларів з Європи. Сьогодні ціна 
для України буде не вищою, ніж 
для сусідніх держав, зокрема для 
Польщі. Польща купує у нас газ за 
договірними зобов’язаннями по 
184-185 доларів за 1 тис. куб. м. 
Україні ми могли б продавати по 
180 доларів. Я цю ціну назвав 
— 180 доларів за тисячу кубо-
метрів», — спокушає Путін. Але 
дарма.

Газ: шукаємо альтернативних 
постачальників
 У жовтні цього року Украї-
на імпортувала зі Словаччини 
42,016 млн. кубометрів природ-
ного газу. А віднедавна пустила 
на свій ринок французьку енер-
гокомпанію Engie, розширив-
ши тим самим енергетичні обрії. 
Engie, чий найбільший пакет ак-
цій (35,7 %) тримає уряд Франції, 
є партнером Росії по Північному 
потоку-2. Ця компанія постави-
ла в Україну 3,5 млрд. кубів па-
лива.
 Відновлено й перервану спів-
працю з норвезьким постачаль-
ником Statoil — другим за обся-
гом на європейському ринку піс-
ля російського «Газпрому». У 
2015-му Statoil закачав Україні 2 
млрд. кубів газу, протягом остан-
нього місяця норвезькі партнери 
поставили нам 7,5 млн. кубів. До 
України йде також і німецький 
та швейцарський газ. При цьому 
середня вартість швейцарського 
газу — 206 дол. за тис. кубів, ні-
мецького — 195 дол., італійсько-
го — 198,7 дол., французького — 
195,5 дол. Отже, перемога? Чи 
все-таки зрада, бо газ, який над-
ходить до України, за походжен-
ням є російським? Щоб відповіс-
ти на це питання, треба занурити-
ся в історію україно-російських 
газових відносин.
 Тримати Україну на газовій 
голці і в жодному разі не відпус-
кати у вільне плавання Росія 
планувала від самого початку. У 
1993-му тодішній президент Росії 
Борис Єльцин застосував перший 
газовий шантаж. Тоді він разом із 
главою України Леонідом Крав-
чуком погодив обмін частини ко-
раблів Чорноморського флоту на 
списання 800 мільйонів доларів 
боргу за газ. У 1994-му була під-
писана спеціальна газова угода, 
що мала діяти аж до 2005 р. Згід-
но з нею, ціна на російський газ 
визначалася окремо.
 Починаючи з 1995-го, Украї-
на платила Росії по 50 доларів за 
тисячу кубометрів газу. Так три-
вало аж до 2005-го, до перемоги 
у нас Помаранчевої революції. 
Відтак «Газпром» спохватився і 
затребував в України «європей-
ську ціну» за газ — 250 доларів. 
Українська сторона відмовилася 
платити у п’ять разів більше, по-
силаючись на згадувану вище уго-
ду, підписану Кравчуком та Єль-
циним. У відповідь на це в ніч на 
1 січня 2006 року «Газ пром» при-
пинив постачання газу Україні, а 
згодом ще й звинуватив «Нафто-
газ» у несанкціонованому відборі 
палива.
 Компроміс було віднайдено 4 
січня 2006 року. Сторони домо-
вилися про газ по 95 доларів. У 
2008-му Україна платила за газ 

уже 179,5 долара. Тоді уряд вдру-
ге очолювала Юлія Тимошенко. 
Президент Віктор Ющенко пос-
тавив перед урядом Тимошенко 
завдання: домогтися зниження 
вже затвердженої на той час ціни 
на 2009 рік — 235 доларів за ти-
сячу кубів до 205 доларів. Росія 
не йшла на такі вимоги, тож 31 
грудня 2008 року замість підпи-
сання газового договору на 2009-
й українська делегація на чолі з 
керівником «Нафтогазу» Олегом 
Дубиною повернулася з Москви.
 Услід їй президент РФ Дмітрій 
Медведєв заявив, що в такому разі 
ціна на газ для України станови-
тиме 450 доларів. З 1 січня 2009-
го Росія перекрила газовий вен-
тиль і повністю припинила пос-
тачання газу в Україну. У зв’язку 
з цим блакитне паливо перестало 
надходити й до країн Централь-
ної та Східної Європи. Євросоюз 
став вимагати від РФ та України 
розв’язати дану проблему.
 Розв’язання прийшло в особі 
все тієї ж Юлії Тимошенко. 18 січ-
ня 2009 року українська Прем’єр 
домовилася з Владіміром Путіним 
про новий контракт, який вона по 
прибутті в Україну назвала «пере-
могою». Згідно з ним, ціна на газ 
встановлюється за формулою, що 
визначається у прив’язці до світо-
вих цін на нафту. За цей договір 
Тимошенко не лаяв хіба що ліни-
вий, а новообраний у 2010 році 
Президент України Віктор Яну-
кович навіть засадив Юлію Воло-
димирівну за ґрати.
 Взявшись «поправити» завда-
ну Україні Юлією Тимошенко 
шкоду, Янукович уклав з Росією 
ще більш кабальний та фатальний 
за наслідками контракт, який от-
римав назву «харківських домо-
вленостей». Як і у 1993-му, до-
мовленості ці обмінювали «газ 
на флот». В обмін на стодоларову 
знижку на газ Росія виторгувала 
пролонгацію перебування Чорно-
морського флоту в Криму аж до 
2042 року. Наступний раунд газо-
вих перемовин, у яких був задія-
ний Янукович, мав місце у грудні 
2013-го. Тоді президенти Украї-
ни та Росії підписали доповнен-
ня до контракту 2009 року, згід-
но з яким Росія мала відпускати 
нашій державі газ по 268,5 дола-
ра за тисячу кубів.
 Після Революції гідності 
тодішній Прем’єр Арсеній Яце-
нюк заповзявся працювати над 
тим, аби зменшити російську 

частку в тих обсягах палива, які 
Україна закуповує за кордоном. 
Певною мірою цього досягти вда-
лося. Як уже було сказано, з 2015 
року діє схема, відповідно до якої 
Україна купує російський газ у 
європейських країнах за реверс-
ним принципом.
 Тепер він потрапляє до нас 
обхідними шляхами. Тобто на-
разі можна говорити про те, що 
диверсифіковані саме маршру-
ти цього газу, але не джерела 
його надходження. І хоч це кра-
ще, ніж нічого, особливо пиша-
тися такою ситуацією не дово-
диться. Об’єктивно кажучи, Ук-
раїна лише зробила перші кроки 
у напрямі енергетичної незалеж-
ності, але не досягла її.

 Безпосередньої провини тепе-
рішньої української влади в цьому 
немає. Адже існує певна логістика 
газогонів, і закуповувати газ, нап-
риклад, напряму в Азербайджані 
Україна не може ніяк. Можливо, 
вже незабаром Європа змусить 
працювати на себе надра Каспій-
ського басейну, де Азербайджан 
володіє газоконденсатним родо-
вищем Шах-Деніз. До 2017 року, 
коли завершиться розробка дру-
гої стадії цього родовища, річний 
рівень видобутку газу в цій країні 
дозволить їй постачати на євро-
пейський ринок до 10 мільярдів 
кубометрів газу на рік. 
 А відтак, імовірно, поспіє й 
будівництво нового Трансана-
толійського трубопроводу в обхід 
Росії, про який не далі як у червні 
цього року домовилися Азербай-
джан та Туреччина. Однак поки 
що все це — плани на найближ-
че майбутнє, тоді як перед Украї-
ною стоїть завдання перезимувати 
зиму 2016-17 років, яка невпинно 
насувається.

Вугілля: відмовитися 
не можна купувати
 А для «успішної» зими нам 
потрібен не лише газ, нам потріб-
не також вугілля, яке викорис-
товують українські ТЕЦ. Це пи-

тання варто розглянути під дещо 
незвичним кутом зору. Бо поки 
в Україні ламають списи довко-
ла того, як внести корективи у 
формулу «Роттердам плюс», світ 
міркує над альтернативою вугіл-
лю як такому. При цьому жоден 
український посадовець не бере 
участі у подібних дискусіях.
 А тим часом президент Фран-
ції Франсуа Олланд закликає но-
вообраного американського лі-
дера Дональда Трампа дотрима-
тися Паризької кліматичної уго-
ди, яку підписали в тому числі й 
США. Дійсно, обрання Трампа 
створює певні складнощі на шля-
ху виконання угоди, адже він за-
явив про намір наростити в США 
обсяги видобутку нафти, вугіл-
ля та сланців і тим самим поста-
вив хрест на намірах Барака Оба-
ми знизити викиди парникових 
газів на 26—28 %. Власне, таки-
ми й були зобов’язання Сполуче-
них Штатів, узяті ними в рамках 
Паризької угоди.
 Зайве говорити про те, що пар-
никові гази руйнують тепловий 
баланс Землі. Натомість варто 
згадати, що країни, здатні більш-
менш думати про майбутнє людс-
тва, вже зараз роблять значні 
кроки до того, аби позбутися тих 
видів палива, при використан-
ні яких виділяються парникові 
гази. Хто, наприклад, знає про те, 
що та сама Південно-Африкансь-
ка Республіка, котра продає Ук-
раїні своє вугілля, першою нав-
чилася отримувати з нього синте-

тичне паливо? Ми звикли диви-
тися на Африку як на третій світ, 
тоді як Африка (зокрема, ПАР), 
напевне, вважає третім світом 
нас. У цій країні вже зараз трети-
на всього палива є синтетичним. 
Нам про таке годі й мріяти.
 Проте синтетичне паливо в 
рази екологічніше за натуральне, 
бо містить набагато менше шкід-
ливих речовин (наприклад, сір-
ки) і не призводить до викидів пар-
никових газів. Синтетичне пали-
во дорожче за натуральне (інакше 
друге вже б поступилося місцем 
першому), проте воно принаймні 
залишає цій планеті шанс на ви-
живання.
 У ПАР його навчилися ви-
робляти вимушено: під час апар-
теїду, в умовах чинних санкцій, 
країна мусила забезпечувати 
себе паливом, не маючи природ-
них покладів нафти та газу. Про-
те справа не лише в «обділеності» 
деяких країн ресурсами. Багатий 
на природний газ Катар також ви-
робляє синтетичне дизельне паль-
не з цього самого газу. Тим часом 
вугілля позбувається й один із 
найбільших його споживачів — 
Китай. Ця країна планує до 2020 
року знизити частку енергогене-
руючих компаній, що працюють 
з вугіллям, до 67 %.

 Що стосується Сполучених 
Штатів, то, за повідомленням 
Управління енергетичної інфор-
мації, у 2016 році сегмент газо-
вої генерації вперше перевершив 
вугільну. США, як і Китай, на-
лежать до п’ятірки найбільших 
у світі споживачів вугілля, про-
те цьогоріч обсяг електроенер-
гії на газових джерелах у США 
наблизився до 33 %, а на вугіль-
них скоротився до 32 %. Тоді як у 
2008 році на вугільну генерацію в 
США припадала половина вироб-
леної в країні електроенергії.
 Повертаючись до Сполучених 
Штатів, згадаймо й тамтешню 
«сланцеву революцію». Вона та-
кож не впала з неба, а була наслід-
ком правильного господарюван-
ня та виважених рішень. Завдя-
ки їй американська влада зумі-
ла поліпшити соціальний клімат 
у депресивних районах Монтани, 
Північної Дакоти та Пенсиль-
ванії, де якраз і залягали слан-
ці. Їх розробка створила нові ро-
бочі місця та завдала удару по без-
робіттю.
 В Україні ж тему сланцевого 
газу мусолять із 2010 року. Ма-
ючи всього-на-всього дві газонос-
ні площі — Олеську та Юзівсь-
ку, наша країна так і не почала 
їх розробку. Обидва потенцій-
них інвестори — компанія Shell 
та Chevron — благополучно втек-
ли: одна — від війни, а інша — від 
особливостей українського гос-
подарювання. Недавня ж історія 
з сумнівним інвестором Yuzgaz 
B.V., який претендував на «Юзів-
ку», взагалі завершилася сканда-
лом та відмовою йому в розробці 
цієї площі.
 Однак повернемося до вугіл-
ля. Російські ЗМІ, цитуючи ва-
тажка «ДНР» Захарченка, сма-
кують новину про те, що «рес-
публіка відновила відправлення 
вугілля в Україну, оскільки та не 
зможе пережити зиму без додат-
кових поставок». І хоч міністр 
енергетики України Ігор Насалик 
стверджує, що в держави немає 
жодних «вугільних» домовленос-
тей з «ДНР/ЛНР», ні для кого не 
є секретом, що паливо звідти йде 
повним ходом. Інколи — під виг-
лядом польського, інколи — без 
жодних маскувань.
 Енергетичний магнат Рінат 
Ахметов, чиї вугільнодобувні під-
приємства залишились на не під-
контрольній Україні території, 
а приналежні йому ТЕС розки-
дані по всій країні, спокійнісінь-
ко вантажить чорне золото з са-
мопроголошених «республік». 
Причому, за даними Держав-
ної фіскальної служби, вугілля 
з «ДНР/ЛНР» потрапляє навіть 
на зовнішні ринки — в Туреччи-
ну, Румунію, Словаччину. Його ні 
з чим не сплутаєш — антрацит та-
кої марки видобувається лише на 
українському Донбасі.
 Водночас із цим державний ре-
гулятор запровадив ціну на вугіл-
ля для ТЕС Ахметова за формулою 
«Роттердам плюс», і надприбутки 
потекли рікою до теплової генера-
ції України, 70% якої контролює 
компанія ДТЕК Ріната Ахмето-
ва. Вугілля з Донбасу коштує ук-
раїнському споживачеві стільки, 
скільки коштувало б, якби прибу-
ло з роттердамської біржі — тобто 
на 125% дорожче порівняно з вес-
ною минулого року. Це знають усі, 
і всі не реагують. Тим часом діяти 
треба не лише в напрямі прибор-
кання апетитів олігархату. Тре-
ба бодай трохи озирнутися навко-
ло, щоб зрозуміти, в якій глибокій 
цивілізаційній дірі ми опинилися. 
Особливо у порівнянні з рештою 
світу. ■

ГЕТЬ ВІД МОСКВИ!

«Газова голка» зламалася
Рік тому Україна розпрощалася з російським газом. Проте чи 
досягнута повна енергетична незалежність?

■

Від кінця минулого року Україна почала нове «енергетичне» життя.❙

Вугілля з Донбасу коштує українському споживачеві 
стільки, скільки коштувало б, якби прибуло з 
роттердамської біржі — тобто на 125% дорожче 
порівняно з весною минулого року. Це знають усі, і 
всі не реагують. 
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Олег БОРОВСЬКИЙ

 Учора США відзначали День подяки. 
Це національне свято стало традиційним 
з 1621 року для вшанування переселен-
ців, які пережили першу зиму в Америці 
після прибуття з Європи. Цей день є на-
годою для американців висловити вдяч-
ність за все хороше та успішне, яке по-
дарував їм рік, що минає. Свято має ро-
динний характер. Урочистий обід у гроні 
найближчих членів родини обов’язково 
передбачає смаженого індика, товчену 
картоплю, соус із журавлини, кукурудзу 
та печеного гарбуза. 
 Цього ж дня до співвітчизників тради-
ційно звертається президент після того, як 
помилує одного індика. А непомилувани-
ми на столи американців учора потрапили 
близько 60 млн. цих домашніх птахів. 
 Напередодні Дня подяки новообраний 
президент США Дональд Трамп виступив 
із посланням до американців: «Ми щойно 
завершили довгу і болючу політичну кам-
панію. Емоції —  ще свіжі. Напруженість 
не минає за одну ніч. Та нині ми маємо на-
году разом творити історію. Можемо при-
нести справжні зміни до Вашингтона, 
справжню безпеку до наших міст, справж-

ній достаток до наших громад». 
 Ці обіцяні зміни має забезпечити нова 
адміністрація, яку саме формує Трамп. У 
середу він призначив мільярдерку Бетсі 
ДеВос міністром освіти. Її  Трамп назвав 
«чудовим і натхненним адвокатом осві-
ти». Поінформовані джерела, близькі до 
новообраного президента, кажуть, що ін-
ший мільярдер — Вілбер Росс буде при-
значений міністром торгівлі. 
 Відомий нейрохірург Бен Карсон роз-
глядає пропозицію Трампа стати міністром 
житлового будівництва і міського розвит-
ку. Він сказав, що повідомить своє рішен-
ня у наступні кілька днів, хоча на минуло-
му тижні заявляв, що не має кваліфікацій 
для роботи в уряді.
 Окрім Бетсі ДеВос, Трамп ввів до своєї 
адміністрації ще одну жінку — призначив 
на посаду посла Сполучених Штатів Аме-

рики в ООН чинну губернаторку Південної 
Кароліни Ніккі Хейлі. Ця жінка з фактич-
но відсутнім досвідом роботи у зовнішній 
політиці після вступу Трампа на посаду та 
затвердження Сенатом її кандидатури має 
замінити Саманту Пауер. Прикра новина, 
оскільки Пауер була незламним захисни-
ком інтересів України в ООН та Радбезі. 
 Ще минулої п’ятниці Трамп призначив 
на посаду директора Центрального роз-
відувального управління консервативно-
го республіканця, конгресмена від штату 
Техас Майка Помпео. Міністром юстиції, 
а заразом і генеральним прокурором став 
сенатор від штату Алабама Джефф Сешнс. 
Генерал у відставці Майк Флінн став ще 
одним радником Трампа. Очікують, що 
новим главою Пентагону стане  генерал 
з корпусу морської піхоти США Джеймс 
Маттіс. ■

ДО СВЯТА

Помилувані і страчені на День подяки
Нові призначення до адміністрації Трампа

■

Президентській індичці пощастило — її на стіл не подали.❙

Ігор ВІТОВИЧ

 Європейський парламент ухвалив 
резолюцію польської євродепутатки 
Анни Фотиґи про загрозу, яку стано-
вить російська пропаганда, повідомляє 
сайт Польського радіо. У ній також є за-
клик до євросоюзних урядів ефективно 
протистояти ції пропаганді. «За» прого-
лосували 304 євродепутати, «проти» — 
179, 208 депутатів Європарламенту ут-
рималися від голосування.
 Ухвала резолюції є відповіддю на аг-
ресивну російську пропаганду, яка доз-
воляє собі перекручування фактів, дис-
кредитацію євросоюзних установ, а та-
кож блокування рішень. Авторка резо-
люції пише, що Кремль використовує 
дослідницькі інститути, багатомовні те-
левізійні станції, інформаційні агенції і 
соціальні мережі, щоб ділити Європу та 
переписувати заново історію. Крім цьо-
го, євродепутатка написала в резолю-
ції, що Росія встановлює зв’язки з окре-
мими країнами-членами Євроспільноти 
для своїх пропагандистських цілей і за-
гального послаблення позиції ЄС, а не з 
метою справжнього діалогу. Щоб ефек-
тивно протиставитися ворожій пропа-
ганді з Росії, евроспільнота повинна зай-
нятися стратегічною комунікацією — це 
одна з найважливіших тез резолюції. 
 Росія та ісламські терористичні уг-
руповання збільшують пропагандист-

ський тиск на Євросоюз, попереджали 
євродепутати в обговоренні перед схва-
ленням резолюції. Кремль і ісламісти 
спотворюють правду, наганяють страх, 
викликають сумніви і хочуть розді-
лити ЄС, кажуть євродепутати. «Різ-
ні російські компанії, російське теле-
бачення, «Спутнік» і так далі намага-
ються впливати на аудиторію в Європі. 
Вони докладають зусиль, щоб розділи-
ти Європу і Сполучені Штати, щоб при-
низити те, що роблять США або Євро-
пейський Союз», — зазначив австрій-
ський євродепутат-лівоцентрист Ойген 
Фройнд. У резолюції сказано, що воро-
жа пропаганда проти ЄС хоче паралізу-
вати процес ухвалення рішень і дискре-

дитувати євроінституції та що Кремль 
фінансує політичні партії й інші ор-
ганізації в ЄС. Євродепутати засуджу-
ють російську підтримку антиєвропей-
ських сил, таких як крайні правi партії 
і популістськi сили. 
 Автор резолюції та її доповідач Анна 
Фотиґа запропонувала збільшити фі-
нансування створеної Єврокомісією 
групи, завданням якої буде боротьба з 
російською пропагандою. «Росія спри-
ймає Центральну та Східну Європу як 
свою зону впливу», — переконана Анна 
Фотиґа. Екс-міністр закордонних справ 
Польщі Анна Фотиґа додала, що Моск-
ва дає собі таким чином дозвіл «на тро-
хи більше у цій частині Європи». Вона 
зазначила, що така поведінка порушує 
суверенітет держав-членів Європейсь-
кого Союзу, які виникли після розпа-
ду Радянського Союзу. Москва підри-
ває також суверенітет східних сусідів 
Польщі, котрі не є членами ЄС і які 
Росія вважає «державами, що не відбу-
лися».
 Євродепутат говорила також про 
пропаганду, яку так звана «Ісламська 
держава» скеровує не тільки на мусуль-
ман, а також i на молодь, яка раніше не 
мала зв’язку з ісламом. Анна Фотиґа 
зазначила, що джихадисти, як і про-
пагандисти Кремля, використовують 
дуже сучасні засоби та широкий спектр 
психологічних інструментів. ■

Будівельна катастрофа в Китаї
 Учора на південному сході Китаю щонайменше 
40 робітників загинуло під час будівельних робіт на 
території теплоелектростанції Фечен, що у провін-
ції Цзянсі.  Як повідомляє китайська інформагенція 
«Сіньхуа», під час будівництва градирні, охолоджу-
вальної споруди електростанції, висотою 168 метрів, 
упала будівельна платформа. На момент інциденту на 
будівельному майданчику перебували 68 робітників. 
40 тіл уже виявили, а решту шукають. Для цього за-
лучено спеціально натренованих собак. 

В Європі зросла тривалість життя 
 Європейці живуть довше, але багато з них ма-
ють у похилому віці проблеми зі здоров’ям. Такими 
є висновки спільної доповіді Єврокомісії і Організа-
ції з економічного співробітництва та розвитку. Якщо 
1990 року середня тривалість життя у Євросоюзі ста-
новила 74 роки, то 2014 року вона збільшилася до по-
над 80 років. Для порівняння: в Україні середня три-
валість життя складає 71 рік. При цьому жінки в ЄС 
живуть у середньому довше, ніж чоловіки, 83 роки 
і 78 років відповідно. У доповіді також сказано, що 
близько мільйона європейців помирає щороку від 
хвороб, яких можна було уникнути. Кожен шостий 

дорослий європеєць страждає вiд ожиріння. Особ-
ливу шкоду здоров’ю завдає алкоголь, кожен п’ятий 
європеєць напивається мінімум раз на місяць. Вод-
ночас успішною виявилася боротьба з курінням шля-
хом інформаційних кампаній, підвищення акцизів на 
тютюнову продукцію тощо.

Не хочемо жити у лайні! 
 Польського журналіста Томаша Мацєйчука поби-
ли під час програми «Право голосу» на російському те-
леканалі ТВЦ за сказану ним фразу: «Українці хочуть 
жити, як нормальні люди, а не в лайні, як ви, росіяни». 
Програма була присвячена річниці Майдану. Після зга-
даних слів ведучий телепрограми Роман Бабаян кинув 
у польського журналіста записником, а інший учасник 
програми накинувся на нього з кулаками. 

У відставку через сигарети 
 Командор (командуючий ВМС) Естонії Стен Сеп-
пер подав у відставку після виявлення контрабандних 
сигарет та алкоголю на кораблі-міношукачі «Сакала». 
Загалом на кораблі знайшли 56 скринь з сигаретами 
та близько тисячі літрів алкоголю. Міністр оборони 
Ханнес Хансо наголосив на надзвичайності ситуації 
та потребі повної відповідальності за такі дії. Естонія 

не повідомила, до якої країни мала потрапити конт-
рабанда. 

Росія очікує «конструктивніших 
відносин» з Болгарією та Молдовою 
 Після перемоги на президентських виборах у 
Болгарії та Молдові проросійських кандидатів Моск-
ва очікує більш конструктивних відносин з цими де-
ржавами. Про це сказав помічник президента Росії 
Юрій Ушаков. Новообраний президент Болгарії гене-
рал Румен Радев до передвиборчої кампанії закли-
кав до скасування санкцій Євросоюзу проти Росії і 
висловлювався проти членства в ЄС і НАТО. Пере-
мога Радева спровокувала відставку прозахідного 
уряду на чолі з Бойко Борісовим. І висновки не за-
барилися. Болгарська прокуратура висунула обвину-
вачення міністрові оборони країни Ніколаєві Ненче-
ву в тому, що він відмовився від контракту з росій-
ською компанією «МіҐ» щодо ремонту болгарських 
винищувачів радянського виробництва. Ненчев за-
перечує будь-які неправомірні дії. У Молдові переміг 
соціаліст Ігор Додон. Він, зокрема, обіцяв перегляну-
ти угоду про асоціацію з ЄС. Додона вже запросили 
в гості до Кремля, і новообраний президент Молдо-
ви сказав, що приїде до Москви до кінця року✎ ■

ГАРЯЧА ТЕМА

Не «Шатун» 
провокує 
протест
Медведчук мусить бути 
негайно усунутий від 
переговорного процесу від 
імені України
Андрій ЛОЗОВИЙ, народний депутат України

 Те, що кількатисячна колона правих 
активістів рушила громити офіс кума 
Путіна — Медведчука, крім усього іншо-
го, — це чіткий сигнал для Петра Олексі-
йовича, що якщо він не припинить водити 
хороводи з медведчуками — у людей рано 
чи пізно урветься терпець і вони прийдуть 
громити його адміністрацію.
 І відповідальність за безвладдя і хаос 
у державі під час війни (загрози того самі 
розумієте) в такому випадку нестиме, 
перш за все, він сам, а не ті люди, які пі-
дуть штурмувати.
 Медведчук мусить бути негайно усу-
нутий від переговорного процесу від імені 
України. Тюрми і СІЗО мають бути забиті 
кремлівською агентурою, а не патріота-
ми-добровольцями. Вище керівництво 
держави повинно чесно визнати хибність 
Мінських угод і вимагати від цивілізова-
ного світу переговорів винятково у Буда-
пештському форматі.
 Інакше  ми день у день ставатимемо на 
крок ближче до Руїни. І діти та онуки нам 
ніколи того не пробачать.
 Моделюймо ситуацію. Зґвалтували 
вашу доньку, зарізали онуків, які намага-
лись врятувати маму, пограбували і част-
ково зруйнували хату. Застрелити убивцю 
і ґвалтівника у вас можливості немає. Сві-
тове право здатне, у кращому випадку, об-
межити злочинця у споживанні сиру ка-
мамбер і устриць жилардо. Так сталось, що 
ви вимушені вести з цією твариною перего-
ворний процес. Щоб відродити свій рідний 
дім. І щоб подвиг онуків не був марним.
 Але от такий силогізм. Вашу родину 
на переговорах представляє кум убивці і 
ґвалтівника. А його — найняті ним бом-
жі, які допомагали вчинити злочин і тепер 
забарикадувалися на вашому балконі.
 Сюр, правда? Але Президент Поро-
шенко чомусь так не вважає і досі не від-
кликав Медведчука з переговорного про-
цесу в Мінську.
 Він усе одно це колись зробить. Але, за-
тягуючи час, він щодня гартує сталь на-
родного гніву, яка провокує людей на про-
тест. І хто після цього «шатун»? ■

■

НОВИНИ ПЛЮС■

АНТИЗОМБІ

Кремлівська брехня не пройде 
Європарламент ухвалив резолюцію про протидію російській пропаганді

■

Євродепутатка Анна Фотиґа вважає, що 
у вмінні задурманювати голови Кремль 
не поступається ісламістським терористам.

❙
❙
❙



КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 23.15 ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30 Чотири весілля-5

10.50 Міняю жінку-5

12.20 Міняю жінку-6

14.10 Т/с «Сліпа»

14.45 Мольфар

15.45 Сімейні мелодрами-6

17.15 Мелодрама «Уламки 

щастя-2»

20.30, 4.45 Секретні матеріали

21.00 Комедія «Село на мільйон»

22.00 Гроші

23.35 Т/с «Теорія брехні-2»

01.25 Комедія «Заповітне 

бажання»

03.05 Драма «Холодне літо 53-го»

05.35 Служба розшуку дітей

ІНТЕР

06.10, 11.10, 12.25, 14.40 

Слідство вели...

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.15, 8.10 «Ранок з 

«ІНТЕРом»

09.20 Х/ф «Осінні 
клопоти»

14.00 Речдок

15.20 Чекай на мене

18.00, 19.00 Стосується 

кожного

20.00, 0.50, 5.25 Подробиці

21.00 Т/с «Мереживо долі»

22.50 Х/ф «Політ 
фантазії»

01.50 Х/ф «Лісова пісня»
03.25 Х/ф «Богдан-

Зиновій 
Хмельницький»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.50, 7.15, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

1.30 Події

09.15, 3.30 Зоряний шлях

10.40, 4.20 Реальна 

містика

11.40 Х/ф «Повір, усе буде 
добре...»

13.50, 15.30 Т/с «Салямі»

18.00 Т/с «Співачка і доля»

19.45, 2.20 Говорить 

Україна

21.00 Т/с «Анка з 

Молдаванки»

23.00 Події дня

23.30 Х/ф «Форсаж-4»
05.10 Агенти 

справедливості

ICTV

05.45 Служба розшуку дітей

05.50, 19.20 Надзвичайні 

новини

06.45 Факти тижня

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки

10.05 Х/ф «Американський 
ніндзя. 
Протиборство»

12.00, 13.20 Дивитись усім!

12.45, 15.45 Факти. День

14.05, 16.20 Х/ф «Чорні 
мітки»

16.40 Х/ф «Копи на 
підхваті»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Більше ніж правда

21.25 Т/с «Пацики»

22.10 Свобода слова

00.25 Х/ф «Сім’я смерті»
02.35 Т/с «Перетинаючи 

межу»

04.20 Факти

04.40 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

04.40, 18.00 Абзац

05.35, 6.55 Kids Time

05.37 М/с «Губка Боб»

06.57 Х/ф «Бранці сонця»
08.40 Х/ф «Голодні ігри»

11.30 Х/ф «Голодні ігри: і 
спалахне полум’я»

14.15 Т/с «Не родись 

вродливою»

19.00 Ревізор

22.15 Пристрасті за ревізором

01.00 Х/ф «Хочу як 
Бріджет»

02.50 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 1.55 Огляд преси

06.25, 0.25 Хроніка дня

06.30, 18.45 Місцевий час

06.40, 8.20, 21.25, 0.15 Бізнес-

час

06.45 Клуб LIFE

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 7.32, 8.10, 8.25, 8.35 

Інформаційний ранок

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

20.03, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Стоп корупції!

23.10 За Чай.com

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.20 Х/ф «Ранкове шосе»
06.55 Х/ф «Жіночі радощі 

та печалі»
08.35, 19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»

09.35, 17.30 Т/с «Детективи»

10.35 Х/ф «Дорога в 
пекло»

13.45, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: 

кіберпростір»

14.00, 19.00, 23.15, 2.00 

Свідок

15.40 Т/с «Суто англійські 

вбивства»

23.45 Т/с «Чорні вітрила»

01.00 Т/с «Копи-новобранці»

02.30 Випадковий свідок

02.35 Речовий доказ

03.20 Легенди бандитської 

Одеси

03.40 Правда життя. Професії

04.05 М/ф «Як козаки.....»

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Йосафатова долина 

06.20 Портрет. Богдан Козак 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.35 Інформаційна програма 

«Культура.День». 

Дайджест

07.55 Профтехосвіта в 

сучасному ракурсі, ч. 2 

08.20 Ранок iз «Культурою»

08.55 Музика і музиканти. 

Оперна абетка, ч. 2

09.20 Світ у прямокутнику. 

Леонід Левіт, ч. 1 

09.50 Буковинська «пташка» 

10.05 Головна роль. Галина 

Яблонська, ч. 2 

11.00 О. Кобилянська 

«Земля». Вистава 

Чернівецького 

обласного академічного 

музично-драматичного 

театру ім. 

О. Кобилянської 

13.45 Наодинці з музикою. 

Мелодії Карпат 

14.00, 02.00 Подорож крізь 

епохи. Концерт

15.20, 03.20 Співуча лінія 

пісків. Махтумкулі

15.50, 03.50 Православний 

календар

16.00 Азбука ремесел

16.15 Д/ф «Тарас Шевченко. 

Заповіт», ч. 1

17.00 Нариси історії культури 

України з Мирославом 

Поповичем. Іван 

Котляревський

17.30 Православний календар 

17.35 Євгенія Дембська. 

«Примадонна»

18.05 Т/ф «Усім нам смерть 

судилася зарання» 

18.25 Новини-Світ

18.40 Новини 

19.00, 00.00 Інформаційна 

програма «Культура.

День»

19.20 Д/ф «Григір Тютюнник. 

Доля. Коріння»

20.05 Передчуття. Ігор 

Крикунов, ч. 1

21.00 Дж. Верді. «Травіата». 

Вистава Національної 

опери України

23.05 Діана Петриненко. Доки 

співаю — живу...

00.20 Кобзарська родина 

Яницьких 

00.40 Києвотека. Київські 

імена. Володимир 

Сосюра

01.05 Передчуття. Алла 

Рубіна, ч. 2

04.00 Д/ф «Раїса Кириченко. 

Діагноз — народна»

04.45 Доньки Ярослава 

Мудрого

05.15 Д/ф «Ми підем, де 

трави...» 

 

СТБ

06.25, 16.00 Все буде добре!

08.25 Все буде смачно!

10.20, 18.30 За живе!

11.50 Х/ф «Максим 
Перепелиця»

13.40 Битва екстрасенсів 16

18.00, 22.00 Вiкна-новини

20.00, 22.35 Хата на тата

00.15 Один за всіх

01.30 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.00, 18.00 Алло, лікарю!

06.45, 19.50 Д/ф «Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем»

09.50 Цивілізація Incognita

10.45, 4.15 Зоопарки світу

14.00 Оглядач. LIVE

19.00 В гостях у Дмитра 

Гордона

21.00 Жива природа

21.40 Концерт «Приречений 

на любов»

22.30 Природа сьогодні

23.05, 5.10 Земні катаклізми

00.05 Щоденники Червоного 

Черевичка

01.10 Ніч чорних краваток

01.45 Життя на Вершині

02.50 Після опівночі

03.50 Світські хроніки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

07.00 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

07.30 Дембель

08.25, 19.00 ДжеДАІ

08.45 Д/ф «Помста 

природи-3»

11.30 Т/с «Вуличний боєць: 

кулак убивці»

14.30 Українські сенсації

15.30 Люстратор 7, 62

16.30 Люстратор. Спецпроект

17.30 Секретні матеріали

18.30 Спецкор

19.20 Цілком таємно

20.00 Х/ф «Зубастий 
торнадо-3»

21.50 Х/ф «Зіткнення з 
Землею»

23.35 Т/с «Загублений світ»

01.25 Х/ф «Богдан-
Зиновій 
Хмельницький»

03.25 Х/ф «Вишневі ночі»

ФУТБОЛ

06.00 «Бернлі» — «Ман 

Сіті». ЧА

07.45, 5.15 Моя гра

08.15 «Сталь» — «Ворскла». 

ЧУ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.15 Великий футбол

12.00 «Сосьєдад» — 

«Барселона». ЧІ

13.50 «Миколаїв» 

— «Іллічівець». 1/4 

фіналу. Кубок України

16.00, 2.30 Ель Класіко

16.55 «Реал» — «Спортінг». ЧІ

18.45 ЧА. Огляд туру

19.40 Топ-матч

19.50 «Арсенал» — 

«Борнмут». ЧА

21.40 «Лас-Пальмас» 

— «Атлетік». ЧІ

23.40 ЧІ. Огляд туру

00.40 «Лестер» — 

«Мідлсбро». ЧА

03.25 «Сельта» — 

«Гранада». ЧІ

ЄВРОСПОРТ

06.00, 6.30, 19.00, 19.30, 2.30 

Біатлон. Кубок світу

07.00, 20.00 Зимові види 

спорту. Огляд подій

08.00, 9.30 Футбол. 

Чемпіонат MLS. Фінал 

Конференції

11.00 Фігурне катання. Етап 

Гран-Прі. Огляд

13.00 Керлінг. Чемпіонат 

Європи. Фінал

13.45, 3.00 Футбол

14.30 Хокей. НХЛ. Регулярний 

сезон. Огляд

15.00, 21.00 Снукер. UK 

Championship

18.00, 1.45 Стрибки з 

трампліна. Кубок світу

00.00 Краще з кінного спорту

00.30 Кінний спорт. Кубок 

світу

01.30 WATTS

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.30 Дзеркало історії

08.20, 12.50 Правила життя

09.10 Правда життя

10.10, 21.40 Життя після 

людей

11.00 Дика Флорида

11.50 Королева Півночі

13.40 У пошуках істини

14.30 Прихована реальність

15.20 Містична Україна

16.10 Повітряні бої

17.10, 20.40 Технології їжі

18.10, 22.30 Загадки планети

19.00 Брама часу

19.50 Україна: забута історія

23.30 Покер

00.20 Таємниці кримінального 

світу

К1

05.10 Рецепти щастя. Нова 

історія

05.50 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

09.20, 1.40 Топ-модель по-

американськи

10.15 Т/с «Дикий ангел»

11.10 Т/с «Ти — моє життя»

12.10, 14.00, 15.00, 20.00, 

21.00 Орел і решка

16.00 Файна Юкрайна

18.00 Звана вечеря

19.00 Розсміши коміка

22.00 Х/ф «Замерзла з 
Маямі»

23.50 Т/с «Сонна Лощина»

02.35 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.45 Байдиківка

07.10 М/с «Дора-

мандрівниця»

07.35 М/с «Чаґінгтон»

08.00 МультMIX

09.40 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»

10.35 Х/ф «Аладін»
12.55, 22.00 Танька і Володька

13.55, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

14.55, 23.00 Т/с «Домашній 

арешт»

15.55 Віталька

16.50, 20.00 Країна У

17.50 Панянка-селянка

00.00 Т/с «Світлофор»

01.00, 5.00 У ТЕТа тато!

01.55 Теорія зради

02.50 БарДак

03.55 Т/с «Щоденники 

Темного»

05.25 М/с «Лис Микита»

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.40, 

21.00, 1.30, 5.00 Новини

06.10, 6.45, 8.10 Спорт

06.15, 8.15 АгроЕра

06.25, 7.05, 8.25 Смакота

06.35 Ера будівництва

07.15 Ранок

08.35 Паспортний сервіс

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00, 5.45 Вічне

09.15 Т/с «Травма»

10.45 Д/с «Смачні подорожі»

11.50 Церемонія 

нагородження 

переможців 

Міжнародного конкурсу 

«ADAMI MEDIA ПРИЗ-

2016»

13.20 Казки Лірника Сашка

13.30 М/с «Мандрівники в 

часі»

13.50 Суспільний університет

14.30 Фольк-music

16.00 Твій дім

16.30 Д/с «Візит до Кореї»

17.00 Вікно в Америку

17.20 Мовами світу. 

Мистецький пульс 

Америки

17.50 Книга.ua

18.25, 1.20 Новини. Світ

19.00, 1.45 Новини. Культура

19.20 Обличчя війни

19.30 Про головне

20.00 Перша шпальта

20.30 Вересень

21.30, 5.25 Новини. Спорт

21.50 Т/с «Епоха честі»

ТРК «ЕРА»
23.00 Підсумки

23.20 На слуху

23.50 Від першої особи

02.00 Д/с «Увесь цей джаз»

03.00 Т/с «Час збирати 

каміння»

04.05 Д/ф «Василь Стус. 

Феномен суток»
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 23.15 ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

09.30 Чотири весілля-5

10.50, 12.20 Міняю жінку-6

14.10 Т/с «Сліпа»

14.45, 3.50 Мольфар

15.45 Сімейні мелодрами-6

17.15 Мелодрама «Уламки 

щастя-2»

20.30, 4.35 Секретні матеріали

21.00 Комедія «Село на мільйон»

22.00 Новий інспектор Фреймут. 

Міста

23.35 Т/с «Теорія брехні-2»

01.25 Х/ф «Рятівник»
05.25 Служба розшуку дітей

ІНТЕР

06.10, 11.10, 12.25 Слідство 

вели...

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.15, 8.10 «Ранок з 

«ІНТЕРом»

09.20, 21.00 Т/с «Мереживо 

долі»

14.00 Речдок

14.40 Судові справи

16.45 Сімейний суд

18.00, 19.00 Стосується 

кожного

20.00, 0.40, 4.45 Подробиці

22.50 Т/с «Фродя»

01.45 Х/ф «Вперед, за 
скарбами гетьмана!»

03.15 Х/ф «Лісова пісня»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.00, 13.20, 15.30, 5.10 Агенти 

справедливості

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

1.20 Події

07.15, 8.15 Ранок з Україною

09.15, 3.50 Зоряний шлях

11.20, 4.20 Реальна містика

16.00, 21.00 Т/с «Анка з 

Молдаванки»

18.00 Т/с «Співачка і доля»

19.45 Говорить Україна»

23.00 Події дня

23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

02.10 Х/ф «Форсаж-4»

ICTV

05.25, 20.20 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини

10.05, 16.45 Т/с «Кримінолог»

12.00, 13.20 Х/ф 
«Американський ніндзя. 
Протиборство»

12.45, 15.45 Факти. День

14.25, 16.20 Т/с «Відділ 44»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

21.25 Т/с «Пацики»

22.20 Х/ф «Скажений Макс»
00.15 Т/с «Лас-Вегас»

01.55 Т/с «Перетинаючи межу»

04.15 Служба розшуку дітей

04.20 Студія Вашингтон

04.25 Факти

04.45 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

02.55, 1.50 Зона ночі

04.50 Дорослі як діти

06.05, 18.00 Абзац

07.00, 8.15 Kids Time

07.02 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»

08.17 Т/с «Спецзагін «Кобра»

10.15, 16.00 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»

14.10 Т/с «Не родись 

вродливою»

19.00 Аферисти в мережах

21.00 Київ вдень та вночі

22.00 Зірки під гіпнозом

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 1.55 Огляд преси

06.25, 0.25 Хроніка дня

06.30, 18.45 Місцевий час

06.40, 8.20, 21.25, 0.15 Бізнес-час

06.45 Клуб LIFE

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 7.32, 8.10, 8.25, 8.35 

Інформаційний ранок

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 

14.15, 15.25, 16.15, 17.15, 

18.15 Інформаційний день

20.03, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Невигадані історії

23.10 За Чай.com

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.20 Х/ф «Екіпаж машини 
бойової»

06.25 Х/ф «Один шанс із 
тисячі»

07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.00 Склад злочину

10.50 Страх у твоєму домі

11.40 Х/ф «Любов на 
асфальті»

13.45, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: 

кіберпростір»

14.00, 19.00, 23.15, 1.45 Свідок

15.40 Т/с «Суто англійські 

вбивства»

17.30 Т/с «Детективи»

23.45 Т/с «Чорні вітрила»

00.50 Т/с «Копи-новобранці»

02.15 Європейський покерний 

турнір

03.00 Речовий доказ

03.25 Легенди бандитської 

Одеси

03.45 М/ф «Як козак щастя 

шукав»

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Нариси історії культури 

України з Мирославом 

Поповичем. Іван 

Котляревський 

06.35 Євгенія Дембська. 

«Примадонна» 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.35, 18.25 Новини-Світ 

07.45, 18.40 Новини 

08.00, 19.00, 00.00 Інформаційна 

програма «Культура.

День» 

08.15 Ранок iз «Культурою»

08.55 Т/ф «Усім нам смерть 

судилася зарання» 

09.20 Д/ф «Григір Тютюнник. 

Доля. Коріння» 

10.05 Передчуття. Ігор Крикунов, 

ч. 1 

11.00 Дж. Верді. «Травіата». 

Вистава Національної 

опери України 

13.05 Діана Петриненко. Доки 

співаю — живу... 

14.00, 02.00 Ювілейний вечір 

пам’яті Назарія Яремчука, 

ч. 1

15.20, 03.20 Таємниця 

Володимира 

Свідзинського

15.50, 03.50 Православний 

календар 

16.00 Скарби роду. Ляльки-

мотанки

16.20 Українські державники. 

Богдан-Ігор Антонич 

17.00 Невигадані історії з життя 

одного театру. 

17.25 Євгенія Мірошниченко. 

Два вальси... 

18.00 Юрій Шилов. Сказання 

прадавніх слов’ян, ч. 2

19.20 Особистості. Юлія та 

Микола Козирєви. Життя у 

світі тварин

20.10 Фантазії за Пінзелем

20.20 Роман Коваль. Повернення 

правди. Отамани 

Холодного Яру

21.00 Фольк-music 

22.05 Прямостояння. Іван Білик

22.40 Оберіг пам’яті

23.25 Д/ф «Марія Левитська. 

Театральний роман»

00.20 Світи Денисенків

01.10 М. Брух, Кол Нідрей «Всі 

обітниці...»

01.20 Трагічні скрижалі 

української науки

04.00 Іржі Губач. «Корсиканка». 

Вистава Київського 

академічного театру 

драми і комедії на Лівому 

березі Дніпра

 

СТБ

06.40, 16.00 Все буде добре!

08.40 Все буде смачно!

10.35, 18.30 За живе!

11.50 МастерШеф. Діти

18.00, 22.00 Вiкна-новини

20.00, 22.45 МастерШеф-6

23.30 Давай поговоримо про 

секс-2

01.25 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.00, 18.00 Алло, лікарю!

06.45, 19.50 Д/ф «Щоденники 

Другої світової війни: день 

за днем»

09.50 Будьте здорові!

10.40, 23.10, 5.20 Чарівні світи

11.50, 22.15 Природа сьогодні

14.00 Оглядач. LIVE

19.00 В гостях у Дмитра 

Гордона

21.05, 5.00 Жива природа

21.40, 4.20 Відлуння

23.50, 4.10 Кумири

00.00 Щоденники Червоного 

Черевичка

01.00 Ніч чорних краваток

02.10 Життя на Вершині

02.40 Після опівночі

03.40 Світські хроніки

04.50 Цивілізація Incognita

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

07.00 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

07.35, 11.25 Облом.UA.

08.10, 19.00 ДжеДАІ

08.30, 18.30 Спецкор

09.00 Хоробрі серця

12.25 Відеобімба

14.55, 23.40 Т/с «Загублений 

світ»

16.45 Х/ф «Зіткнення з 
Землею»

19.20 Люстратор. Спецпроект

20.00 Х/ф «Ера динозаврів»
21.50 Х/ф «Акулозавр»
00.35 Д/ф «Нові таємниці 

теракотових воїнів»

01.40 Х/ф «Захар Беркут»
03.15 Х/ф «Двійник»

ФУТБОЛ

06.00 «Ліверпуль» — 

«Сандерленд». ЧА

07.45, 5.15 Журнал Ліги 

чемпіонів

08.15 «Реал» — «Спортінг». ЧІ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS. 

LIVE

10.20 «Олександрія» — 

«Олімпік». ЧУ

12.10 Великий футбол

13.55 «МЮ» — «Вест Гем». ЧА

16.00 Шлях до Ель Класіко

16.55 «Сосьєдад» — 

«Барселона». ЧІ

18.45 «Челсі» — «Тоттенгем». ЧА

20.35 Топ-матч

20.40 «Сталь» — «Ворскла». ЧУ

22.50 Ель Класіко. ЧІ

23.45 «Бернлі» — «Ман Сіті». ЧА

01.35 «Осасуна» — «Атлетіко». ЧІ

03.25 «Арсенал» — «Борнмут». ЧА

ЄВРОСПОРТ

05.45 Лижні перегони. Кубок 

світу. Чоловіки

06.15, 2.30 Футбол. Чемпіонат 

MLS. Фінал Конференції

07.45, 10.30, 11.15, 1.30 Футбол. 

Чемпіонат світу серед 

дівчат (до 20 років). 1/2 

фіналу

10.00 Футбол. «ФІФА»

13.30, 18.00 Футбол

14.45, 21.15 Хокей. НХЛ. 

Регулярний сезон. Огляд

15.00 Снукер. UK Championship. 

Четвертий день

19.00 Футбол. Кубок Італії 

21.00, 23.45 WATTS

21.30 Футбол. Кубок англійської 

ліги. 1/4 фіналу

00.05 Автоспорт. Серія WTCC. 

Повний доступ

00.30 Мотоспорт. Чемпіонат 

світу з перегонів на 

витривалість. Огляд 

сезону

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.30, 1.10 Дзеркало історії

08.20, 12.50 Правила життя

09.10 Правда життя

10.10, 21.40 Життя після людей

11.00 Дика Флорида

11.50 Хижа Арктика

13.40 У пошуках істини

14.30 Прихована реальність

15.20 Містична Україна

16.10 Повітряні бої

17.10, 20.40 Технології їжі

18.10, 22.30, 23.30 Загадки 

планети

19.00 Брама часу

19.50 Україна: забута історія

04.20 Чорна піхота

05.10 Майор «Вихор»

К1

05.10 Рецепти щастя. Нова 

історія

05.50 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

09.20, 1.40 Топ-модель по-

американськи

10.15 Т/с «Дикий ангел»

11.10 Т/с «Ти — моє життя»

12.10, 14.00, 15.00, 20.00, 21.00 

Орел і решка

16.00 Файна Юкрайна

18.00 Звана вечеря

19.00 Розсміши коміка

22.00 КВК на БІС

23.00 Т/с «Доктор Хаус»

03.10 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.45 Байдиківка

07.10 М/с «Дора-мандрівниця»

07.35 М/с «Чаґінгтон»

08.00 МультMIX

09.50 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»

10.45 Х/ф «Шоколад»
12.55, 22.00 Танька і Володька

13.55, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

14.55, 23.00 Т/с «Домашній 

арешт»

15.55 Віталька

16.50, 20.00 Країна У

17.50 Панянка-селянка

00.00 Т/с «Світлофор»

01.00, 5.00 У ТЕТа тато!

01.55 Теорія зради

02.50 БарДак

03.55 Т/с «Щоденники Темного»

05.25 М/с «Лис Микита»

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.40, 

21.00, 1.30, 5.00 Новини

06.10, 6.45, 8.10 Спорт

06.15, 8.15 Ера бізнесу

06.20, 8.20 АгроЕра

06.30, 7.05, 8.30 Смакота

07.15 Ранок

08.35 Паспорт.Ua

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00, 5.45 Вічне

09.15 Т/с «Травма»

09.55 Уряд на зв’язку з 

громадянами

10.30, 19.30 Про головне

11.00 Д/ф «Декомунізація.UA. 

«Живі й нескорені»

11.20 Війна і мир

12.05 Вікно в Америку

12.25 Вересень

13.20 Казки Лірника Сашка

13.30 М/с «Мандрівники в часі»

13.50 Суспільний університет

14.25 Подорожні

15.35 Борхес. «На порозі 

національної доби»

16.05 Д/с «Середземномор’я»

16.45 Д/с «Блюз. Мартін 

Скорсезе представляє»

18.25, 1.20 Новини. Світ

19.00, 1.45 Новини. Культура

19.20 Візитка Карпат

20.00 Утеодин з Майклом 

Щуром

20.30 Наші гроші

21.30, 5.25 Новини. Спорт

21.50 Т/с «Епоха честі»

ТРК «ЕРА»
23.00 Підсумки

23.20 Золотий гусак

23.50 На слуху

02.00 Д/с «Увесь цей джаз»

03.00 Т/с «Час збирати 

каміння»

04.10 Д/ф «Раїса

Недашківська. Те, що не 

вмирає»

05.55 Гімн України
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ПЕРЕДПЛАТА-2017■

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

Передплатна вартiсть 

«України молодої» 

на 2017 рiк:

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

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

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

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

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

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



КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 23.15 ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30 Чотири весілля-5

10.50, 12.20 Міняю жінку-6

14.10 Т/с «Сліпа»

14.45 Мольфар

15.45 Сімейні мелодрами-6

17.15 Мелодрама «Уламки 

щастя-2»

20.30 Секретні матеріали

21.00 Комедія «Село на 

мільйон»

22.00 Поверніть мені красу-2

23.35, 3.40 Т/с «Теорія брехні-2»

01.25 Драма «Баунті»

05.30 Служба розшуку дітей

ІНТЕР

05.35, 11.10, 12.25 Слідство 

вели...

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.15, 8.10 «Ранок з «ІНТЕРом»

09.20, 21.00 Т/с «Мереживо 

долі»

14.00 Речдок

14.40 Судові справи

16.45 Сімейний суд

18.00, 19.00 Стосується 

кожного

20.00, 0.45, 4.55 Подробиці

22.50 Т/с «Фродя»

01.45 Х/ф «Вечір 
напередодні Івана 
Купала»

03.00 Х/ф «Дике кохання»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.00, 13.20, 15.30, 5.10 

Агенти 

справедливості

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

2.50 Події

07.15, 8.15 Ранок з 

Україною

09.15, 3.40 Зоряний шлях

11.20, 4.20 Реальна містика

16.00, 21.00 Т/с «Анка з 

Молдаванки»

18.00 Т/с «Співачка і 

доля»

19.45 Говорить Україна

23.00 Події дня

23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

ICTV

05.25 Громадянська оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.00, 16.45 Т/с «Кримінолог»

11.55, 13.20 Х/ф 
«Скажений Макс»

12.45, 15.45 Факти. День

14.25, 16.20 Т/с «Відділ 44»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Секретний фронт

21.25 Т/с «Пацики»

22.15 Х/ф «Скажений 
Макс-2. Воїн дороги»

00.10 Т/с «Лас-Вегас»

01.50 Т/с «Перетинаючи 

межу»

04.15 Студія Вашингтон

04.20 Факти

04.45 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.30 Зона ночі

04.00 Х/ф «Привиди 
Марса»

06.00, 18.00 Абзац

06.55, 8.10 Kids Time

06.57 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»

08.12 Т/с «Щасливі разом»

10.10 Т/с «Спецзагін «Кобра»

13.00 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»

19.00, 22.00 Вар’яти

21.00 Київ вдень та вночі

01.25 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 1.55 Огляд преси

06.25, 0.25 Хроніка дня

06.30, 18.45 Місцевий час

06.40, 8.20, 21.25, 0.15 Бізнес-

час

06.45 Клуб LIFE

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 7.32, 8.10, 8.25, 8.35 

Інформаційний 

ранок

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

20.03 Полілог

22.15 Особливий погляд

23.10 За Чай.com

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

01.00 Час. Підсумки дня

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.10 Х/ф «Москаль-
чарівник»

06.25 Х/ф «Прощавайте, 
фараони!»

07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

і партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.10 Склад злочину

11.05 Страх у твоєму домі

12.00 Х/ф «Випадковий 
запис»

13.40, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: 

кіберпростір»

14.00, 19.00, 23.15, 2.40 Свідок

15.35 Т/с «Суто англійські 

вбивства»

17.30 Т/с «Детективи»

22.20 Т/с «CSI: Лас-Вегас -10»

23.45 Т/с «Чорні вітрила»

00.50 Т/с «Копи-новобранці»

03.10 Речовий доказ

03.40 Легенди бандитської 

Одеси

04.25 Правда життя. Професії

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Невигадані історії з життя 

одного театру, ч. 12 

06.25 Євгенія Мірошниченко. 

Два вальси...

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.35, 18.25 Новини-Світ 

07.45, 18.40 Новини 

08.00, 19.00, 00.00 Інформаційна 

програма «Культура.

День» 

08.15 Ранок iз «Культурою»

08.55 Юрій Шилов. Сказання 

прадавніх слов’ян, ч. 2

09.20 Особистості. Юлія та 

Микола Козирєви. 

Життя у світі тварин 

10.10 Фантазії за Пінзелем 

10.20 Роман Коваль. 

Повернення правди. 

Отамани Холодного Яру 

11.00 Фольк-music 

12.05 Прямостояння. Іван 

Білик 

12.40 Оберіг пам’яті 

13.25 Д/ф «Марія Левитська. 

Театральний роман»

14.00, 02.00 Ювілейний 

вечір пам’яті Назарія 

Яремчука, ч. 2

15.15, 03.15 Щасливий рік 

Т. Г. Шевченка

16.00 Обереги. 

Вишивальниці 

16.20 Притчі Мукачівського 

замку 

16.35 Д/ф «Прогулянка із 

задоволенням. . . і не 

без моралі...», ч. 2

17.00 Бравісимо,Ганна 

Опанасенко-Сумська, ч. 2

18.00 Солов’їна пісня

19.20 Скульптор радості

19.35 Музичний театр 

«Молода опера»

19.55 Вільгельм Котарбінський 

20.15 Місія, позначена небом. 

Назарій Яремчук

21.00 Парад артистів-солістів 

концертної агенції Ukr 

Artists

22.25 Ярослав Стельмах. 

«Синій автомобіль». 

Вистава Київського 

академічного Молодого 

театру 

23.30 Володимир Великий. 

Погляд з Волині

00.20 Музей телебачення

01.05 Д/ф «Ген свободи». 

01.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Василь 

Махно, ч. 1

04.00 Нам 35. Український 

академічний 

фольклорний ансамбль 

«Калина»

 

СТБ

06.55, 16.00 Все буде добре!

08.55 Все буде смачно!

10.45, 18.30 За живе!

12.05 МастерШеф. Діти

18.00, 22.00 Вiкна-новини

20.00, 22.45 МастерШеф-6

23.35 Давай поговоримо про 

секс-2

01.30 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.00, 18.00 Алло, лікарю!

06.45, 23.05 Д/ф «Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем»

09.50 Путівник прочанина

10.50 Природа сьогодні

14.00 Оглядач. LIVE

19.00 «Відлуння» і 

Документальне 

розслідування 

«УКРАЯ»

20.15, 4.20 Глобал-3000

21.00 Баскетбол. Ліга 

чемпіонів. «Маккабі» 

(Ізраїль) — «Хімік» 

00.15 Натхнення

00.25 Щоденники Червоного 

Черевичка

01.25 Ніч чорних краваток

02.10 Життя на Вершині

03.10 Після опівночі

04.00 Світські хроніки

04.50 Цивілізація Incognita

05.00 Чарівні світи

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

07.00 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

07.35, 11.05 Облом.UA.

08.10 ДжеДАІ

08.30 Спецкор

09.00 Дембель

10.00 Д/ф «Нові таємниці 

теракотових воїнів»

12.10 Відеобімба

14.10, 1.10 Т/с «Загублений 

світ»

15.05 Х/ф «Ера 
динозаврів»

16.55 Кубок України 

з футболу, 1/4 

«Нафтовик-Укрнафта» 

— «Динамо»

18.55 Кубок України з 

футболу, 1/4 «Дніпро» 

— «Ворскла»

21.00 Х/ф «Поганий 
лейтенант»

23.15 Х/ф «Охоронець»
02.05 Х/ф «Чорна Рада»

ФУТБОЛ

06.00 Моя гра

06.30 Ель Класіко. ЧІ

07.25 «Сосьєдад» — 

«Барселона». ЧІ

09.05, 22.50 Шлях до Ель 

Класіко. ЧІ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 «Лестер» — 

«Мідлсбро». ЧА

12.10, 15.25 Топ-матч

12.25, 14.55 Футбол LIVE

12.55 «Полтава» — 

«Шахтар». 1/4 фіналу. 

Кубок України

16.00, 1.35 Кріштіану Роналду: 

запорука успіху в Ель 

Класіко. ЧІ

16.25, 5.30 Ліонель Мессі: 

ТОП-бомбардир Ель 

Класіко. ЧІ

16.45 «Вотфорд» — «Сток 

Сіті». ЧА

18.30 «Олександрія» 

— «Олімпік». ЧУ

20.15 Сіткорізи

20.45 «Реал» — «Спортінг». ЧІ

23.45 «Арсенал» — 

«Борнмут». ЧА

01.55 «Лас-Пальмас» 

— «Атлетік». ЧІ

03.40 «МЮ» — «Вест Гем». ЧА

ЄВРОСПОРТ

04.00 Фігурне катання. Етап 

Гран-Прі. Огляд

06.00 Стрибки з трампліна. 

Кубок світу

07.30, 15.00 Снукер. UK 

Championship

09.35 Автоспорт. Серія WTCC. 

Повний доступ

10.00, 11.30 Футбол. 

Чемпіонат світу серед 

дівчат (до 20 років). 

1/2 фіналу

12.30, 20.45, 21.45 Футбол. 

Кубок англійської ліги. 

1/4 фіналу

13.30 Футбол

14.15, 18.00 Хокей. НХЛ. 

Регулярний сезон. 

Огляд

18.45, 00.00 Біатлон. Кубок 

світу

01.00, 2.00 Футбол. 

Чемпіонат MLS. Фінал 

Конференції

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.30, 1.10 Дзеркало історії

08.20, 12.50 Правила життя

09.10 Правда життя

10.10, 21.40 Життя після 

людей

11.00 Таємниці Міссісіпі

11.50 Смугасте життя

13.40 У пошуках істини

14.30 Прихована реальність

15.20 Містична Україна

16.10 Повітряні бої

17.10, 20.40 Технології їжі

18.10, 22.30 Загадки планети

19.00 Брама часу

19.50 Україна: забута історія

23.30 Покер

00.20 Війна всередині нас

К1

05.10 Рецепти щастя. Нова 

історія

05.50 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

09.20 Топ-модель по-

американськи

10.15 Т/с «Дикий ангел»

11.10 Т/с «Ти — моє життя»

12.10, 14.00, 15.00, 20.00, 

21.00 Орел і решка

16.00 Файна Юкрайна

18.00 Звана вечеря

19.00 Розсміши коміка

22.00 КВК на БІС

23.00 Т/с «Доктор Хаус»

02.40 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.45 Байдиківка

07.10 М/с «Дора-

мандрівниця»

07.35 М/с «Чаґінгтон»

08.00 МультMIX

09.45 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»

10.50 Х/ф «Август Раш»
12.55, 22.00 Танька і 

Володька

13.55, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

14.55, 23.00 Т/с «Домашній 

арешт»

15.55 Віталька

16.50, 20.00 Країна У

17.50 Панянка-селянка

00.00 Т/с «Світлофор»

01.00, 5.00 У ТЕТа тато!

01.55 Теорія зради

02.50 БарДак

03.55 Т/с «Щоденники 

Темного»

05.25 М/с «Лис Микита»

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.40, 

21.00, 1.30, 5.00 Новини

06.10, 6.45, 8.10 Спорт

06.15, 8.15 АгроЕра

06.25, 7.05, 8.25 Смакота

06.35 Ера будівництва

07.15 Ранок

08.35 Паспорт.Ua

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00, 5.45 Вічне

09.15 Т/с «Травма»

09.55 Наші гроші

10.30, 19.30 Про головне

11.00 Засідання Кабінету 

Міністрів України

13.20 Казки Лірника Сашка

13.30 Хто в домі господар?

13.50 Суспільний університет

14.25 Світло

15.25 Д/ф «Євромайдан. 

SOS. Право на гідність»

16.05 Д/с «Середземномор’я»

16.45 Д/с «Блюз. Мартін 

Скорсезе представляє»

18.25, 1.20 Новини. Світ

19.00, 1.45 Новини. Культура

19.20 Візитка Карпат

20.00 Д/ф «Кіно протесту» 

з циклу «Культура 

протесту»

20.05 Д/ф «Майдан. Один 

великий фільм» з циклу 

«Культура протесту»

20.15 Д/ф «Сила камери» 

з циклу «Культура 

протесту»

20.30 Слідство. Інфо

21.30, 5.25 Новини. Спорт

21.50 Т/с «Епоха честі»

22.40 Мегалот

ТРК «ЕРА»
23.00 Підсумки

23.20 Золотий гусак

23.50 На слуху

02.00 Д/с «Увесь цей джаз»

03.00 Т/с «Час збирати 

каміння»

04.20 Д/ф «Київська 

старовина. Світ 

мистецтва. Зірка у 

формі квадрата»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 25—26 ЛИСТОПАДА 2016
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 0.30 ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30 Чотири весілля-5

10.50, 12.20 Міняю жінку-6

14.10 Т/с «Сліпа»

14.45, 2.30 Мольфар

15.45 Сімейні мелодрами-6

17.15 Мелодрама «Уламки 

щастя-2»

20.30 Секретні матеріали

21.00 Комедія «Село на 

мільйон»

22.00 Світ навиворіт-8

23.00 Право на владу 2016

00.45, 3.20 Мелодрама 

«Нічний гість»

ІНТЕР

05.45, 11.10, 12.25 Слідство 

вели...

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.15, 8.10 «Ранок з «ІНТЕРом»

09.20, 21.00 Т/с «Мереживо 

долі»

14.00 Речдок

14.40 Судові справи

16.45 Сімейний суд

18.00, 19.00 Стосується 

кожного

20.00, 0.55, 5.20 Подробиці

22.50 Х/ф «Хроніки зради»
02.00 Х/ф «Богдан-Зиновій 

Хмельницький»
04.10 Х/ф «Вечір 

напередодні Івана 
Купала»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.00, 13.20, 15.30, 5.10 

Агенти 

справедливості

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

2.50 Події

07.15, 8.15 Ранок з 

Україною

09.15, 3.40 Зоряний шлях

11.20, 4.20 Реальна містика

16.00, 21.00 Т/с «Анка з 

Молдаванки»

18.00 Т/с «Співачка і 

доля»

19.45 Говорить Україна

23.00 Події дня

23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

ICTV

05.25 Громадянська оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.00, 16.45 Т/с «Кримінолог»

11.55, 13.20 Х/ф 
«Скажений Макс-2. 
Воїн дороги»

12.45, 15.45 Факти. День

14.25, 16.20 Т/с «Відділ 44»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Інсайдер

21.25 Т/с «Пацики»

22.15 Х/ф «Скажений 
Макс-3. Під куполом 
грому»

00.35 Т/с «Лас-Вегас»

02.00 Т/с «Перетинаючи 

межу»

02.45 Т/с «Спіраль»

04.15 Служба розшуку дітей

04.20 Студія Вашингтон

04.25 Факти

04.45 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.10 Зона ночі

03.50 Х/ф «Привид будинку 
на пагорбі»

06.00, 18.00 Абзац

06.55, 8.10 Kids Time

06.57 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»

08.12 Т/с «Щасливі разом»

10.10 Т/с «Спецзагін «Кобра»

13.00 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»

19.00 Зірки під гіпнозом

21.00 Київ вдень та вночі

22.00 Аферисти в мережах 

00.10 Вар’яти

02.05 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 1.55 Огляд преси

06.25, 0.25 Хроніка дня

06.30, 18.45 Місцевий час

06.40, 8.20, 21.25, 0.15 Бізнес-

час

06.45 Клуб LIFE

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 7.32, 8.10, 8.25, 8.35 

Інформаційний ранок

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

20.03, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Акцент

23.10 За Чай.com

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.20 Х/ф «І ти побачиш 
небо»

06.25 Х/ф «Полювання на 
єдинорога»

07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

і партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.30, 17.30 Т/с «Детективи»

12.00 Страх у твоєму домі

13.45 Т/с «CSI: кіберпростір»

14.00, 19.00, 23.15, 2.40 

Свідок

14.20, 21.30 Т/с «CSI: Лас-

Вегас-10»

15.40 Т/с «Суто англійські 

вбивства»

23.45 Т/с «Чорні вітрила»

00.50 Т/с «Копи-новобранці»

03.10 Речовий доказ

03.30 Легенди бандитської 

Одеси

03.55 Правда життя. Професії

04.50 Х/ф «Корупція»

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Бравісимо, Ганна 

Опанасенко-Сумська, 

ч. 2 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.35, 18.25 Новини-Світ 

07.45, 18.40 Новини 

08.00, 19.00, 00.00 

Інформаційна програма 

«Культура.День» 

08.15 Ранок iз «Культурою»

08.55 Солов’їна пісня 

09.20 Скульптор радості 

09.35 Музичний театр 

«Молода опера» 

09.55 Вільгельм 

Котарбінський 

10.15 Місія, позначена небом. 

Назарій Яремчук 

11.00 Парад артистів-солістів 

концертної агенції «Ukr 

Artists» 

12.25 Ярослав Стельмах. 

«Синій автомобіль». 

Вистава Київського 

академічного Молодого 

театру 

13.30 Володимир Великий. 

погляд з Волині 

14.00, 02.00 Присвячується 

композиторам Георгію 

Майбороді і Платону 

Майбороді

15.40, 03.40 Д/ф «Козацький 

літопис Самійла 

Величка»

16.00 Логос

16.20 Д/ф «Брати» 

17.00 Віра, любов і надії Віри 

Любимової, ч. 3

17.20 Земляки. Жива роса 

Володимира Шкурупія 

18.00 Недоговорено багато. 

Платон Воронько

19.20, 00.20 Дійові особи

20.15 Гра долі. Німфея 

Кандіда 

20.35 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Анатолій 

Демчук, ч. 1

21.00 Надія Птушкіна. 

«Пізанська вежа». 

Вистава Київського 

академічного театру 

російської драми ім. 

Лесі Українки

22.25 Д/ф «Епоха Платона 

Майбороди»

23.10 Тамара Яценко. Сяюча 

зірка

01.10 Гра долі. Суперники 

01.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Василь 

Махно, ч. 2

04.00 Концерт «Молодіжний 

кобзарський Майдан»

05.25 Шлях до себе. Василь 

Стус

СТБ

06.40, 16.00 Все буде добре!

08.40 Все буде смачно!

10.20, 18.30 За живе!

11.50 МастерШеф. Діти

18.00, 22.00 Вiкна-новини

20.00, 22.45 Зважені та 

щасливі-6

00.00 Один за всіх

01.10 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.00, 18.00 Алло, лікарю!

06.45, 22.50 Д/ф «Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем»

09.50, 4.15 Цивілізація 

Incognita

10.50 Зоопарки світу

14.00 Оглядач. LIVE

19.00 «Відлуння» і 

Документальне 

розслідування 

«УКРАЯ»

21.15 Природа сьогодні

22.15, 5.00 Чарівні світи

00.00 Щоденники Червоного 

Черевичка

01.00 Ніч чорних краваток

02.15 Життя на Вершині

02.50 Після опівночі

03.50 Світські хроніки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

07.00 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

07.35, 11.00 Облом.UA.

08.10, 19.00 ДжеДАІ

08.30, 18.30 Спецкор

09.00 Дембель

10.00 Д/ф «Найбільший 

авіалайнер в історії: 

Аеробус А380»

12.15 Відеобімба

14.15, 23.45 Т/с «Загублений 

світ»

16.05 Х/ф «Поганий 
лейтенант»

19.20 Секретні матеріали

20.00 Х/ф «Охоронець»
21.55 Х/ф «Тактична 

сила»
01.35 Х/ф «Постріл у 

труні»

ФУТБОЛ

06.00 «Миколаїв» 

— «Іллічівець». 1/4 

фіналу. Кубок України

07.45 Сіткорізи

08.15, 23.45 «Полтава» 

— «Шахтар». 1/4 

фіналу. Кубок України

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 Кріштіану Роналду: 

запорука успіху в Ель 

Класіко. ЧІ

10.40 «Севілья» — 

«Валенсія». ЧІ

12.25, 18.30 Ліонель Мессі: 

ТОП-бомбардир Ель 

Класіко. ЧІ

12.45 «Челсі» — 

«Тоттенгем». ЧА

14.35 Шлях до Ель Класіко. ЧІ

16.00 Хроніки Ель Класіко. ЧІ

16.45 «Осасуна» — 

«Атлетіко». ЧІ

18.50 «Сталь» — «Ворскла». 

ЧУ

20.40 «Ліверпуль» — 

«Сандерленд». ЧА

22.50 ЧІ. Огляд туру

01.35 «Вотфорд» — «Сток 

Сіті». ЧА

03.25 «Ейбар» — «Бетіс». ЧІ

05.15 Топ-матч

ЄВРОСПОРТ

04.00, 11.45, 18.00, 18.45, 

00.00, 1.00 Біатлон. 

Кубок світу

05.30, 9.30 Футбол. 

Чемпіонат MLS. Фінал 

Конференції

07.00 Футбол. «ФІФА»

07.30, 15.00, 20.45, 

21.00 Снукер. UK 

Championship. 1/8 

фіналу

11.15 Автоспорт. Серія WTCC. 

Повний доступ

12.45 Футбол. Кубок 

англійської ліги. 1/4 

фіналу

13.45, 2.00 Футбол

14.45 Хокей. НХЛ. Регулярний 

сезон. Огляд

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.30 Дзеркало історії

08.20, 12.50 Правила життя

09.10 Правда життя

10.10, 21.40 Життя після 

людей

11.00 Таємниці Міссісіпі

11.50 Жирафи: вартові 

савани

13.40, 5.10 У пошуках істини

14.30 Прихована реальність

15.20 Містична Україна

16.10, 23.30 Повітряні бої

17.10, 20.40 Технології їжі

18.10, 22.30 Загадки планети

19.00 Брама часу

19.50 Україна: забута історія

00.20 Підроблена історія

К1

05.10 Рецепти щастя

05.50 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

09.20 Три сестри

10.15 Т/с «Дикий ангел»

11.10 Т/с «Ти — моє життя»

12.10, 14.00, 15.00, 20.00, 

21.00 Орел і решка

16.00 Файна Юкрайна

18.00 Звана вечеря

19.00 Розсміши коміка

22.00 КВК на БІС

23.00 Т/с «Доктор Хаус»

02.40 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.45 Байдиківка

07.10 М/с «Дора-

мандрівниця»

07.35 М/с «Чаґінгтон»

08.00 МультMIX

09.45 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»

10.20 Х/ф «Герцог»
11.55, 17.50 Панянка-селянка

12.55, 22.00 Танька і Володька

13.55, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

14.55, 23.00 Т/с «Домашній 

арешт»

15.55 Віталька

16.50, 20.00 Країна У

00.00 Т/с «Світлофор»

01.00, 5.00 У ТЕТа тато!

01.55 Теорія зради

02.50 БарДак

03.55 Т/с «Щоденники 

Темного»

05.25 М/с «Лис Микита»

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.40, 

21.00, 1.30, 5.00 Новини

06.10, 6.45, 8.10 Спорт

06.15, 8.15 Ера бізнесу

06.20, 8.20 АгроЕра

06.30, 7.05, 8.30 Смакота

07.15 Ранок

08.35 Паспорт.Ua

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00, 5.45 Вічне

09.15 Т/с «Травма»

09.55 План на завтра

10.30, 19.30 Про головне

11.00 Д/ф «Василь 

Симоненко. Тиша і 

грім»

11.35 Розсекречена історія

12.30 Слідство. Інфо

13.20 Казки Лірника Сашка

13.30 Як це?

13.50 Суспільний університет

14.25, 3.40 Надвечір’я. Долі

15.40 Спогади

16.05 Д/с «Середземномор’я»

16.40 Д/с «Блюз. Мартін 

Скорсезе представляє»

18.25, 1.20 Новини. Світ

19.00, 1.45 Новини. Культура

19.20 Візитівка Карпат

20.00 Prime time з 

Мирославою Гонгадзе

20.30 Схеми

21.30, 5.25 Новини. Спорт

21.50 Т/с «Епоха честі»

ТРК «ЕРА»
23.00 Підсумки

23.20 Золотий гусак

23.50 На слуху

02.00 Д/с «Увесь цей джаз»

03.00 Світло

04.30 Уряд на зв’язку з 

громадянами
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30 ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30 Чотири весілля-5

10.50, 12.20 Міняю жінку-6

14.10 Т/с «Сліпа»

14.45 Мольфар

15.45 Сімейні мелодрами-6

17.15 Мелодрама «Уламки 

щастя-2»

20.15 Вечірній Київ 2016

22.00 Комедія «Кохання у 

великому місті-3»

23.30 Комедія «Красиве 

життя»

01.45 Квартал і його команда

ІНТЕР

06.10, 11.10, 12.25 Слідство 

вели...

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.15, 8.10 «Ранок з «ІНТЕРом»

09.20 Т/с «Мереживо долі»

14.00 Речдок

14.40 Судові справи

16.45 Сімейний суд

18.00, 19.00 Стосується кожного

20.00, 1.00 Подробиці

21.00 Чорне дзеркало

23.00 Х/ф «Міміно»
02.00 Х/ф «Дике кохання»
03.55 Д/ф «Таємниці 

пірамід»

04.45 Чекай на мене

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.00 Агенти 

справедливості

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

2.50 Події

07.15, 8.15 Ранок з 

Україною

09.15, 4.30 Зоряний шлях

11.30, 3.40 Реальна містика

13.30, 16.00, 21.00 Т/с «Анка з 

Молдаванки»

18.00 Т/с «Співачка і доля»

19.45 Говорить Україна

23.00 Події дня

23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

ICTV

05.25 Громадянська оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

09.50, 16.45 Т/с «Кримінолог»

11.45, 13.20 Х/ф 
«Скажений Макс-3. 
Під куполом грому»

12.45, 15.45 Факти. День

14.25, 16.20 Т/с «Відділ 44»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Антизомбі

21.25 Дизель-шоу

23.55 Що? Де? Коли?»

01.00 Х/ф «Не погрожуй 
Південному Центру...»

02.30 Т/с «Спіраль»

03.55 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.50 Зона ночі

03.40 Х/ф «Хочу як 
Бріджет»

05.30, 18.00 Абзац

06.25, 7.40 Kids Time

06.27 М/с «Губка Боб»

06.45 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»

07.42 Х/ф «Тенета 
Шарлотти»

09.30 Половинки

11.10, 21.45 Київ вдень та 

вночі

15.20, 19.00 Супермодель 

по-українськи

22.45 Половинки

00.25 Х/ф «Привид будинку 
на пагорбі»

02.45 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 1.55 Огляд преси

06.25, 0.25 Хроніка дня

06.30, 18.45 Місцевий час

06.40, 8.20, 21.25, 0.15 Бізнес-

час

06.45 Клуб LIFE

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 7.32, 8.10, 8.25, 8.35 

Інформаційний ранок

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

20.03, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Стоп корупції!

23.10 За Чай.com

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

02.15 Машина часу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

03.35 В кабінетах

04.25 Фактор безпеки

04.45 Невигадані історії

05.25 Будемо жити

05.55 Рандеву з Яніною 

Соколовою

НТН

06.05 Х/ф «Аварія 
— донька мента»

07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

і партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.30, 17.30 Т/с «Детективи»

12.00 Страх у твоєму домі

13.45, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: 

Лас-Вегас-10»

14.00, 19.00, 23.15, 2.35 

Свідок

15.40 Т/с «Суто англійські 

вбивства»

23.45 Т/с «Чорні вітрила»

00.50 Т/с «Копи-новобранці»

03.05 Речовий доказ

03.35 Легенди бандитської 

Одеси

04.00 Правда життя. Професії

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Віра, любов і надії Віри 

Любимової, ч. 3 

06.25 Земляки. Жива роса 

Володимира Шкурупія 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.35, 18.25 Новини-Світ 

07.45, 18.40 Новини 

08.00, 19.00, 00.00 

Інформаційна програма 

«Культура.День» 

08.15 Ранок iз «Культурою»

08.55 Недоговорено багато. 

Платон Воронько 

09.20 Дійові особи 

10.15 Гра долі. Німфея 

Кандіда 

10.35 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Анатолій 

Демчук, ч. 1 

11.00 Надія Птушкіна. 

«Пізанська вежа». 

Вистава Київського 

академічного театру 

російської драми ім. 

Лесі Українки 

12.25 Д/ф «Епоха Платона 

Майбороди» 

13.10 Тамара Яценко. Сяюча 

зірка 

14.00, 02.00 Вокально-

хоровий конкурс 

«Victoria»

15.10, 03.10 «ВінВонаЖиття». 

Вистава Київського 

театру «Paper Wall»

16.00 Казки Запорізькі від 

Санька Сита 

16.15 Кароль Шимановський. 

Українські стежки 

польського генія

17.00 Михайло Відейко. 

Шляхами Трипілля, ч. 3

17.30 А у нас кіно знімали... 

Іван Миколайчук

18.00 Невигадані історії. Мрія 

про небо

19.20, 00.20 Територія Кіно. 

Згадуючи Юрія Іллєнка

20.05 Києвотека. Київ у 

старих газетах

20.35 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Анатолій 

Демчук, ч. 2

21.00 Концерт «Музика до 

кінофільмів»

22.10 М. Вінграновський. 

«Прекрасний звір у 

серці». Вистава театру 

«Сузір’я»

23.20 Д/ф «Таємничий 

Сковорода»

01.10 Іван Франко і Леся 

Українка

01.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Василь 

Махно, ч. 3

04.00 Жорді Гальсеран. 

«Метод Гронхольма». 

Вистава Київського 

академічного Молодого 

театру 

05.35 Місто-музей магнатів 

Потоцьких 

СТБ

07.25 Зіркове життя

09.15 Х/ф 
«Домоправитель»

11.05 Х/ф «Коли його 
зовсім не чекаєш»

18.00, 22.00 Вiкна-новини

18.30, 0.30 Т/с «Коли ми 

вдома»

19.55, 22.45 Танцюють всі!-9

02.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.00, 18.00 Алло, лікарю!

06.45, 20.00 Д/ф «Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем»

09.50 Путівник прочанина

10.40 Зоопарки світу

11.20 Будьте здорові!

12.00 Teen-клуб

14.00 Оглядач. LIVE

19.00 В гостях у Дмитра 

Гордона

21.10 Жива природа

21.40, 4.10 Відлуння

22.10 Природа сьогодні

23.05 Королева левів

00.00 Щоденники Червоного 

Черевичка

01.10 Ніч чорних краваток

01.45 Життя на Вершині

02.40 Вихідний, після опівночі

03.45 Світські хроніки

04.40 Цивілізація Incognita

05.10 Чарівні світи

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

07.00 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

07.35, 10.55 Облом.UA.

08.10, 19.00 ДжеДАІ

08.30, 18.30 Спецкор

09.00 Дембель

10.00 Д/ф «Найбільший 

авіалайнер в історії: 

Аеробус А380»

12.30 Відеобімба

14.45, 0.55 Т/с «Загублений 

світ»

16.35, 23.00 Х/ф «Месник»
19.20 Х/ф «Тактична сила»
21.10 Х/ф «Мега-акула 

проти Колоса»
01.50 Х/ф «Легенда про 

княгиню Ольгу»

ФУТБОЛ

06.00, 8.00 Топ-матч

06.10 «Еспаньйол» — 

«Леганес». ЧІ

08.10 «Лестер» — 

«Мідлсбро». ЧА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 Хроніки Ель Класіко. ЧІ

11.05 «Реал» — «Спортінг». 

ЧІ

12.50 «Арсенал» — 

«Борнмут». ЧА

14.35 Ель Класіко. ЧІ

16.00 Найкращі гравці Ель 

Класіко. ЧІ

16.30 «Севілья» — 

«Валенсія». ЧІ

18.15 ЧІ. Передмова до туру

18.45 «Полтава» — 

«Шахтар». 1/4 фіналу. 

Кубок України

20.25 «МЮ» — «Вест Гем». 

ЧА

22.10 Кріштіану Роналду: 

запорука успіху в Ель 

Класіко. ЧІ

22.50 Моя гра

23.20 «Сосьєдад» — 

«Барселона». ЧІ

01.10 ЧІ. Передмова до туру

01.40 «Челсі» — 

«Тоттенгем». ЧА

03.30 Світ Прем’єр-ліги

04.00 «Осасуна» — 

«Атлетіко». ЧІ

ЄВРОСПОРТ

04.45, 9.30 Футбол. 

Чемпіонат MLS. Фінал 

Конференції

06.00, 6.45 Біатлон. Кубок 

світу

07.30 Снукер. UK 

Championship. 1/8 

фіналу

11.00 Футбол. Чемпіонат 

MLS. Огляд

11.30 WATTS

11.45, 14.30, 15.00 Лижне 

двоборство. Кубок світу. 

Командні змагання

13.00 Лижні перегони. Кубок 

світу. Чоловіки і жінки. 

Спринт. Класика

16.00, 18.00 Снукер. UK 

Championship. 1/4 

фіналу

19.30, 2.30 Гірські лижі. 

Кубок світу. Чоловіки. 

Швидкісний спуск

21.15 Хокей. НХЛ. Регулярний 

сезон. Огляд

21.45 Футбол. ЧА. 

Чемпіоншип

23.45 Футбол

01.00 Кінний спорт. European 

Masters

МЕГА

06.00, 1.10 Бандитська Одеса

07.30 Дзеркало історії

08.20, 12.50 Правила життя

09.10 Правда життя

10.10, 21.40 Життя після 

людей

11.00 Таємниці Міссісіпі

11.50 Крилаті мавпи Шангрі-

Ла

13.40 У пошуках істини

14.30 Прихована реальність

15.20 Містична Україна

16.10 Повітряні бої

17.10, 20.40 Технології їжі

18.10, 22.30 Загадки планети

19.00 Брама часу

19.50 Україна: забута історія

23.30 Холодний Яр

К1

05.10 Рецепти щастя

05.50 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

09.20 Три сестри

10.15 Т/с «Дикий ангел»

11.10 Т/с «Ти — моє життя»

12.10, 14.00, 15.00, 20.00, 

21.00 Орел і решка

16.00 Файна Юкрайна

18.00 Звана вечеря

19.00, 1.00 Розсміши коміка

22.00 КВК на БІС

23.00 КВК

03.00 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.45 Байдиківка

07.10 М/с «Дора-

мандрівниця»

07.35 М/с «Чаґінгтон»

08.00 МультMIX

09.45 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»

10.35 М/ф «Школа монстрів: 

вітаємо у Monster High»

11.55, 17.50 Панянка-селянка

12.55 Танька і Володька

13.55 Одного разу під 

Полтавою

14.55 Т/с «Домашній арешт»

15.55 Віталька

16.50 Країна У

20.00 Х/ф «Час»
22.00 Х/ф «128 ударів 

серця на хвилину»
00.00 Т/с «Світлофор»

01.00, 5.00 У ТЕТа тато!

01.55 Теорія зради

02.50 БарДак

03.55 Т/с «Щоденники 

Темного»

05.25 М/с «Лис Микита»

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.40, 

21.00, 1.30, 5.00 Новини

06.10, 6.45, 8.10 Спорт

06.15, 8.15 АгроЕра

06.25, 7.05, 8.25 Смакота

06.35 Ера будівництва

07.15 Ранок

08.30 Територія закону

08.35 Паспорт.Ua

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00, 5.45 Вічне

09.15 Т/с «Травма»

09.55 Д/ф «Reforms United» із 

документальної трилогії 

«Неймовірні українці»

10.25, 19.30, 4.30 Про головне

10.55 Д/ф «Василь Стус. 

Феномен суток»

11.55 Prime time з 

Мирославою Гонгадзе

12.25 Схеми

13.20 Казки Лірника Сашка

13.30 Хочу бути

13.50 Суспільний університет

14.25, 3.35 Віра. Надія. Любов

15.40 Театральні сезони

16.05 Д/с «Середземномор’я»

16.40 Д/с «Блюз. Мартін 

Скорсезе представляє»

18.25, 1.20 Новини. Світ

19.00, 1.45 Новини. Культура

19.20 Обличчя війни

20.00 На пам’ять

20.30 План на завтра

21.30, 5.25 Новини. Спорт

21.50 Війна і мир

22.30 Класики світової 

літератури

ТРК «ЕРА»
23.00 Підсумки

23.20 Золотий гусак

23.50 На слуху

02.00 Музичне турне

03.05 Д/ф «Назарій Яремчук: 

афганська історія»
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КАНАЛ «1+1»

06.00 Комедія «Красиве 

життя»

08.00 Сніданок. Вихідний

10.00, 19.30 ТСН

11.00 Поверніть мені красу-2

12.10 Комедія «Кохання у 

великому місті-3»

13.50 Голос. Діти-3

16.35, 21.15 Вечірній квартал

18.30 Розсміши коміка 2016

20.15 Українські сенсації

23.15 Світське життя

00.15 Вечірній Київ 2016

02.05 Неділя з кварталом

ІНТЕР

06.45, 20.00, 3.00 

«Подробиці»

07.30 Х/ф «Міміно»
09.30, 5.00 Д/ф «Юрій 

Яковлєв. Смішний. 

Серйозний. Справжній»

10.20 Х/ф «Гусарська 
балада»

12.20 Х/ф «Будинок для 
двох»

14.15 Х/ф «Хроніки зради»
16.15 Х/ф «Кохати не 

можна забути»
18.10, 20.30 Х/ф «Чоловік 

на годину»
22.30 Добрий вечір на «Інтері»

23.20 Навколо М

00.20 Х/ф «Ласкаво 
просимо до пастки»

02.20 Д/ф «Життя в кредит»

03.30 Х/ф «Людина 
народилась»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00, 1.20 Події

07.10, 5.00 Зоряний шлях

10.00 Кулінарна Академія 

Олексія Суханова

11.00 Х/ф «Я буду поруч»

13.00, 15.20 Т/с «Білий 

налив»

17.00, 19.40 Т/с «Лабіринти 

долі»

21.20 Х/ф «З чистого 
аркуша»

23.25 Реальна містика

02.10 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

ICTV

05.20 Факти

05.40 Більше ніж правда

06.35 Секретний фронт

07.35 Антизомбі

08.35 Громадянська оборона

09.35 Інсайдер

10.35, 13.00 Т/с «Пацики»

12.45 Факти. День

14.00 Х/ф «Індіана 
Джонс. У пошуках 
втраченого ковчегу»

16.15 Х/ф «Індіана Джонс і 
храм Долі»

18.45 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки

20.05 Х/ф «Боги Єгипту» 

22.40 Х/ф «Мутанти»
00.55 Х/ф «Не погрожуй 

Південному 
Центру...»

02.20 Т/с «Спіраль»

04.20 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

04.20 Абзац

05.20, 6.35 Kids Time

05.22 М/с «Губка Боб»

06.37 Хто зверху? 

08.35 Ревізор

11.50 Пристрасті за ревізором

14.40 Зірки під гіпнозом

16.30 Х/ф «Континуум»

18.40 Х/ф «Перший 
месник»

21.00 Х/ф «Перший месник: 
інша війна»

23.45 Х/ф «Сигнал»
01.45 Х/ф «Бранці сонця»

5 канал

06.00 Час-тайм

06.15 Рандеву з Яніною 

Соколовою

06.35 Кордон держави

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 

22.00, 0.00 Час новин

07.30 Суперкнига

07.50, 8.20, 22.15, 0.15 Бізнес-час

08.30 Не перший погляд

09.15 Мотор

09.20 Автопілот-новини

09.30 Укравтоконтинент

10.10 Модне здоров’я

10.30 Сімейний лікар

11.05 П’ятий поверх

11.30 Майстри ремонту

12.15 Сімейні зустрічі

12.35 Прес-конференція щодо 

ситуації у зоні АТО

13.10, 3.20 Кіно з 

Я. Соколовою

13.30 Історія успіху

13.40 Сучасний фермер

14.10, 4.15 Феєрія мандрів

14.30 Навчайся з нами

15.15, 4.35 Час інтерв’ю

15.30 Палата

16.10 Фінансовий тиждень

16.30 Особливий погляд

17.10 Документальний проект

18.15, 2.35 Фактор безпеки

19.25, 23.30 Машина часу

20.10, 0.20, 5.15 Рандеву з 

Я. Соколовою

21.00, 1.30 Велика політика

21.30, 1.15, 2.00, 3.00, 4.00, 

5.00 Час: Важливо

22.30 Д/ф «Окупація»

02.15 У кабінетах

НТН

06.25 Х/ф «Щит і меч»
11.10, 2.15 Речовий доказ

12.50 Склад злочину

14.15 Т/с «Детективи»

17.10 Х/ф «Одиночне 
плавання»

19.00, 1.45 Свідок

19.30 Х/ф «Спокута»
21.15 Х/ф «Знову 

невловимі»
23.50 Х/ф «Недоторкані»
02.45 Випадковий свідок

02.55 Легенди бандитської 

Одеси

03.20 Правда життя. Професії

03.50 Х/ф «Аварія 
— донька мента»

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Казки Запорізькі від 

Санька Сита 

06.15 Кароль Шимановський. 

Українські стежки 

польського генія 

07.00 Михайло Відейко. 

Шляхами Трипілля, ч. 3 

07.30 А у нас кіно знімали... 

Іван Миколайчук 

08.00 Невигадані історії. Мрія 

про небо 

08.25 Новини-Світ 

08.35 Новини 

08.50 Інформаційна програма 

«Культура.День» 

09.05 Аптека музей

09.20 Територія Кіно. 

Згадуючи Юрія Іллєнка 

10.05 Києвотека. Київ у 

старих газетах 

10.35 Діалог. Василь Герасим’юк 

— Анатолій Демчук, ч. 2 

11.00 Концерт «Музика до 

кінофільмів» 

12.10 М. Вінграновський. 

«Прекрасний звір у 

серці». Вистава театру 

«Сузір’я» 

13.20 Д/ф «Таємничий 

Сковорода»

14.00, 02.00 О, Моцарт, 

Моцарт! 

16.00 Світ дитини 

16.10 Казки Лірника Сашка 

16.20 Музика і музиканти. 

Оперна абетка, ч. 3

16.45 Історія однієї картини. 

Звуки і фарби

17.00 Під сузір’ям Глієра, ч. 1. 

Традиції і сьогодення

17.25 Під кутом моно

18.00 Мандри. Степань 

18.15 Уроки Даниїла Лідера, 

ч. 1

19.00, 00.00 Інформаційно-

аналітична програма 

«Культура. Дайджест»

19.20, 00.20 Позиція. 

Костянтин Скретуцький

19.50 Театральні силуети. 

Мальвіна Швідлер. 

«Наша Маля»

20.25 Д/ф «Київська 

старовина. Світ 

мистецтва. Казимир 

Малевич»

21.00 «Бал Генія». Вулична 

вистава Львівського 

академічного духовного 

театру «Воскресіння»

21.50 Макс Брух. Концерт для 

скрипки

22.05 Людмила Мешкова. 

Під покровом Софії 

Київської

23.00 Джаз Коло. Дуети, ч. 1

23.25 Кременець. Невмируща 

слава 

00.50 Театральні силуети. 

Катерина Осмяловська 

01.20 Д/ф «Ігор Білозір. На 

зламі епох»

04.00 «За часом, як за 

плугом». Пам’яті 

Миколи Шудрі

05.05 Іван Єгоров. Кольори 

радості

05.15 Компіляція «Проект 

миродзвін»

СТБ

05.50 ВусоЛапоХвіст

08.00 Караоке на майдані

09.00 Все буде смачно!

09.55, 21.45 Т/с «Коли ми 

вдома»

13.50 Зважені та щасливі-6

17.00 Хата на тата

19.00 Х-Фактор-7

22.35 Х-Фактор-7. Підсумки 

голосування

23.40 Танцюють всі!-9

ТОНІС

06.00 Х/ф «Кутузов»
09.50 Шеф-кухар країни

11.00, 19.00 Д/ф «Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем»

13.35 Іпостасі спорту

14.00 Жива природа

15.10 Путівник прочанина

15.30 Соціальний статус: 

ваша пенсія

16.05, 21.05 Чарівні світи

16.40 Ювілейний концерт 

Оксани Білозір

20.10 Королева левів

21.35 Таке спортивне життя

22.10 Х/ф «Дике серце»
00.10 Вихідний, 

після опівночі

01.20 Щоденники Червоного 

Черевичка

02.20 Ніч чорних краваток

03.00 Життя на Вершині

04.00 Світські хроніки

04.20 Х/ф «Герой сім’ї»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

07.00 Маски-шоу

08.00 Облом.UA

08.40 Вайпаут

10.45 Богатирі

11.45 Top Gear

13.50 17 тур ЧУ з футболу 

«Чорноморець» 

— «Волинь»

16.00 Облом.UA.

16.50 17 тур ЧУ з футболу 

«Зоря» — «Дніпро»

19.00 Х/ф «13-й район»
20.40 Х/ф «Ведмежатник»
23.00 Х/ф «Поцілунок 

дракона»
00.55 Х/ф «Універсальний 

солдат-4»
02.50 Х/ф «Відьма»

ФУТБОЛ

06.00 «Сельта» — «Гранада». ЧІ

07.45, 13.30 ЧІ. Передмова 

до туру

08.15 «Бернлі» — «Ман 

Сіті». ЧА

10.00, 22.30 Футбол NEWS. 

LIVE

10.20 Найкращі гравці Ель 

Класіко. ЧІ

10.50 Ель Класіко. ЧІ

11.45 «Полтава» — 

«Шахтар». 1/4 фіналу. 

Кубок України

13.55 ЧА. Передмова до туру

14.25 «Ман Сіті» — «Челсі». 

ЧА

16.30 Хроніки Ель Класіко. ЧІ

17.10 «Барселона» — «Реал». ЧІ

18.00 Футбол Tables

19.10, 21.25, 5.40 Топ-матч

19.25 «Леганес» — 

«Вільярреал». ЧІ

21.40 «Атлетіко» — 

«Еспаньйол». ЧІ

23.40 «Ворскла» — 

«Динамо». ЧУ

01.30 Світ Прем’єр-ліги

02.00 «Тоттенгем» — 

«Свонсі». ЧА

03.50 «Гранада» — 

«Севілья». ЧІ

ЄВРОСПОРТ

04.00 Футбол

06.45, 7.30, 22.45 Гірські лижі. 

Кубок світу

08.30, 12.30, 15.45,19.00 

Біатлон. Кубок світу

09.30 WATTS

09.45, 15.00 Лижне 

двоборство. Кубок світу 

11.00, 14.00 Лижні перегони. 

Кубок світу

17.00 Футбол. ЧА. 

Чемпіоншип

19.45 Хокей. НХЛ. Регулярний 

сезон. Огляд

20.00, 1.00, 2.00 Футбол

23.00 Снукер. UK 

Championship. 1/2 

фіналу

00.05 Зимові види спорту. 

Огляд подій

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.00 Прихована реальність

08.40 У пошуках істини

10.20 Повітряні бої

12.10, 21.20 Людство: наша 

історія

14.40 Загадки планети

16.40 Таємниці Міссісіпі

18.40 Містична Україна

00.00 Брама часу

К1

05.10 Рецепти щастя

05.50 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

10.10, 1.45 Х/ф 
«Русалонька»

12.00 Т/с «H2O: просто додай 

води»

13.25 Х/ф «Реальні 
дівчата»

15.20, 16.20 Орел і решка

00.00 Т/с «Сонна Лощина»

03.20 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.45 М/с «Козаки. Футбол»

07.10 Байдиківка

07.35 М/с «Чаґінгтон»

08.00 МультMIX

09.40, 5.25 М/с «Лис Микита»

09.55 М/с «Дора-

мандрівниця»

10.25 М/с «Елвін і 

бурундуки»

10.50 М/ф «Барбі Дрімтопія»

12.10 М/ф «Попелюшка. 

Повний уперед»

14.05 Х/ф «Щоденник 
слабака-3. Собачі 
дні»

15.50 Х/ф «Час»
17.50, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

18.55 Казки У

20.00, 23.00 Країна У

22.00 Танька і Володька

00.00 Т/с «Світлофор»

01.00 Шпілівілі

01.55 Теорія зради

02.50 БарДак

03.55 Т/с «Щоденники 

Темного»

05.00 У ТЕТа тато!

УТ-1

06.00 У просторі буття

06.30 Підсумки

06.50, 0.20 Телемагазин

07.05 АгроЕра. Підсумки

07.20 Шеф-кухар країни

07.50, 23.40 Золотий гусак

08.15 Смакота

08.40 Світ on line

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 М/с «Мандрівники в 

часі»

09.50 Як це?

10.20 Хто в домі господар?

10.40 Хочу бути

11.00 Школа Мері Поппінс

11.20 Суспільний університет

12.00, 3.05 Д/ф «Назарій 

Яремчук. Місія, 

позначена небом»

12.50 Пісенний спас

13.55 П’ять баксів.net

15.30 Книга.ua

16.00 Український корт

16.35 Чоловічий клуб. Спорт

17.50 Чоловічий клуб

18.30 Д/ф «УКРАЯ»

20.30 Баклани на Балкани

21.00, 1.20 Новини

21.30 Спорт. Тиждень

21.55 Розсекречена історія

22.45 Мегалот

ТРК «ЕРА»
23.00 Територія закону

23.20 Вперед на Олімп

01.40 Музичне турне

02.45 Класики світової 

літератури

03.45 Х/ф «Далекий голос 
зозульки»
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КАНАЛ «1+1»

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

Фреймут. Міста
13.35 Українські сенсації
14.35 Комедія «Село на мільйон»
18.30 Комедія «1+1». 

«Недотуркані»
19.30, 5.15 ТСН-тиждень
21.00 Голос. Діти-3
00.00 Мелодрама «Заклинач 

коней»
02.50 Аргумент кiно
03.25 Світське життя

04.15 М/ф 

ІНТЕР

05.40 Х/ф «Гусарська 
балада»

07.40 Подробиці

08.10 уДачний проект

09.00 Готуємо разом

10.00 Орел і решка. 

Навколосвітня 

подорож

11.00 Орел і Решка. Шопінг

12.00 Добрий вечір на «Інтері»

13.00 Х/ф «Кохати не можна 
забути»

14.50 Х/ф «Чоловік на 
годину»

18.30, 21.30 Т/с «Нехай 

говорять»

20.00 Подробиці тижня

23.50 Х/ф «Життя, як цирк»
01.50 Х/ф «Балаган»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.50 Події

07.30 Зоряний шлях

09.25 Х/ф «Солдат Іван 
Бровкін»

11.20 Т/с «Лабіринти долі»

15.00 Х/ф «З чистого аркуша»
17.10, 20.00 Т/с «Горобини 

грона червоні»

19.00, 5.50 Події тижня

21.45 Т/с «Білий налив»

01.10 Т/с «Співачка і доля»

05.00 Реальна містика

ICTV

06.40 Факти

07.10 Що? Де? Коли?»

08.15 Дивитись усім!

10.10 Краще не повторюй

11.10, 13.00 Х/ф «Індіана 
Джонс. У пошуках 
втраченого ковчега»

12.45 Факти. День

13.50 Х/ф «Індіана Джонс і 
храм Долі»

16.05 Х/ф «Індіана Джонс 
і останній хрестовий 
похід»

18.45 Факти тижня

20.25 Х/ф «Індіана Джонс 
і королівство 
кришталевого черепа»

22.55 Х/ф «Інший світ-3. 
Повстання ліканів»

00.40 Х/ф «Мутанти»
02.40 Т/с «Спіраль»

04.05 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

03.20 Зона ночі

04.50 Абзац

05.45, 7.00 Kids Time

05.47 М/с «Пінгвіни 

Мадагаскару»

07.02 Т/с «Пригоди Мерліна»

11.40 Х/ф «Ті, що зупинили 
час»

13.30 Х/ф «Перший месник»

15.50 Х/ф «Перший месник: 
інша війна»

18.30 Х/ф «Реальна сталь»
21.00 Х/ф «Робот Чаппі»
23.20 Х/ф «Привиди Марса»
01.20 Х/ф «Континуум»

5 канал

06.00, 9.30, 1.00, 2.00, 4.00, 

5.00 Час: Важливо

06.15, 21.00, 1.15 Час: підсумки 

тижня 

06.25, 18.10, 0.20 Велика 

політика

06.55, 1.55 Огляд преси

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 22.00, 0.00 

Час новин

07.30 Суперкнига

07.50, 8.25, 22.15, 0.15 Бізнес-

час

08.10 Гра інтересів

08.30, 3.15 Феєрія мандрів

09.10 Мотор

09.20 Автопілот-тест

09.25 Технопарк

10.10 Кордон держави

10.25 Будемо жити

10.40 Драйв

11.10 Час інтерв’ю

12.15 Сімейні зустрічі

12.40 Прес-конференція щодо 

ситуації у зоні АТО

13.10 Модне здоров’я

13.35 Ваш лікар

14.10 Агрокраїна

14.30 Діалоги з Патріархом

15.15 П’ятий поверх

16.05 В кабінетах

16.30 Акцент

17.10 Документальний проект

19.25 Невигадані історії

20.00 Д/ф «Повітряні 

захисники»

21.40, 3.00 Час-Time

22.30 Д/ф «Окупація»

23.20 Фінансовий тиждень

НТН

05.20 Х/ф «Суворі 
кілометри»

07.00 Х/ф «Спокута»
08.45 Т/с «День гніву»
12.40 Х/ф «Знову 

невловимі»
15.10 Х/ф «Кубанські 

козаки»
17.10 Легенди карного 

розшуку
19.00 Т/с «13»
23.00 Х/ф «Хулігани-2: cтій 

на своєму»
00.45 Х/ф «Зграя»
02.40 Х/ф «Недоторкані»
04.15 Речовий доказ
04.45 Випадковий свідок
04.55 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну
06.05 Музика і музиканти. 

Оперна абетка, ч. 3 
06.25 Історія однієї картини. 

Звуки і фарби 
06.40 Під сузір’ям Глієра, ч. 1. 

Традиції і сьогодення 
07.05 Під кутом моно 
07.40 Мандри. Степань 
08.00 Уроки Даниїла Лідера, ч. 1 
08.40 Православний календар 
08.55 Світ дитини 
09.05 Казки Лірника Сашка 
09.20 Позиція. Костянтин 

Скретуцький 
09.50 Театральні силуети. 

Мальвіна Швідлер. 
«Наша Маля» 

10.25 Д/ф «Київська 
старовина. Світ 
мистецтва. Казимир 
Малевич» 

11.00 «Бал Генія». Вулична 
вистава Львівського 
академічного духовного 
театру «Воскресіння» 

11.50 Макс Брух. Концерт для 
скрипки 

12.05 Людмила Мешкова. Під 
покровом Софії Київської 

13.00 Джаз Коло. Дуети, ч. 1 
13.25 Кременець. Невмируща 

слава 
14.00, 02.00 «Пристрасті дому 

пана Г.-П.». Водевіль-
модерн за п’єсою Олени 

Пчілки «Сужена — не 
огужена» Київського 
академічного театру 
«Колесо»

15.15, 03.15 Кінолітопис. Д/ф 
«Гори мої, високії»

16.00 Джерело надій 
17.50 Православний календар 
18.00 Ідеальне місто Жовква 
18.25 Д/ф «Сімдесятники. 

Костянтин Єршов»
19.00, 00.00 Інформаційно-

аналітична програма 
«Культура. Дайджест»

19.20 Світ у прямокутнику. 
Леонід Левіт, ч. 2

19.45 Розповідає Олександр 
Сизоненко. «Згадуючи 
Григора та Григорія 
Тютюнників» 

20.05 Головна роль. Вікторія 
Булітко

21.00 Ф. Ерве. «Мадемуазель 
Нітуш». Вистава 
Національної оперети 
України

00.20 Світ у прямокутнику. 
Володимир Фалін, ч. 2

00.50 Під знаком Кримського
01.05 Головна роль. Галина 

Яблонська, ч. 1
04.00 А. Чехов. «Чайка». 

Вистава Львівського 
академічного духовного 
театру «Воскресіння»

05.10 Створення оркестру
 

СТБ

06.55 Все буде добре!
09.00 Все буде смачно!
09.55 Караоке на майдані
10.50 Т/с «Коли ми вдома»
12.55 МастерШеф-6
19.00 Битва екстрасенсів 16
21.15 Один за всіх
22.30 Х-Фактор-7
01.15 Х-Фактор-7. Підсумки 

голосування
02.20 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.10 Х/ф «Серця 4-х»
07.50 Натхнення
09.50 Зоопарки світу
11.00, 18.50 Д/ф «Щоденники 

Другої світової війни: 
день за днем»

13.40 Будьте здорові!
14.00 Teen-клуб
15.10 Путівник прочанина
15.30 Соціальний статус: ваша 

пенсія
16.05, 3.50 Чарівні світи
16.45 Природа сьогодні
17.40 Ювілейний концерт 

Оксани Білозір
20.00 Цивілізація Incognita
20.20 Кумири
20.35 Світські хроніки
21.05 Шеф-кухар країни
21.40 Євромакс
22.10 Х/ф «Герой сім’ї»
00.00 Щоденники Червоного 

Черевичка
01.53 Ніч чорних краваток
02.15 Життя на Вершині
02.45 Вихідний, після опівночі
04.15 Х/ф «Дике серце»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
07.00 Маски-шоу
08.00 Нове «Шалене відео 

по-українськи»
08.35 Облом.UA
09.00 Бушидо
10.35, 16.00 Роби бізнес
11.00 Люстратор 7.62
12.00 Люстратор. 

Спецпроект
13.00 Секретні матеріали
14.00 Цілком таємно
15.00 Дембель
16.25 Х/ф «Ведмежатник»
19.00 Х/ф «Ронін»
21.30 Профутбол
23.15 Х/ф «Мега-акула 

проти Колоса»
01.05 Х/ф «Відплата»
02.40 Х/ф «Чотири листи 

фанери»
04.00 Х/ф «Все перемагає 

любов»

ФУТБОЛ

06.00 «Вест Гем» — 
«Арсенал». ЧА

07.45 Світ Прем’єр-ліги
08.15 «Барселона» — «Реал». 

ЧІ
10.00, 16.20, 20.15 Футбол 

NEWS. LIVE
10.20, 3.20 Моя гра
10.50 «Ман Сіті» — «Челсі». 

ЧА

12.30, 23.00 Журнал Ліги 
чемпіонів

13.00, 15.55, 16.40, 18.55 
Футбол LIVE

13.55, 1.30 «Олімпік» 
— «Карпати». ЧУ

14.45 Коефіцієнти ФІФА/УЄФА
16.55 «Шахтар» — «Сталь». 

ЧУ
17.45 Футбол Tables
19.25 «Зірка» — 

«Олександрія». ЧУ
21.20 Великий футбол
23.30 «Борнмут» — 

«Ліверпуль». ЧА
01.20, 5.40 Топ-матч
03.50 «Евертон» — «МЮ». ЧА

ЄВРОСПОРТ

04.45, 9.30, 0.45 WATTS
05.00, 22.00, 1.00 Футбол
07.30, 12.15, 14.15, 17.45 

Біатлон. Кубок світу
08.30, 15.45 Стрибки з 

трампліна. Кубок світу
09.45, 15.00 Лижне двоборство. 

Кубок світу
11.00, 13.00 Лижні перегони. 

Кубок світу
18.30, 19.45 Гірські лижі. Кубок 

світу
21.30 Хокей. НХЛ. Регулярний 

сезон. Огляд

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
07.00 Прихована реальність
08.40 У пошуках істини
10.20 Повітряні бої
12.10, 21.20 Людство: наша історія
14.40 Загадки планети
16.40 Таємниці Міссісіпі
17.40 Дикі Аппалачі
18.40 Підроблена історія
00.00 Потойбіччя. Сни
01.00 Шосте відчуття
01.40 Таємниці пірамід
02.40 Дракула та інші
03.30 Тіло на продаж
04.20 Єврорабині
05.20 Професія-альфонс

К1

05.10 Рецепти щастя
05.50 Спеція
06.30 TOP SHOP
07.40 Чи знаєте ви, що...
08.15 М/ф
10.10 Х/ф «Реальні дівчата»
12.00 Т/с «H2O: просто додай 

води»
13.25, 14.25 Орел і решка
20.00 Х/ф «Весільний 

переполох»
22.00 Вечірній квартал
00.00 КВК
02.00 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.45 М/с «Козаки. Футбол»

07.10 Байдиківка

07.35 М/с «Чаґінгтон»

08.00 МультMIX

09.40, 5.25 М/с «Лис Микита»

09.55 М/с «Дора-

мандрівниця»

10.25 М/с «Елвін і 

бурундуки»

10.50 М/ф «Попелюшка. 

Повний уперед»

12.15 М/ф «Школа монстрів: 

великий монстровий 

риф»

13.55 Х/ф «Східна 
наречена»

15.55 Віталька

16.50, 20.00 Країна У

17.50, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

18.55 Казки У

22.00 Танька і Володька

23.00 Х/ф «128 ударів серця 
за хвилину»

01.00 Шпілівілі

01.55 Теорія зради

02.50 БарДак

03.55 Т/с «Щоденники 

Темного»

05.00 У ТЕТа тато!

УТ-1

06.00 Світ православ’я

06.35 На слуху

06.55, 0.20 Телемагазин

07.15, 7.50, 23.20 Золотий 

гусак

08.15 Смакота

08.40 Світ on line

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Спорт. Тиждень

09.30 Баклани на Балкани

10.00 Х/ф «Ціна людини»
12.05 Театральні сезони

12.35 Мистецькі історії

12.50 Спогади

13.20 Гра долі

14.20 Фольк-music

15.30 Твій дім

15.45 Борхес. «Поява народів 

на карті Європи»

16.10 Обличчя війни

16.40 Т/с «Епоха честі»

20.10 Подорожні

21.00, 1.20 Новини

21.30 Перша шпальта

22.00 Утеодин з Майклом 

Щуром

22.30 Класики світової 

літератури

ТРК «ЕРА»
23.00 Паспортний сервіс

01.40 Музичне турне

02.45 Телевистава «Повія»

04.50 Муз. фільм «Образи»
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Марія СУЛИМА

 Росія у будь-який спосіб намагається 
привабити кримську молодь — звільняє 
від складання ЄД — Єдиного державно-
го екзамену в Росії, активно запрошує до 
своїх вишів, а такі собі мобільні прий-
мальні комісії з різних російських інс-
титутів навіть самі їдуть на півострів по 
студентів. Проте ті не особливо біжать до 
тамтешніх інститутів, натомість актив-
но їдуть до материкової України. Тав-
рійський університет, що нині базуєть-
ся у Києві, розпочав новий навчальний 
рік приблизно з 700 студентів, і ця циф-
ра зростає. Наприкінці вересня цього 
року уряд ухвалив рішення про реор-
ганізацію київської Академії муніци-
пального управління. Цей навчальний 
заклад став структурним підрозділом 
Таврійського національного універси-
тету, викладачі і студенти якого поли-
шили окупований Крим. У 2014—2015 
роках iз півострова поїхала третина сту-
дентів, і до Таврійського університету, 
який почав працювати у Києві рік тому, 
вони щодня прибувають і досі. 
 У Криму зробили справжню чистку 
викладацьких лав, кажуть, практично 
1937 рік — хіба не розстрілювали. І це не 
могло не вплинути на якість тамтешньої 
освіти: теперішні кримські дипломи на-
віть у Росії не скрізь визнають. Значна 
частина викладачів, що не мали змоги 
поїхати з півострова, лишилися без ро-
боти. І це попри звання докторів та чис-
ленні наукові здобутки. 
 Одним із таких викладачів став Ва-
силь Якович Чирва. Його випадок пока-
зовий iще й тим, що звільнили його за 
націоналізм. Утім звільнили культурно 
— довели до того, що він сам написав за-
яву «за власним бажанням». На вченій 
раді, коли розглядали кандидатуру Чир-
ви, подану на конкурс, його колишній 
учень, людина, яку він забрав до універ-
ситету і керував дисертацією, — Воло-
димир Олегович Кур’янов — піднявся і 
сказав, що Чирва націоналіст, тож його 
треба гнати звідси, бо таким не місце в 
новому відродженому російському уні-
верситеті.
 — Ні, ми людину не переслідуємо, 
просто людину не вибрали за конкур-
сом, — розповідає про кримську так-
тику Володимир Павлович Казарін — 
друг і колега Чирви,  ректор Таврійсько-
го національного університету — того, 
що в Києві. Володимир Кур’янов, док-
тор хімічних наук, колись побіг до пар-
тійних органів в останні дні існування 
КПРС. Коли все розвалилося, його ніхто 
на роботу не хотів брати. Чирва його по-
жалів, практично на вулиці підібрав — 
його ж вигнали звідусіль, — узяв назад 
на хімічний факультет. Тепер Кур’янов 
— проректор кримського федерального 
університету.
 Кур’янова підтримав ректор Сергій 
Георгійович Доніч — треба голосувати 
проти. Тим, хто вже проголосував «за», 
— порадили зіпсувати бюлетені, таких 
виявилося 15. Ніхто не заперечив, однак 
і виступити проти кандидатури Чирви 
теж не наважилися.
 — Чирва завжди був проукраїнсь-
ким, iще за радянської влади, навіть у 
догорбачовський період. І не приховував 
цього, — розповідає Казарін. 
 Так попросили з університету Василя 
Яковича Чирву — доктора наук, професо-
ра, автора близько 400 публікацій — ок-
рім української, англійською, німецькою, 
російською мовами, володаря 20 патентів, 
науковця, на праці якого за останній рік 
покликалися 900 разів. Василь Якович 
має близько тридцяти захищених канди-
датів наук, чотирьох докторів. 

 І такий приклад усунення людей за 
націоналізм у кримському виші не єди-
ний.
 — Це типова доля дуже великої кіль-
кості людей, які там працювали, — про-
довжує Володимир Павлович Казарін. 
— Наприклад, одразу ж 2014-го споря-
дили на пенсію Віктора Федоровича Ша-
рапу. Він завідував кафедрою історії Ук-
раїни. Сказали — це псевдонаука, все, 
кафедри немає. Схожа ситуація сталася 
і з деканом факультету української фі-
лології Юрієм Федоровичем Прадідом. 
Факультет закрили, але він спробував 
подати свою кандидатуру на конкурс на 
відділення перекладу, щоб бодай десь 
відстоювати українську ідею. Проте по-
між ним — доктором наук — і кандида-
том — обрали кандидата. 
 Отак керівництво університету поз-
булося всіх невгодних. 
 — Кримськотатарське відділення 
було суттєво скорочено, турецьке за-
крито і на тлі цього — масова розправа 
з викладачами, — так описує тодішні 
події Володимир Павлович.
 Каже, тоді йому не раз казали — мов-
чи, тебе не чіпають, то мовчи. А коли 
дійшла справа до так званого «конкур-
су» на посаду, то заявили — думаєте, вас 
виберуть?
 — А я й не подавав документи на кон-
курс...
 Таврійський університет уже рік 
повноцінно функціонує в Києві. Звіс-
но, дуже багато проблем потрібно ще 
розв’язати. Спочатку не було при-
міщень — знаходили притулок то в 
Червоному корпусі університету, то в 
«Кримському домі». Тепер-от, після 
реорганізації, матимуть свої приміщен-
ня. Можливо, незабаром з’явиться бо-
дай поверх у гуртожитку і для викла-
дачів — тих, хто хоче залишити Крим, 
проте не має куди їхати.
 Говорив Володимир Павлович і про 
інші проблеми, з якими зіткнулися піс-
ля переселення:
 — Нас просять не лише студенти, а й 
учні старших класів, щоб ми організува-
ли дистанційне навчання. Там, у Криму, 
української мови у школах не лишило-
ся, а вони хочуть її вчити. Так от, в Ук-
раїні системи дистанційного навчання 
немає. Є самодіяльність: дистанційне 
спілкування — через скайп. Але ж це не 
навчання. Потрібно розробити сертифі-
ковану програму, щоб вона була визна-
на за кордоном. Наприклад, цього року 
14 тисяч випускників, це в 11-му класі, 
виходить, стільки ж у 10-му, 9-му кла-
сах. Ми ж маємо цих дітей не лише під-
готувати, а й дати їм сертифікат, щоб на 
його основі вони могли скласти ЗНО або 
вступити до вишу. 
 Казарін переконаний — універси-
тет упорається з усіма труднощами, але 
було б добре, якби наша влада робила 
певні висновки з того, що відбулося:
 — Тепер в окупованому Криму керів-
никами багато випускників Академії 
державного управління при Президен-
ті України. Вони позахищали дисерта-
ції, мають звання. То виникає запитан-
ня — як готували ці кадри? Гадаю, що 
саме ідеологічний момент мав би бути 
на першому місці. Чи є в цьому закладі 
якась система перевірки людей, і, може, 
вже час переглянути контингент викла-
дачів, які готували це покоління?
 Я поспілкувалася з Василем Якови-
чем Чирвою. Він не дуже хотів щось ко-
ментувати, каже: «Мені ще тут жити. 
А переїздити? Старих дерев не пересад-
жують...» Єдине, що розповів: його, ук-
раїнського націоналіста, якого «не обра-
ли за конкурсом до вишу кримського», 
запросили до вишу московського. ■

РЕПРЕСІЇ

Звільнені 
за націоналізм
Як кримський виш позбувався невгодних науковців

■

Етноісторичний 
коктейль
 Про Трипілля, хоч 
тема ця довго замов-
чувалася, незважаю-
чи на безліч археологіч-
них знахідок, останнім 
часом чимало написа-
но. Трипільська керамі-
ка, розписана червоною, 
чорною та білою фарба-
ми, експонується в музе-
ях Києва, Черкас, Пере-
яслава-Хмельницького, 
у Кам’янці-Подільсько-
му, Чернівцях, Івано-
Франківську, Умані, Бо-
рисполі, Одесі, Каневі, 
Вінниці, Львові, Бор-
щові й Збаражі Тер-
нопільської області, на-
віть у сільських музеях, 
скажімо у Буші на Він-
ниччині, низці музеїв 
на Київщині. Виставки 
артефактів iз давніх по-
селень проводяться не 
лише у нас, а й за кордо-
ном. Однак про Трипіль-
ську цивілізацію так і не 
знає багато українців.
 Отже, на наших тере-
нах проживав настіль-
ки давній народ, що на-
віть назву його не зафік-
совано у стародавніх на-
писах, і вона загубилася 
у глибині тисячоліть. На 
жаль, ми не знаємо як 
себе називали ті, хто за-
лишив нам у спадок пер-
шу хліборобську куль-
туру, колесо, величезну 
кількість артефактів, як 
їх називали їхні сусіди. 
Творці Трипілля стояли 
біля витоків цивілізації 
Європи і зробили дуже 
вагомий внесок у фор-
мування сучасної куль-
тури України. На тери-
торії Києва поселення 
трипільців знайдено на 
Замковій горі, Львівсь-
кій площі, Кирилівсь-
ких висотах, у Видуби-
чах, Дарниці та Чапаєв-
ці. На півночі кордон 
трипільської культури 
проходив десь за 100 кі-
лометрів вище Києва, а 
на півдні сягав Чорного 
моря.
 Нині трипільську 
спадщину досліджують 
ученi різних країн. Ба-
гаті археологічні ко-
лекції виставлені в му-
зеях та нагромаджені в 
університетах, дослід-

ницьких інститутах та 
приватних колекціях. 
Найбільші археологічні 
скарби зібрані в Києві, у 
Національному музеї іс-
торії України та Архео-
логічному музеї Інсти-
туту археології НАНУ. 
Трипільські колекції та-
кож є в музеях Польщі 
(Краків, Варшава, Поз-
нань), Росії (Санкт-Пе-
тербург, Москва), Ве-
ликобританії (Лондон), 
Австрії (Відень).

Трипiльська матриця 
iсторiї
 Проте найбільша та-
ємниця трипільської ци-
вілізації полягає в пи-
танні: яким чином вона 
перетворилася на «най-
вищий культурний вияв 
Європи» в IV-III тис. до 
н.е., «святиню землі ук-
раїнської», ба, лягла у 
підвалини української 
нації й стала «серцем ук-
раїнства»? Адже доне-
давна поняття «трипіль-
ська культура» станови-
ло лише назву унікальної 
хліборобської цивіліза-
ції. Натомість сьогод-
ні вона є предметом чис-
ленних проектів, зокре-
ма i під патронатом Пре-
зидента України Віктора 
Ющенка. Проекти ці ма-
ють на меті не тiльки оз-
найомити з археологіч-

ними знахідками, а й 
представити їх як над-
бання національної куль-
тури України і зробити її 
візитною карткою нашої 
держави у світі.
 «Трипільська куль-
тура, одна з перших, яка 
впродовж ста років має 
науковий розвиток, я 
вбачаю у цій темі вели-
ку цивілізаційну науку.  
Дуже шкода, що жоден 
український виш не ви-
пускає фахівців із три-
піллєзнавства, тому нам 
є чого прагнути і чого 
навчатись. Але постає 
питання, чи варто про 
це зараз говорити, адже 
є і важливіші питання, 
які хвилюють суспіль-
ство? Варто, тому що, 
підіймаючи історію, ми 
зміцнюємо нашу націо-
нальну єдність і ціліс-
ність», — наголошує Вік-
тор Ющенко.
 Скільки таємниць 
приховує в собі трипіль-
ська культура, скільки 
всього може відкрити для 
сучасного світу! Як свід-
чать численні публікації, 
всім нам слід звернутися 
до наших витоків. Зок-
рема, на цю давню хлібо-
робську цивілізацію ма-
ють звернути увагу наші 
аграрії з огляду на досвід 
ведення сільського госпо-
дарства.■

ЦЕ НАША ІСТОРІЯ

Колесо цивiлiзацiї
Трипілля — це перший хліб, перший метал, початок 
землеробського світогляду на теренах, 
які нині називаються Україною

■

Анастасія СЕМЕНЧУК 

Серед величезної археологічної спадщини України особливе місце посідає 
трипільська культура, з якою пов’язують процес створення підвалин сучасної 
цивілізації на території України – розвиток аграрних технологій, металургії, ста-
новлення світогляду та етнографічних рис. Поява трипільської археологічної 
культури понад сім тисячоліть тому стала одним із поворотних моментів іс-
торії цього краю і багато в чому визначила його приналежність до європейської 
цивілізації.
Не так багато українців сьогодні можуть стверджувати, що знають історію своєї 
держави — чи принаймні що пам’ятають повний її шкільний курс. Але ж насправді 
життєпис нашої країни приховує ще безліч цікавих сторінок, які, хоч і пожовкли 
від часу, відкриваються нам дедалі більш широкою гамою кольорів. 
І саме для того, щоб ми отримали змогу, а головне — бажання їх прочитати, інсти-
тут вищої освіти Київського національного економічного університету та команда 
«Енактус КНЕУ» провели повчальну конференцію «Трипілля: цивілізація творців», 
у якій узяли участь відомі археологи, історики та майстри України з реконструкції 
трипільської кераміки.

Трипільська кераміка.❙
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Поєднання фотографій і поезії
 ■ Руслане, насамперед виз-
начимось із поняттям «Моль-
фART» і з тим, що це за 
етнопроект?
 — Це наш спільний з Влас-
тою проект, і назву цю приду-
мала вона. Назва утворилася 
завдяки поєднанню старого гу-
цульського слова «мольфа» та 
тепер уже популярного англій-
ського ART. У цьому є свій сим-
волізм, який нам сподобався — 
саме поєднання давнього і сучас-
ного, чогось дуже близького і за-
гальнодоступного, зрозумілого 
і приваблюючого таємницями. 
Бо саме так і вважаємо: культу-
ра не є куснем інформації, який 
віджив, це явище живе, воно 
перебуває в постійному розвит-
ку і зміні, набирає нових форм і 
фарб, опираючись на спадок ми-
нулих поколінь, дає нові орієн-
тири для поколінь прийдешніх.
 Власта — поетеса, а моїм 
хобі є фотографія. Роблячи 
нові творчі продукти на стику 
цих двох мистецтв, можна зро-
зуміти, що найбільшим твоїм 
творчим актом і є твоє життя. 
«МольфARТ» — це творення 
власного життя, творення всьо-
го свідомого і відповідального, 
творення, де здійснюється по-
шук можливостей привнесен-
ня нових фарб і звуків у звичні 
питання про виживання.
 ■ Чи можна вважати проект 
етнічним? 
 — Людина сама по собі має 
мало можливостей для знач-
них змін навіть у площині влас-
ного світу, ми залежні від взає-
модії з собі подібними. На жаль, 
можливості співпраці часто губ-
ляться у конфронтаціях і конку-
рентній боротьбі. А наш «Мольф-
ART» — це об’єднання наших 
зусиль для речей більш склад-
них, ніж ми можемо поодинці.
 Я б не сказав, що цей проект є 
етнічним, адже ми користуємося 
надбаннями цілого людства. Ду-
маю, в сучасну епоху людство по-
винно переходити від конфрон-

тації до концентрування зусиль 
на викликах, які виникають на 
його шляху. Але, беззаперечно, 
основа наших мотивацій — куль-
тура рідних гір, тобто те, на чому 
виростаєш і що живе в тобі, по-
чинаючи від бабусиних казок. І, 
звичайно, є тут речі, які вважає-
мо цінними і важливими для 
себе. І думаємо, що ці речі варті 
переходу в інше тисячоліття.
 ■ Чому вибрали саме таку 
тему?
 — Думаю, ми не вибирали 
тему — тема вибрала нас сама. 
Життя ставить перед кожною 
людиною низку питань, які вона 
за можливості пробує виріши-
ти. Тому об’єктом нашої спіль-
ної творчості з Властою є прості 
питання про гармонію, про своє 
місце у світі, про смисл і зміст 
творчості та розуміння краси. 
Наприклад, поезія Власти для 
мене насичена різноманітними 
стратегіями та світоглядними 
концепціями, які я використо-
вую там, де не вистачає засобів 
візуальних.
 Людство за останні століт-
тя навчилося досить вдало за-
довольняти свої базові потреби. 
Але якось у цій гонці за фізич-
ним благополуччям ми забуває-
мо про те, що прийнято назива-
ти душею, забуваємо про якість 
психологічного життя. Це вва-
жається завданням окремих 
людей і спеціалістів, а для зви-
чайної людини психологія — 
то щось таке складне і непрак-
тичне і не має відношення до 
неї самої. Але наш психологіч-
ний стан часто є важливішим за 
стан фізичний. Тому людство че-
кає на новий виток еволюції, це 
еволюція духу, яка дозволить 
нам трансформувати власну біо-
логічну сутність у щось більше 
і сповнене красивішого змісту і 
сенсу.

Найчастіше мандали можна 
зустріти у вишивці, витинанці, 
писанкарстві… 
 ■ У так звані створені «за-

говорені» речі який вкладаєте 
зміст?
 — Мольфою на Гуцульщині 
називали заговорені речі. Коли 
брали якусь звичайну річ і за 
допомогою замовлянь наділя-
ли її новими характеристиками 
і функціями. Ми не є прихиль-
никами містики, але цей процес 
нагадав нам те, що відбувається 
при нашій співпраці. 
 Власта писала вірші, «слуха-
ючи» мої фотографії: така була 
перша наша форма співпраці, 
яка виникла і розвивалася ціл-
ком стихійно і несподівано для 
нас самих. Першим нашим сві-
домим витвором був артбук, у 
якому ми показали Властині вір-
ші та фотографії, які дали пош-
товх до них. Вийшла така собі 
книжка-медитація, де ми вже 
помітили, що це виходить кра-
щим, ніж просто вірші чи прос-
то фото, бо дотикається до свідо-
мості людини з різних сторін.
 ■ «МольфART — Геометрія 
шляху» — це ваша нова колек-
ція фоторобіт у форматі ман-
дал. Що це за напрям?
 — Явище це більш відоме 
під назвою «мандала» і прийш-
ло до нас зі Сходу. Утім даний 
феномен зустрічається майже в 
усіх культурах світу. Скажімо, в 
Україні принцип побудови ман-
дальних зображень дуже широ-
ко використовувався в будь-яко-
му виді образотворчого мистец-

тва. Найчастіше мандали можна 
зустріти в вишивці, витинанці, 
писанкарстві, плетиві з солом-
ки. Загалом побачити мандали 
можна на всіх матеріалах: від 
дерева до кераміки. Сьогодні в 
сучасному світі набирає обер-
тів так звана мандалотерапія, 
де люди через роботу з мандала-
ми гармонізують внутрішні ста-
ни і діагностують психологічні 
процеси. Таке широке розпов-
сюдження цього явища гово-
рить про якісь базові речі, при-
таманні, як виявилося, не тіль-
ки людству, а й усьому живому 
і неживому світу. Все: від люди-
ни до дрібної бактерії чи криста-
ла мінералу.
 ■ На яких формах базується 
мандала?
 — Мандала будується на од-
них і тих же базових формах, 
де краса і симетрія є основни-
ми формуючими критеріями. 
Є такий вислів — «краса вря-
тує світ», але, займаючись ман-
далами, ми розуміємо, що кра-
са і є світом. Людина є краса, її 
психологічний стан є краса і до-
вершеність, гармонія між скла-
довими особистості. І коли ви-
никає якась проблема, то вона 
свідчить про порушення цієї 
цілісності і симетрії.
 Тому даний принцип був ви-
користаний для створення пев-
них інструментів із пошуку того 
внутрішнього балансу. Інстру-

менти прості у використанні, бо 
базуються на візуальній скла-
довій і можна наочно побачити 
власні перекоси, слабкі ділянки 
чи блоки. Саме створення таких 
структур лягло в основу картин, 
які ми, за звичкою, називаємо 
мандалами. Введення персона-
жа фотографії у структуру пло-
щини мандали дозволило пока-
зати різні стани людини чи різ-
ні її шляхи до самореалізації, а 
цитати з віршів Власти викорис-
товуються як стратегії досягнен-
ня стану внутрішньої гармонії.
 ■ Де зазвичай робите знім-
ки?
 — Уся моя діяльність, як 
і життя, відбувається в горах. 
Вони мене виростили, вони фор-
мували мене, і не дивно, що лю-
бов до них закладена вже десь 
на рівні підсвідомості. Саме на-
роди, що жили в горах, надиха-
ють мене на створення візуаль-
них образів. Це невичерпне дже-
рело, де сконцентрована сила ба-
гатьох поколінь, які старалися 
не тільки вижити в суворіших 
гірських умовах, а й прагнули 
до краси, до радості і пізнання 
таємниці. Таємничий світ, який 
описували гуцули, надихає і за-
раз на інакше ставлення до жит-
тя. Гуцули завжди ставилися до 
світу як до живого — з повагою і 
шаною. Нам зараз цього не вис-
тачає, тож звідси і маємо купу 
екологічних проблем. Живу я в 
мальовничому гірському селищі 
Верховина, яке тулиться до під-
ніжжя величного Чорногірсько-
го хребта.
 Карпати — це край наповне-
ний силою, край, що викохував 
чудові культури, розкидані по 
горах, край, що формує особис-
тості, здатні долати труднощі з 
посмішкою, і край, що надійно 
ховає свої скарби від байдужих 
очей. ■

Валерія НАЛИВАЙКО

 Цього тижня шеренга молодих лю-
дей із заклеєними скотчем ротами виши-
кувалась біля корпусу Київського націо-
нального університету театру, кіно і те-
лебачення імені Івана Карпенка-Карого. 
Молодих людей на демонстрацію вивело 
обурення поганими умовами навчання і 
недбалим ставленням керівництва як до 
вишу, так, власне, й до студентства. Се-
ред основних проблем, які підштовхну-
ли близько сотні юнаків та дівчат про-
тестувати, — скорочення навчальних го-
дин із профільних предметів, невиправ-
дане підвищення вартості навчання за 
контрактом на тлі погіршення умов нав-
чання, недоступність репетиційної бази 
та обмеження часу перебування студен-
тів у будівлі університету — до 20.00. У 
результаті все це прямо впливає на про-
фесіоналізм майбутніх випускників, а 
адміністрація КНУТКіТ імені Івана Кар-
пенка-Карого не дуже активно займаєть-

ся фінансуванням діяльності вишу і за-
безпеченням гідних умов навчання.
 Свої вимоги студентська громада про-
писала у зверненні до адміністрації уні-
верситету. Майбутні актори та режисери 
сподіваються, що їх почують і вийдуть 
на діалог. Студентів підтримали і деякі 
викладачі. «Вперше в житті можу ска-
зати, що пишаюся студентами універ-
ситету. Браво тим студентам, хто не по-
боявся вийти боротися за свої права! — 
прокоментувала викладачка вузу Алла 
Заманська. — На кінофакультеті у на-

ших студентів немає навіть своєї ауди-
торії! Це при тому, що оплата за навчан-
ня чимала. Доводиться щоразу з боями 
домагатися того, щоб давали ключі від 
переглядової аудиторії, і о 20.00 вима-
гають, щоб ми залишали приміщення. Я 
викладаю у заочників і вечірників. Вони 
всі працюють, і зустрічі з ними почина-
ються лише о 18.00». Пані Заманська 
обурена, що заочникам і вечірникам не 
видають студентські квитки; окрім того, 
вони змушені виконувати навчальні ро-
боти за свій рахунок — брати в оренду ка-

мери, оплачувати звукорежисерів, світ-
ло, операторів. «При цьому номінально 
існує навчальна студія, яка зобов’язана 
обслуговувати студентів», — наголоси-
ла викладачка. Також вона повідомила, 
що студенти заклеїли роти для того, щоб 
показати: вже не один раз їм «затикала 
роти» адміністрація закладу.
 Тим часом ні Мінкультури, ні Мін-
освіти цю ситуацію не прокоментували. ■

ДО РЕЧІ

 Студенти ще одного столичного вишу вла-
штували нещодавно свою акцію протесту. Так, 4 
листопада студенти Національного педагогічно-
го університету імені Михайла Драгоманова за-
хопили одну з будівель навчального закладу в 
центрі Києва. Причиною таких дій стало бажан-
ня керівництва університету відкрити в будів-
лі навчального закладу меблевий магазин. Про-
тест тривав близько тижня, нині студенти нібито 
знайшли спільну мову з адміністрацією.

■

ПРОТЕСТ

Голосне мовчання
Студенти кіно-театрального університету із заклеєними 
ротами демонстрували обурення умовами навчання

■

ЗУСТРІЛИСЯ — ПОГОВОРИЛИ

Етнофентезі Карпат
Фотохудожник Руслан Трач — про символізм поєднання 
прадавніх звичаїв та сучасності
Наталія КАПУСТЯНСЬКА

Гуцульський фотохудожник Руслан Трач, відомий автентичними фотографіями, разом із прикарпат-
ською поетесою Властою Власенко в рамках етнопроекту «МольфART» презентували киянам свої 
композиції в стилі етнофентезі. 
Поєднання фотографії і поезії як окремого виду мистецтва з енергетикою Карпат зачаровують своєю 
оригінальністю та філософським змістом. Власне, ініціатори експозиції означили її як створення «за-
говорених» речей. Щоб привідкрити завісу «инчого світу», поспілкувалися з Русланом Трачем.

■

Фотокартина Руслана.
Світлини з власного архіву.

❙
❙

Руслан Трач.❙
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«Нам не повинно бути соромно за свою гру».Андрій Ярмоленко
півзахисник ФК «Динамо» (Київ) та збірної України

УКРАЇНА МОЛОДА

ОГОЛОШЕННЯ
«Українська національна лотерея». Зміни до Умов проведення державної миттєвої лотереї  «ЛОВИ МОМЕНТ»

«УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЛОТЕРЕЯ »
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом генерального директора
№ 171 від 22 листопада 2016р.

ЗМІНИ 
до Умов випуску та проведення державної грошової миттєвої лотереї 

«ЛОВИ МОМЕНТ»
 І. Внести наступні зміни до Умов випуску та проведення державної грошової миттєвої лотереї «ЛОВИ МО-
МЕНТ»:
 1. Викласти перше речення абзацу другого пункту 2.1. у такій редакції:

 «Лотерея проводиться з 01 грудня 2017 р. по 01 грудня 2023 року».
 2. Викласти кошторис доходів і  витрат на проведення державної грошової миттєвої лотереї «ЛОВИ МО-
МЕНТ»,  викладений в додатку до Умов, у такій редакції:
(млн.грн.)

■

 II. Прикінцеві положення
 1. Ці Зміни набирають чинності з дня їх опублікування. 
 2. Всі умови Лотереї, що не були змінені цими Змінами та доповненнями, залишаються незмінними.

Бочковський А.С.       Генеральний директор
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 Дев’ята партія матчу за звання 
чемпіона світу між володарем ша-
хової корони, норвежцем Магну-
сом Карлсеном та претендентом із 
Росії Сергієм Карякіним заверши-
лася внічию. За три партії до за-

вершення «основного часу» поє-
динку попереду росіянин — 5:4. 

Бокс
 На чемпіонаті Європи з боксу 
серед жінок, що проходив у Софії, 
українська збірна здобула дві на-

городи. У категорії до 51 кг Тетя-
на Коб стала віце-чемпіонкою кон-
тиненту, поступившись у фіналі 
росіянці Савельєвій. А у вазі до 
69 кг «бронзу» взяла Тетяна Пет-
рович, котру в півфіналі зупинила 
туркеня Галіскан. ■

Григорій ХАТА

 У те, що національна жіноча збірна України зможе 
виграти відбір на чемпіонат Європи-2017, вірили, 
напевно, лише затяті оптимісти.
 Звісно, перемога над чинними чемпіонками 
континенту — сербками, здобута «синьо-жовти-
ми» на початку єврокваліфікації, продемонструва-
ла чітку націленість підопічних Володимира Холо-
пова на фінальну частину Євробаскету. Проте, що 
саме так, без жодних очкових втрат, двічі при цьо-
му обігравши іменитого опонента, котрий до «золо-
та» ЧЄ-2015 влітку додав іще й олімпійську «брон-
зу», збірна України подолає непросту дистанцію, 
думається, передбачити не міг ніхто.
 Пригадати, коли українські баскетболістки де-
монстрували подібного роду переможну ходу, одра-
зу складно. Останнім часом їхні результати були да-
лекими від максимальних. За десять минулих років, 
коли «синьо-жовті» лише тричі пробивалися до фі-
нальної частини ЧЄ, де посідали місця в другій де-
сятці, перемог над «топовими» командами Старо-
го світу, здається, взагалі не було. По суті, дотепер 
єдиною світлою плямою в новітній історії вітчизня-
ного жіночого баскетболу була команда Володими-
ра Рижова-старшого, з якою він у 1995 році виграв 
європейську першість, а через рік — на Олімпіаді в 
Атланті — посів місце в «топ-4». Як пригадує зна-
ний наставник, тоді в його розпорядженні була трій-
ка неймовірно талановитих дівчат — Людмила На-
заренко, Олена Жирко та Марина Ткаченко, навколо 
котрих і була збудована найуспішніша жіноча збірна 
України. Нинішнє покоління вітчизняних баскетболіс-
ток Володимир Рижов називає недооціненим. За його 
словами, сьогоднішня збірна України має кадровий 
потенціал не гірший, ніж був у команди зразка почат-
ку 1990-х років. «Є Ягупова, навколо котрої повинен 
будуватися колектив. Є центрові — Малашенко і Бе-
режанська. У стислі терміни може видати результат 
Зарицька», — в одному з нещодавніх інтерв’ю Фе-
дерації баскетболу України Рижов-старший окреслив 
сильні сторони «синьо-жовтих».
 Своєю переможною грою проти чинних чем-
піонок Європи, котра відбулася в Сербії, Ягупова 
і К° підтвердили правильність припущень іменито-
го наставника. Завдяки добре злагодженим коман-

дним діям в обороні й високій продуктивності лі-
дерів в атаці українська збірна вдруге за календар-
ний рік поставила на коліна титулованого опонента. 
Нагадаємо, що в Києві, у лютому, підопічні Воло-
димира Холопова переграли сербок iз різницею в 
три пункти, матч-відповідь, у якому вирішувалася 
доля переможця квартету, наші дівчата виграли з 
форою «+6» — 88:82. Як і в першому матчі, най-
результативнішим гравцем українського колективу 
в повторному поєдинку з сербками знову була Алі-
на Ягупова, котра заробила 22 очки. При цьому ви-
сокою продуктивністю відзначилися й інші збірни-
ці, на котрих радить робити ставку нинішньому тре-
нерському штабу збірної метр жіночого баскетболу 
України.
 Так, «джокер» Рижова — Галина Зарицька, 
котра, до слова, нещодавно в складі нашої збірної 
формату «3х3» виграла «срібло» чемпіонату світу, 
— накидала в кошик Сербії 20 пунктів, 12 з яких — 
завдяки кидкам з-за «дуги». Центрова Валерія Бере-
жанська здобула 14 балів. Порадувала результатив-
ними діями Володимира Холопова й його нова підо-
пічна — натуралізована американка Де-Андра Мосс. 
Якщо в передостанній грі відбору — з німкенями в 
Одесі — вона заробила лише три очки, то в сербсь-
кому Ніші в українську скарбничку вона принесла 18 
очок, половина з яких була оформлена шляхом даль-
ніх кидків. Загалом, не в останню чергу саме завдяки 
влучним кидкам здалеку — 12 реалізованих з 29-ти 
— нашим дівчатам і вдалося в гостях переграти ти-
тулованого суперника. Хоча, здається, складових у 
цього тріумфу значно більше. Головне, аби на цьо-
му великі перемоги наших баскетболісток не закін-
чилися, адже фінальна частина Євробаскету й від-
бір — це, як кажуть, дві різні історії. ■

Олесь ХОРУНЖИЙ

 Прикро, проте цілком закономірно завершуєть-
ся для чинного чемпіона України нинішній міжнарод-
ний сезон. Так, «Динамо» ще зіграє заключний поє-
динок у груповому раунді Ліги чемпіонів, але його 
підсумок жодним чином не покращить турнірні перс-
пективи столичного клубу. 
 Динамівці, президент котрих напередодні поє-
динку проти «Наполі» відсвяткував свій 58-й день 
народження, скромний подарунок своєму шефу все 
ж зробили. Звісно, Ігорю Суркісу більше б хотіло-
ся, аби «біло-сині» здобули свою першу перемогу 
в розіграші й зберегли таким чином шанси на вихід 
із групи. Проте й гостьову нічию в Неаполі столич-
ні футболісти можуть вважати непоганим резуль-
татом. Якщо вірити наставнику італійського клубу 
Мауріціо Саррі, то минулої середи його підопічні 
не продемонстрували особливої жаги до перемоги. 
Проте навіть за таких умов динамівський очільник 
Сергій Ребров був змушений визнати: «Суперник не 
дозволив нам реалізувати контратаки, на котрі ми 
сподівалися».
 Вочевидь безголева, безбарвна нічия стала ло-
гічним продовженням тієї оборонної стратегії, котру 
обрали на гру наставники «Динамо» та «Наполі». І 
якщо скромний мінімалізм допоміг неаполітанцям не 
тільки гарантувати собі продовження єврокубкових 
баталій у весняній частині сезону, а й дозволив їм за-
лишитися в числі лідерів квартету «В», то динамів-
ці вже незабаром будуть змушені зійти з міжнарод-
ної арени. При цьому фінальний поєдинок у групі — 
проти «Бешикташа» — стане останньою можливіс-
тю киян «розмочити» рахунок перемог у поточному 
розіграші Суперліги.
 Начебто за трьома пунктами їхали динамівці й 
до Італії, проте, роблячи ставку на захисну модель, 
розраховувати на досягнення бажаної мети їм було 
неймовірно складно. Утім головний тренер «Дина-
мо» мотивував своїх підопічних на великі звершен-
ня як міг: «У грі з «Наполі» наші футболісти мають 
довести, що гідні представляти честь динамівського 
клубу». Без сумніву додаткову інформацію для роз-
думів тренерський штаб киян отримав, але навряд чи 
один матч щось кардинально змінить в уяві керівниц-
тва динамівського клубу, котре готується взимку про-
вести велику кадрову чистку, спрямовану на позбав-
лення «баласту».

 Як наголосив Ігор Суркіс, у перше чергу процес 
«ущільнення» торкнеться вікових футболістів-ста-
рожилів, які, засидівшись на одному місці, втрати-
ли мотивацію. Власне курс, яким у найближче май-
бутнє вирішив рухатися український флагман, по-
чав простежуватися в останні місяці. Виїзний поєди-
нок проти «Наполі», в якому динамівську «основу» 
складало десятеро українців, його лише підтвердив. 
Уже традиційно, на кількох позиціях діяли вчорашні 
«резервісти», кількість котрих, за словами Ребро-
ва, й надалі буде збільшуватися. «Радий, що в на-
шого клубу є молоді хлопці, які вже зараз можуть 
замінити футболістів першої команди. Приємно, що 
наша команда віком до 19 років, перемігши «На-
полі» (2:0), з першого місця вийшла в «плей-оф» 
юнацької Ліги чемпіонів. Сподіваюся, ми будемо 
рости, а команда продовжуватиме омолоджувати-
ся», — такими бачаться динамівські перспективи 
Сергію Реброву. ■

ФУТБОЛ

Молодіючи духом та тілом
Не зумівши перемогти в Неаполі, «Динамо» 
достроково втратило шанси на «єврокубкову весну»

■

ХРОНІКА■

Сербські баскетболістки не змогли зупинити лідера української збірної Аліну Ягупову.
Фото УНІАН.

❙
❙

БАСКЕТБОЛ

Як «побити» 
чемпіонок
Жіноча збірна України виграла свою групу єврокваліфікації

■

ТАБЛО

 Чемпіонат Європи-2017. Жінки. Кваліфі-
кація. Група D. Сербія — Україна — 82:88 
(20:27, 19:22, 26:20, 17:19; Петрович (24) — Ягу-
пова (22), Зарицька (20), Мосс (18)).
 Підсумкове становище: Україна — 6 пере-
мог/0 поразок, Сербія — 4/2, Німеччина — 2/4, 
Люксембург — 0/6.

■

ТАБЛО

 Ліга чемпіонів. Груповий раунд. 5-й тур. 
Група В. «Наполі» (Італія) — «Динамо» (Украї-
на) — 0:0 (Рудько, Морозюк, Хачеріді, Віда, Мака-
ренко, Рибалка, Сидорчук (Оріховський, 67), Гар-
маш, Ярмоленко, Бесєдін (Мораес, 81), Циган-
ков (Гонсалес, 60)), «Бешикташ» (Туреччина) — 
«Бенфіка» (Португалія) — 3:3.
 Турнірне становище: «Бенфіка», «Наполі» 
— 8, «Бешикташ» — 7, «Динамо» — 2.
 Група А. «Арсенал» (Англія) — «ПСЖ» 
(Франція) — 2:2, «Лудогорець» (Болгарія) —
«Базель» (Швейцарія) — 0:0.
 Турнірне становище: «ПСЖ», «Арсенал» — 
11, «Лудогорець», «Базель» — 2.
 Група С. «Селтік» (Шотландія) — «Барсело-
на» (Іспанія) — 0:2, «Боруссія» (М, Німеччина) 
— «Манчестер Сіті» (Англія) — 1:1.
 Турнірне становище: «Барселона» — 12, 
«Манчестер Сіті» — 8, «Боруссія» (М) — 5, «Сел-
тік» — 2.
 Група D. «Атлетико» (Іспанія) — «ПСВ» (Гол-
ландія) — 2:0, «Ростов» (Росія) — «Баварія» 
(Німеччина) — 3:2.
 Турнірне становище: «Атлетико» — 15, «Ба-
варія» — 9, «Ростов» — 4, «ПСВ» — 1.

■
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«Не можна постійно жити в скорботі»
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«Україна молода» розповсюджується 
в київській мережі ресторанів «Піца Челентано»

 Запис у щоденнику: «Ваш син 
єдиний, хто взяв у похід горілку! Дя-
кую вам за сина!»

* * *
 На одному сходовому майдан-
чику жили два сусіди-однофаміль-
цi, обидва Цукерман. В один день 
один iз них помер, а інший виїхав 
до Ізраїлю. Телеграму того, що виї-
хав до Ізраїлю, помилково принесли 

вдові iншого Цукермана. Вона читає 
її і непритомніє: «Прибув на місце. 
Пекло страшне».

* * *
 — Люба, лягай сьогодні без 
мене, у нас на роботі корпоратив-
чик. Не знаю, надовго затримаюся 
чи ні.
 — Любий, скажи краще, на скіль-
ки я можу твердо розраховувати.

По горизонталі:
 1. Зброя, якою досконало володів 
Робін Гуд. 5. Макарони по-італійськи. 
8 Етнічна приналежність Турна, героя 
поеми Івана Котляревського «Енеїда». 
9. «Добра ..., та не на мене шита» (при-
казка). 10. Ефіроцелюлозна пластмаса. 
11. Господарські речі, пожитки, майно. 
14. Давньогрецька держава, знамени-
та своїми воїнами. 17. Почесна охорона-
супровід титулованої особи. 20. Музич-
ний стиль. 21. Різдвяна народна виста-
ва за біблійними мотивами. 22. «Усміх-
нися мені незрадливо так, волошково 
— і на крилах надій нас до себе здій-
ме ...» (пісня). 23. Прізвище, яке взяв 
видатний боксер Кассіус Клей після на-
вернення в іслам. 24. Письмова реко-
мендація лікаря на придбання ліків в 
аптеці. 27. У давньогрецькій міфоло-
гії — дочка Тартара й Геї, жахлива кро-
вожерна потвора, наполовину жінка, на-
половину змія. 30. Ім’я української акт-
риси, що зіграла головну роль у фільмі 
«Гніздо горлиці». 32. Фарби, кольори. 
33. Один із пари відомих американсь-
ких грабіжників, що діяли в часи Вели-
кої депресії. 35. Знаменитий французь-
кий детектив, герой романів Жоржа Сі-
менона. 36. Рятівний засіб, який дала 
Аріадна Персею, щоб той знайшов шлях 
із лабіринту Мінотавра. 37. Неофіційне 
прізвисько президента США Дуайта Ей-
зенхауера.
По вертикалі:
 1. Фарбований герой казки Івана 
Франка. 2. «В цьому, напевно, правда 
пташина... А як же людина? А що ж лю-
дина? Живе на землі. Сама не літає. А ... 
має. А ... має!» (Ліна Костенко). 3. Сліпе 
довірче товариство, якому Петро Поро-
шенко передав управління своїми біз-
нес-активами. 4. Сицилійський вулкан. 

5. Простолюд, вільне населення Старо-
давнього Риму, яке не входило в родові 
общини і не мало права на землю. 6. 
Зернова культура, з якої в Африці, Індії 
та Китаї печуть хлібні коржі. 7. Спортив-
ної статури людина. 12. Гірський масив 
на заході України. 13. Останній, неза-
вершений твір Вольфґанґа Амадея Мо-
царта. 15. «Ти на ... мені схилила свою 
голівку золоту». (Володимир Сосюра). 
16. Райцентр на Волині. 18. Відокрем-
лені соціальні групи, які досі існують в 
Індії. 19. Келих для вина у вигляді рогу 
тварини з скульптурним завершенням у 
вигляді голови. 24. Голова громадської 
організації «Офіцерський корпус», який 
з 2014 року займався питаннями обміну 
полоненими. 25. Державний лад на чолі 
з царем, царський режим. 26. Співачка 
чи балерина, що виконує перші партії 
у виставі. 28. ІТ-спеціаліст, який може 
зламати систему захисту комп’ютера і 
отримати доступ до чужої інформації. 
29. Британська принцеса, дружина при-
нца Чарльза, що загинула в автокатас-
трофі. 31. Відомий телеведучий, поет-
пісняр і колишній актор Чернівецького 
муздрамтеатру. 34. Перший градона-
чальник Одеси. ■

Кросворд №142
від 18—19 листопада
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Аліса КВАЧ

 Смуга невдач, яка переслідує відому амери-
канську теледіву і світську левицю Кім Кардашь-
ян, схоже, дещо затяглася. Після того як півтора 
місяця тому в Парижі її просто в номері під дулом 
пістолетів пограбували на 10 мільйонів доларів, 
зірка ніяк не могла позбутися депресії, повністю 
відмовившись від світського життя і соціальних 
мереж. І от, щойно вона вирішила знову вийти в 
люди, з’явившись на вечірку Angel Gaga, як дове-
лося кардинально міняти плани — Кім отримала 
звістку, що її чоловіка репера Каньє Веста у кай-
данках доправили до медичного центру Рональ-
да Рейгана при університеті Каліфорнії.
 З’ясувалося, що депресія Кім позначилася 
і на Каньє, який останнім часом почав проявля-
ти ознаки нервового зриву. За кілька годин до 
госпіталізації репер скасував 21 концерт у рам-
ках свого туру, а на останньому, в Сакраменто, 
виконав усього три пісні, після яких виступив із 
промовою з критикою на адресу своїх колег по 

сцені Бейонсе і Джей Зі, американсь-
кого радіомовлення і каналу MTV. А під 
час візиту до свого фітнес-тренера по-
чав вести себе настільки неадекватно, 
що довелося викликати поліцію.
 Утім візит Кім у клініку не стіль-
ки підтримав Каньє, скільки загострив 
і без того непрості стосунки подружжя. 
Бо через кілька годин зірка повернула-
ся додому, зібрала речі й переїхала 
з дітьми з їхнього особняка в Бель 
Ейр до своєї матері Кріс Джен-
нер. Водночас репер так і ли-
шився у клініці.
 А дарма. Варто було б обом 
припинити обвинувачувати одне 
одного в неправильній поведінці, 
а забути про все і таки підлікувати 
нерви. Як казала героїня відомої ра-
дянської комедії: «Там і тебе вилікують, 
і мене вилікують». ■

з 28 листопада до 4 грудня

 Овен (21.03—20.04). Можете сміливо 
розраховувати на хороших друзів i знайомих. 
Успіх прийде зненацька, навiть можливi фiнан-
совi винагороди. Вдасться реалiзувати бiльшiсть 
ідей і задумiв.
 Дні: спр. — 28; неспр. — 29.

 Телець (21.04—21.05). На цьому тиж-
нi краще зайнятися домашніми справами, гос-
подарством, вiльний час присвятiть сiмейному 
затишку. Уникайте місць скупчення народу, до-
рожніх пригод, побережіть своє здоров’я, сили 
і нерви.
 Дні: спр. — 30; неспр. — 2.

 Близнюки (22.05—21.06). У вас можуть 
виникнути деякі труднощі в сім’ї, на роботі, в осо-
бистих відносинах. Бережіть найближчих людей, 
вiдвiдуйте їх частiше. Наприкiнцi тижня влаштуй-
те сiмейну вечiрку.
 Дні: спр. — 29; неспр. — 30.

 Рак (22.06—23.07). Вас хвилюватимуть 
робочi проблеми та стосунки з начальством. Не 
впадайте у відчай, вас активно підтримуватимуть 
колеги, друзi. Допомогу можна чекати і вiд не-
знайомих людей.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 3.

 Лев (24.07—23.08). Тиждень буде насиче-
ний важливими зустрічами, діловими перегово-
рами, активними поїздками, спільними планами з 
друзями та знайомими. Під час зустрічей iз парт-
нерами вирішуватиметься ваше майбутнє.
 Дні: спр. — 1; неспр. — 2.

 Діва (24.08—23.09). Останнiм часом вас хви-
лює питання кар’єри, справи батьків і домашні про-
блеми. Активно постане питання вибору мети, вико-
нання даних зобов’язань. Ви змушені будете підко-
рятися обставинам, тож доведеться бути на висоті.
 Дні: спр. — 29; неспр. — 30.

 Терези (24.09—23.10). Не варто стояти на 
місці, чим більшу активність ви зможете прояви-
ти, тим вищi будуть результати. Щоб приємно зди-
вувати начальство, довести свої можливості, дове-
деться активно попрацювати.
 Дні: спр. — 1; неспр. — 4.

 Скорпіон (24.10—22.11). Настав час потуж-
ного потоку справ, які захоплять усю вашу увагу і 
час. Пливіть за течією, активно працюйте, займай-
теся поточними справами, не відмовте у своєчас-
ній підтримці друзям, тоді всі справи складуться 
досить вдало. На горизонті з’являться привабливі 
перспективи та потужні покровителі.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 3.

 Стрілець (23.11—21.12). Тиждень порадує 
відпочинком і спільною роботою з друзями. Ви 
зможете легко та правильно вирішити низку не-
простих проблем. Завдяки вашим талантам і до-
сягненням можете сміливо розраховувати на цікаві 
пропозиції й нові ідеї.
 Дні: спр. — 4; неспр. — немає.

 Козеріг (22.12—20.01). Попереду без-
ліч цікавих планів iз друзями та покровителями. 
Вам зроблять кілька привабливих пропозицій. Не 
варто починати великi справи, не закiнчивши по-
переднi.
 Дні: спр. — 28; неспр. — 29.

 Водолій (21.01—19.02). Можете смiли-
во братися за короткострокові проекти й тимча-
сові справи! Вдалою буде спiльна робота з друзя-
ми. Ближче до вихiдних ви ризикуєте зіткнутися з 
проблемами на службі.
 Дні: спр. — 30; неспр. — 1.

 Риби (20.02—20.03). Можливе невико-
нання планів, неприємний розрив iз колекти-
вом, товариші по службі будуть вами незадо-
волені. Надійною опорою в цей період стануть 
друзі. Та й iз партнерами зможете легко знайти 
спільну мову.
 Дні: спр. — 3; неспр. — 4. ■

ДУША НЕ ВИТРИМАЛА ■

«І тебе вилікують...»
Теледіва Кім Кардашьян кинула чоловіка 
в психіатричній клініці і втекла до мами

Кім Кардашьян. ❙

26—27 листопада за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, без опадiв. На дорогах мiсця-
ми ожеледиця. Вiтер пiвденно-захiдний, 5-10 м/с. Темпера-
тура вночi -2...-4; удень 0...+2. Пiслязавтра вночi близько 0; 
удень +3...+5.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, без опадiв. 
Славське: вночi -2...-4; удень +4...+6. Яремче: вночi -1... 
-3; удень +7...+9. Мiжгiр’я: вночi -1...-3; удень +7...+9. Рахiв: 
уночi 0...-2; удень +8...+10. 

24 листопада висота снігового покриву становила: Славсь-
ке — немає, Плай — 12 см, Мiжгiр’я — немає, Рахiв — 
немає, Івано-Франкiвськ — немає, Яремче — немає, По-
жежевська — 1 см.

ПОРАДИ АСТРОЛОГА ■
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