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ВИКРИТО ПОМІЧНИКА НАРОДНОГО 
ДЕПУТАТА УКРАЇНИ ПРИ ВИМАГАННІ 
ТА ОДЕРЖАННІ 150 ТИС. ГРН ХАБАРА

ЦІНИ НА БЕНЗИН І ДИЗПАЛИВО 
НА АЗС ЗРОСТАЮТЬ

Читайте на 5-й  сторінці

Читайте на 2-й  сторінці

Фото з Інтернету

Читайте на 11-й  сторінці

БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

ЯК ВТІЛИТИ СВОЇ МРІЇ У РЕАЛЬНІСТЬ? – 
ІСТОРІЯ ВІД ВАСИЛЯ ПЕТРОВИЧА

Читайте на 4-й  сторінці

Карпатський ВiсникКарпатський Вiсник

«Як нянько сказав, 
так по-мамчиному і буде», 
або про жінок у політиці 
Жінки… Про них уже стільки багато сказано, написано, що, 

певно, не вистачило б і цілого людського життя, щоб усе про-
слухати і прочитати. Але саме про жінок і йтиметься у нашій 
сьогоднішній статті. Тривалий час панування патріархального 
суспільства призвів до того, що тільки в ХХ столітті жінки здо-
були право нарівні з чоловіками брати активну участь у соціаль-
ному та політичному житті. Це поставило багато запитань про 
те, чи взагалі можлива жінка в політиці з притаманними жінці 
манерами та поведінкою. Чи існує жіночий підхід у політиці? 
Проте такі історичні постаті політичного минулого, як Марга-
рет Тетчер, Голда Меїр, Беназір Бхутто й інші довели, що жінки 
в політиці не тільки можуть займатись активною діяльністю, а 
й створювати нову політику, не тільки грати за суворими чо-
ловічими правилами, а й самим  створювати свої правила для 
чоловіків. 
Очевидно,  можна по-різному ставитися до успішних жінок 

з активною громадянською позицією, але ігнорувати цю тему 
не можна ніяк. Саме тому ми вирішили поспілкуватися на цю 
тему з …жінкою, а саме з Маріанною Колодій, викладачем 
кафедри політології та державного управління ДВНЗ «УжНУ», 
соціологом, психологом, культурологом, політологом, яка 
вже багато років працює у Закарпатському обласному центрі 
гендерної освіти.

Продовження на 6-й сторінці

2017 рік ще не закінчився, а на За-
карпатті його вже з упевненістю мож-
на назвати роком резонансних за-
тримань. Чого тільки вартує «зимова 
епопея» із першим заступником мера 
міста Ужгорода Іштваном Цапом, 

яка, як виявилося, задала своєрідний 
тон тим подіям, що відбувалися пі-
зніше. Протягом наступних місяців, 
буквально до сьогодні, закарпатський 
інформаційний простір сколихувався 
від чергового затримання на гарячо-

му посадовців різного рівня та різних 
сфер, а перші сторінки Інтернет-ви-
дань майоріли світлинами із крупни-
ми сумами як у гривні, так і у валюті.

Читайте на 3-й сторінці

Злочин без кари
Гучні затримання на Закарпатті

Рекомендована ціна: 3,50 грн. №26 (44) від 23 вересня 2017 року  Влітку виходить раз на два тижні

Чиї інтереси захищає 
прокуратура та суди України?

Читайте на 12–13-й  сторінках

Всі новини в одній газетіВсі новини в одній газеті
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Уже минає не перший рік із 
моменту перемоги Євромай-
дану! Давно обрано нове ке-
рівництво нашої країни. Одні 
гасла того часу були виконані, а 
інші, схоже, виконанню не під-
лягають.
Одними з активних учасни-

ків Євромайдану були автомай-
данівці, які серед інших вимог 
мали і спрощення процедури 
розмитнення авто з іноземними 
номерами. Проте тут зіткнули-
ся дві сфери інтересів. Перша 
– це пересічні громадяни, ко-
трі, не маючи великих доходів, 
часто роками збирають кош-
ти на авто, якісне та надійне, а 
головне – дешеве! Друга – це 
автовиробники та офіційні ав-
тодилери, котрі стверджують: 
ми створюємо робочі місця та 
сплачуємо цілу купу всіляких 
податків до бюджету різних 
рівнів. І перші, і другі акценту-
ють на суттєвих надходженнях 

до казни, та законотворці досі 
витримують паузу, зберігаючи 
значну частину суспільства у 
стані напруги.
Дуже схоже на те, що наші за-

конотворці опинилися в цікаво-
му становищі і не знають, як їм 
правильно вчинити. Автовлас-
ників на «євробляхах» дуже ба-
гато, та й автовиробників із ав-
тодилерами немало. Причому в 
останніх значно більше впливу 
та коштів. От чому простим 
громадянам доведеться проти-
стояти у нелегкому двобої. До 
речі, в стіни Верховної Ради 
вже давно внесені законопро-
екти стосовно цієї теми, та вони 
ще й досі не пройшли крізь 
номенклатуру парламентського 
профільного комітету.
А якщо поглянути в корінь 

проблеми, то, виявляється, 
якби автомобілі вітчизняного 
виробництва були дешевші на 
приблизно 20%, то й автівок 

на іноземних номерах було б 
у рази менше. А відтак вини-
кають запитання: чи когось 
автовиробники питали, чи 
ініціювали якісь дослідження, 
щоб виробляти саме таке авто, 
яке було б конкурентне, тобто 
рентабельне. Які взагалі авто-
мобілі вироблялися, ким і коли 
розроблялися? На яку цінову 
групу покупців розраховані? 
Тоді, можливо, і такої пробле-
ми, як автомобілі на імпортній 
реєстрації, не було б? Якщо би 
більшість опитаних сказала: от 
нам підходить автомобіль за 
ціною, наприклад, 90 тис. грн і 
щоб у його базовій моделі була 
тако-то кількість опцій і ті чи 
інші характеристики, – тоді ав-
товиробники могли би сміло 
приступати до його розробки 
і випуску, не хвилюючись за 
продаж.
Та річ у тому, що ніхто покуп-

ця не питав, чи потрібна йому 

машина «модернізований За-
порожець» або, може, бюджет-
ний «Мерседес». Як показує 
практика, ЗАЗ виходив із кри-
зи за рахунок «Lanos» і «Sens», 
а компанія «Богдан» виходить 
за рахунок теж азіатських мо-
делей, наразі для військових. І 
на сьогодні жоден не може по-
хвалитися великими об’ємами 
продажів в Україні, що вже й 
казати про закордоння. Та влас-
ного народного автомобіля так і 
не зробили: чи не було кому чи 
ще якась причина…  Можливо, 
наші співвітчизники дуже ви-
могливі, їм набридло користа-
тися «витворами» вітчизняно-
го автопрому, – це ж не СРСР 
все-таки! – і вони хочуть за малі 
гроші купити справді якісний 
автомобіль. Історія показує: на 
вимогу Адольфа Гітлера Фер-
динанд Порше створив справ-
ді дешевий і якісний автомо-
біль «Versuchswagen». До речі, 

коштував він не більш ніж 990 
рейхс марок. То невже у нас на 
сьогодні немає мудрих та осві-
чених  професіоналів-автокон-
структорів, інженерів, механіків 
тощо, аби розробити вітчизня-
ний автомобіль? Ясна річ, що 
випускати тепер автомобіль 
розробки 1980–1990 років не-
має жодного сенсу, і випуск у 
нас європейських брендів теж 
не є рентабельним. Завод «Єв-
рокар» спеціалізується на круп-
новузловій зборці автомобілів 
марок «Skoda» та «Volkswagen», 
однак та не має надвеликих об-
сягів продажу цих авто. Отже, 
треба щось інше. Тут менедже-
рам слід розібратися, на який 
сегмент доходів покупців їм 
розраховувати та домовлятися з 
банкам про кредитні програми 
– лише це врятує на тривалий 
час наш автопором!

Віктор ШЕВЧЕНКО

Óæãîðîäñüêà ðàéîííà âèáîð÷à 
êîì³ñ³ÿ íà ñâîºìó çàñ³äàíí³ 15 âå-
ðåñíÿ ñòâîðèëà Áàðàíèíñüêó ñ³ëü-
ñüêó âèáîð÷ó êîì³ñ³þ òà âèçíà÷èëà 
¿¿ êåð³âíèê³â. Æåðåáêóâàííÿ ùîäî 
÷ëåí³â êîì³ñ³¿ íå ïðîâîäèëîñü, 
îñê³ëüêè ¿õ âèçíà÷åíî ó ê³ëüêîñò³ 
18, ³ ñàìå ñò³ëüêè íàä³éøëî ïîäàíü 
â³ä ïîë³òè÷íèõ ñèë.

Ãîëîâîþ Áàðàíèíñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ 
âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿ ïðèçíà÷åíî Ìà-
ð³àííó Êèïèëó â³ä ì³ñöåâî¿ îðãà-
í³çàö³¿ Ñåëÿíñüêî¿ ïàðò³¿ Óêðà¿íè. 
Çàñòóïíèê ãîëîâè êîì³ñ³¿ – Ëþä-
ìèëà Ëóêà÷ â³ä ì³ñöåâî¿ îðãàí³-
çàö³¿ ïàðò³¿ «Îïîçèö³éíèé áëîê». 
Ñåêðåòàðåì êîì³ñ³¿ ïðèçíà÷åíî 
Îêñàíó Ãåðåíäó â³ä ì³ñöåâî¿ îðãà-
í³çàö³¿ ïàðò³¿ «Íàðîäíèé ôðîíò».

Ó êîì³ñ³¿ ïðåäñòàâëåí³ ÷ëåíè 
â³ä ïîë³òè÷íèõ ñèë Áëîê Ïåòðà 
Ïîðîøåíêà «Ñîë³äàðí³ñòü», 
ÂÎ «Áàòüê³âùèíà», Ðàäèêàëü-
íà ïàðò³ÿ Îëåãà Ëÿøêà, «Ñàìî-
ïîì³÷», «Íàø êðàé», «ªäèíèé 

Öåíòð» òà «Çà æèòòÿ».
Íîâîñòâîðåíà êîì³ñ³ÿ, çã³äíî ³ç 

÷àñòèíîþ 3 ñòàòò³ 20 òà ÷àñòèíà-
ìè 2 ³ 3 ñòàòò³ 27 Çàêîíó Óêðà¿íè 
«Ïðî ì³ñöåâ³ âèáîðè», ìàº ç³áðà-
òèñÿ íà äðóãèé äåíü ç äíÿ ôîðìó-
âàííÿ ¿¿ ñêëàäó, òîáòî 16 âåðåñíÿ. 
Òîä³ æ íà ïåðøîìó çàñ³äàíí³ ÷ëåíè 
êîì³ñ³¿ ïîâèíí³ ñêëàñòè ïðèñÿãó òà 
ïðèñòóïèòè äî ðîáîòè.

Íàãàäàºìî, íà òåðèòîð³¿ Çàêàð-
ïàòòÿ 29 æîâòíÿ â³äáóäóòüñÿ ïåð-
ø³ ì³ñöåâ³ âèáîðè ëèøå äî îäí³º¿ 
íîâîñòâîðåíî¿ îá’ºäíàíî¿ òåðèòî-
ð³àëüíî¿ ãðîìàäè – Áàðàíèíñüêî¿. 
Ó í³é îá’ºäíóþòüñÿ ñåëà Áàðà-
íèíñüêî¿, Âåëèêîëàç³âñüêî¿, Õî-
ëìåöüêî¿ òà ßðîöüêî¿ ñ³ëüðàä. Ó 
ö³ëîìó æ â Óêðà¿í³ â ê³íö³ æîâòíÿ 
íîâó ì³ñöåâó âëàäó îáåðóòü æèòåë³ 
201 íîâîñòâîðåíî¿ ãðîìàäè.

ßðîñëàâ ÃÓËÀÍ, 
êîîðäèíàòîð Ãðîìàäÿíñüêî¿ 

ìåðåæ³ «ÎÏÎÐÀ»

Відкрити власну справу, купи-
ти авто, придбати власне житло 
чи просто подарувати собі сі-
мейний відпочинок – гадаєте, це 
недосяжно? Так думав і Василь 
Петрович, допоки не став клієн-
том «ПриватБанку» і не дізнався 
про нові можливості, які відкри-
ває перед ним банк.
Перше, що захотів пан Ва-

силь, – це придбати собі авто. 
Дуже йому набридло їздити в 
місто автобусом, витрачати купу 
часу та сил. От і сусід Михайло 
якраз продає свою «Ауді», Ва-
силь Петрович купує її в нього, 
взявши її у «ПриватБанку» на 
виплату. Так-так, банк пропонує 
на виплату не тільки нові авто чи 
вживані з автомайданчика, але й 
з рук того ж самого сусіда чи ін-
шої людини.
Усі турботи, пов'язані з 

оформленням документів у ДАІ 
замість Василя Петровича «При-
ватБанк» узяв на себе. Йому за-
лишилося лише підписати до-
говір, і вже за годину в нього в 
руках були ключі і техпаспорт 
власної автівки. А подати заяву 
на саму виплату Василь Петро-
вич зміг самостійно он-лайн на 
спеціальному сайті «ПриватБан-
ку» всього за 2 хвилини.
Василю Петровичу щось не 

дуже подобається жити під од-
ним дахом із тещею, тому він 

вирішив придбати власне житло 
для своєї сім’ї і знову звернув-
ся до «ПриватБанку», де йому 
запропонували вигідне іпотеч-
не кредитування. Найбільше 
йому сподобалися прозорі та 
прийнятні умови: термін креди-
тування до 240 місяців, аванс – 
25%, відсоткова ставка (річних): 
17,9% – для первинного ринку, 
22,9% – для вторинного ринку, 
17,9% – для нерухомості банку. 
Після того як Василь Петрович 
залишив заявку на сайті, протя-
гом 30 хв йому зателефонували 
працівники «ПриватБанку», на-
дали фахове консультування та 
допомогли підібрати оптималь-
ний варіант.
Ну ось, а тепер можна поду-

мати і про відпочинок для всієї 
сім’ї. Але гроші потрібні вже і 
негайно! І знову «ПриватБанк» 
пропонує один із видів кредиту-

вання – «Швидкий кредит». Гро-
ші можна отримати у будь-яко-
му відділенні «ПриватБанку» без 
оформлення документів. При-
чому Василь Петрович може 
внести перший платіж аж через 
30 днів після оформлення угоди, 
уже повернувшись із відпустки. 
Пан Василь попросив зарахува-
ти суму «Швидкого кредиту» на 
картку для виплат, чим уникнув 
додаткових комісій за зняття го-
тівки.
А от для підтримки власного 

бізнесу Василь Петрович ско-
ристався допомогою програми 
КУБ від «ПриватБанку». Саме 
завдяки цьому сервісу «Приват-
Банк» надає допомогу в розвит-
ку власної справи від 50 тис. до 
500 тис. грн на строк до 12 місяців.

Ліцензія НБУ №22 
від 05.10.2011 р.

Про проведення конкурсу з придбання 2-х 
квартир на вторинному ринку для забезпе-
чення житлом військовослужбовців Управ-
ління Служби безпеки України в Закарпат-
ській області

1. Замовник:
1.1. Найменування: Управління 

Служби безпеки України в Закарпат-
ській області.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДР-
ПОУ: 20001562.

1.3. Місцезнаходження: Україна, 
88000, м. Ужгород, вул. Довженка, 3.

1.4. Посадові особи замовника, 
уповноважені здійснювати зв’язок 
з учасниками: Клованич Володи-
мир Іванович (моб. 0951880144), 
тел./факс (0312) 61-71-15.

1.6. Головний розпорядник коштів: 
Служба безпеки України.

2. Джерело фінансування конкурсу: 
кошти державного бюджету України.

3. Адреса веб-сайту, на якому замов-
ником розміщується інформація про 
закупівлю: www.ssu.gov.ua.

4. Інформація про предмет конкур-
су:

4.1. Найменування предмета заку-
півлі: придбання двох однокімнатних 
квартир загальною площею до 40 кв. 
м. на вторинному ринку для забезпе-
чення житлом військовослужбовців 
Управління СБУ в Закарпатській об-
ласті в м. Ужгороді Закарпатської об-
ласті.

4.2. Опис предмета конкурсу чи 
його частин: дві однокімнатні квар-

тири загальною площею до 40 кв. м. 
(кожна), де стан 2-х квартир повинен 
відповідати ст. 50 Житлового кодексу 
Української РСР.

4.3. Строк передачі квартири: до 29 
грудня 2017 року.

5. Строк дії конкурсних пропози-
цій: 90 календарних днів.

6. Подання конкурсних пропозицій:
6.1. Місце: 88000, Закарпатська об-

ласть, м. Ужгород, вул. Довженка, 3, 
приймальня Управління СБУ в Закар-
патській області.

6.2. Строк: до 29 вересня 2017 року.
6.3. Час: до 10:00 год.
7. Розкриття конкурсних пропози-

цій:
7.1. Інд. 88000, Закарпатська об-

ласть, м. Ужгород, вул. Довженка, 3, 

приймальня Управління СБУ в Закар-
патській області.

7.2. Дата: 29 вересня 2017 року.
7.3. Час: об 11:00 год.
8. Додаткова інформація: конкурсна 

документація та зміни до неї розміщу-
ються на веб-сайті www.ssu.gov.ua.
Для оформлення перепусток, у разі 

отримання друкованого варіанту кон-
курсної документації, подання кон-
курсних пропозицій та участі у про-
цедурі розкриття необхідно до 15:00 
попереднього робочого дня повідо-
мити інформацію про кандидатури 
представникам учасника за тел. 095-
188-01-44.
Перепустка надається за наявності 

паспорта або іншого документа, який 
посвідчує особу.

Конкурс з придбання 2-х квартир для місцевого УСБУ

Поєдинок автовласників та автовиробників. Хто – кого?!

Як втілити свої мрії у реальність? – 
Історія від Василя Петровича

ДЛЯ СІЛ БАРАНИНСЬКОЇ ГРОМАДИ СТВОРЕНО 
ВИБОРЧУ КОМІСІЮ
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2017 рік ще не закінчився, а 
на Закарпатті його вже з упев-
неністю можна назвати роком 
резонансних затримань. Чого 
тільки вартує «зимова епопея» 
із першим заступником мера 
міста Ужгорода Іштваном Ца-
пом, яка, як виявилося, задала 
своєрідний тон тим подіям, 
що відбувалися пізніше. Про-
тягом наступних місяців, бу-
квально до сьогодні, закарпат-
ський інформаційний простір 
сколихувався від чергового 
затримання на гарячому поса-
довців різного рівня та різних 
сфер, а перші сторінки Інтер-
нет-видань майоріли світли-
нами із крупними сумами як у 
гривні, так і у валюті.
Проте не затриманням єди-

ним... Незважаючи на те що 
фото з людьми в чорному 
і справді виглядають доволі 
епічно, а повідомлення про 
затримання кілька днів знахо-
дяться у топі новин та на слуху 
медійної спільноти, з часом 
емоції вщухають, і поверта-
ється суворе відчуття реально-
сті… української реальності. 
Починається суд, а з ним ча-
сто-густо – політична клоуна-
да, притаманна українському 
та й очевидно вже і закарпат-
ському політичному бомонду. 
Врешті, саме затримання стає 
нікому не цікаве, після того як 
затриманого на хабарі чино-
вника випускають під заставу 
і таку, щоб не лишалося сум-
нівів, що він зможе її виплати-
ти. На цьому офіційна части-
на хоч і не завершується, але 
багато громадян перестають 
вірити у справедливість систе-
ми, яка сама собі суперечить. 
Виходить, що «собаки гавка-
ють, а караван іде». У сьогод-
нішній статті ми спробуємо 
згадати про резонансні «кара-
вани» та їхні історії.
Цап-відбувайло

Як ішлося на початку, по-
точний рік розпочався із най-
масштабнішого корупційного 
скандалу зі затримання висо-
копосадовців Ужгородської 
міської ради. 25 січня близько 
14:00 до Ужгородської місь-
кради прийшли працівники 
СБУ та прокуратури з наміром 
провести слідчі дії за фактом 
вимагання хабара за вирішен-
ня земельних питань. Пра-
цівники СБУ та прокуратури 
близько години очікували, 
перш ніж розпочати слідчі дії 
в мерії. Як розповідають оче-
видці, оперативники завітали 
спершу до приймальні місь-
кого голови Богдана Андрієва, 
а тоді – до приймальні його 
першого заступника Іштвана 
Цапа. Нікого зі згаданих по-
садовців на робочому місці не 
виявилоя. Близько 15:00 в ка-
бінеті Іштвана Цапа почалися 
слідчі дії, але самого посадов-
ця на місці так і не було.
Близько 16:00 закарпатська 

прокуратура оприлюднила 
офіційну інформацію з при-
воду слідчих дій. Вони сто-
сувалися викриття схеми «де-
рибану землі». Була озвучена 
перша частина хабара, який, 
за інформацією правоохо-
ронців, зафіксовано у розмірі 
20 тисяч гривень. Пізно вве-
чері, в середу, генеральний 
прокурор Юрій Луценко на 
власній сторінці у Facebook 

прямо звинуватив Іштвана 
Цапа в хабарництві та заявив, 
що той переховується. 27 січ-
ня Іштван Цап, який офіцій-
но повернувся з відрядження, 
прийшов на допит до про-
куратури, де опісля заявив, 
що обшуки були проведені не 
тільки в його кабінеті, а й у по-
мешканні.
Протягом наступних міся-

ців тривали судові розгляди, 
на яких і першого заступника 
мера, і двох інших підозрю-
ваних учасників корупційної 
схеми випустили під застави. 
На цих же засіданнях суд від-
сторонив пана Цапа від поса-
ди першого заступника мера.
На що варто звернути увагу 

в цій історії, то це на те, що у 
будь-якій іншій цивілізованій 
державі після подібного скан-
далу чиновника не просто від-
сторонюють від посади, але й 
намагаються органи публічної 
влади максимально дистанці-
ювати від нього. Натомість в 
Україні, зокрема на Закарпатті, 
такого через кілька місяців ви-
магати небайдужі громадяни. 
Як повідомило видання «Три-
буна», 15 вересня учасники 
бойових дій вимагали від місь-
кого голови Ужгорода Богда-
на Андрієва негайної відстав-
ки його першого заступника 
Іштвана Цапа, обвинувачено-
го правоохоронними органа-
ми у хабарництві й протягом 
восьми місяців, за поданням 
прокуратури Закарпатської 
області, відстороненого від 
посади. Від імені чотирьох 
атошницьких організацій 
звернення озвучив В’ячес-
лав Харченко. Ужгородський 
міський голова Богдан Андріїв 
доручив винести це питання 
на наступну сесію міськради.
БПП як імунітет
Проте історія зі заступником 

мера Ужгорода не настільки 
показова в плані роботи сис-
теми українського правосуддя, 
як епопея затримання мера 
іншого закарпатського міста – 
Чопа. 
У кінці травня Закарпаття 

сколихнуло повідомлення про 
те, що працівники Управлін-
ня захисту економіки в За-
карпатській області Нацполі-
ції спільно з Прокуратурою 
області та Управлінням СБУ 

викрили групу чиновників, 
до яких входили мер одного з 
міст Закарпаття, депутати і на-
чальники відділів міської ради, 
які вимагали та отримали 
4000 доларів США. «Чиновни-
ки вимагали від підприємця 
$4 тис. за надання в оренду зе-
мельної ділянки та погоджен-
ня дозвільної документації на 
розміщення малих архітектур-
них форм», – повідомив Де-
партамент захисту економіки 
Нацполіції України. Тоді йш-
лося про чиновників і депу-
татів Чопської міської ради і 
міського голову Чопа Валерія 
Самардака.
Після затримання суд виніс 

рішення щодо запобіжного 
заходу у вигляді застави розмі-
ром 1 мільйон гривень. Проте 
вже на апеляційне засідання 
в червні прибув цілий «зір-
ковий десант» чиновників та 
депутатів від БПП, до якого 
належить і сам мер Чопа, на 
чолі з головою Закарпатської 
ОДА Геннадієм Москалем. 
Урешті, суддя зменшив роз-
мір застави до близько сотні 
тисяч гривень, і пан Самардак 
спокійно залишив місця об-
меження волі. Мало того, вже 
наступного дня після засідан-
ня, тобто 14 червня, як пові-
домили закарпатські ЗМІ, пан 
Самардак вийшов на роботу. 
Як тоді йшлося у повідомлен-
ні «Закарпаття онлайн», на 
відміну від аналогії з коруп-
ційним скандалом в Ужгород-
ській міській раді, відповідно 
до якого першого заступника 
міського голови на час слід-
ства було тимчасово усуну-
то від виконання обов’язків, 
звинувачений у хабарництві 
міський голова Чопа Валерій 
Самардак повернувся на своє 
робоче місце. І попри те що 
кабінет мера опечатано, він 
перебрав печатку з рук секре-
таря міськради і повернувся до 
виконання обов’язків.
Водночас цього місяця ста-

ло відомо, що мер Чопа пан 
Самардак фігурує ще в одній 
справі корупційного характе-
ру: його судять за корупційне 
правопорушення, яке полягає 
в особистому голосуванні за 
призначення собі премії в роз-
мірі 285% посадового окладу. 
Протокол складено за пору-

шення В. Самардаком правил 
запобігання конфлікту інтере-
сів та неповідомлення про на-
явність такого конфлікту при 
вирішенні питання призна-
чення йому премії при голосу-
ванні на сесії депутатами Чоп-
ської міськради і голосування 
ним особисто за таке рішення.
На останнє судове засідання 

мер не з’явився, мотивуючи 
залученням «нового» захисни-
ка і потребою останнім озна-
йомитися з матеріалами спра-
ви. Натомість очевидно, що 
справа порушником умисно 
затягується, щоб формально 
закрити її за строками, а відтак 
уникнути в такий цинічний 
спосіб відповідальності. Це 
вже 4-те перенесене засідання. 
Попереднє, зокрема, не від-
булося, бо порушником було 
подано до суду клопотання 
про відкладення розгляду у цій 
справі за станом здоров’я. Як 
було повідомлено суду, В. Са-
мардак перебуває на лікарня-
ному. Однак, як свідчать меш-
канці м. Чопа, при цьому він 
здійснює щоденні пробіжки, 
вільно (без сторонньої допо-
моги та без медичного устат-
кування) пересувається містом, 
відвідує громадські місця.

Пристрасті
по-хустськи

Не дитячі пристрасті роз-
горілися в середині літа і на 
Хустщині. Тут 5 липня опе-
ративники Управління захи-
сту економіки у Закарпатській 
області Нацполіції та слідчі 
Прокуратури Закарпатської 
області затримали директо-
ра медичного коледжу під 
час одержання неправомір-
ної вигоди. Вилучили 1 ти-
сячу доларів США. Керівник 
навчального закладу вимагав 
неправомірну вигоду від абі-
турієнтів, які мали намір на-
вчатися у медичному коледжі 
і подали документи на вступ. 
У межах провадження було 
встановлено, що за вступ по-
садовець вимагав одну тисячу 
доларів США з однієї особи. 
Вже 1 вересня Прокуратурою 
Закарпатської області скерова-
но до суду обвинувальний акт 
стосовно директора Закарпат-
ського базового державного 
медичного коледжу.

Як встановлено під час досу-
дового розслідування, вказану 
суму неправомірної вигоди 
директор навчального закладу 
вимагав та отримав від місце-
вого мешканця за сприяння 
з використанням свого служ-
бового становища у вирішен-
ні питання про зарахування 
абітурієнтки на навчання до 
очолюваного ним ДНЗ. Як 
інформувала прес-служба 
Прокуратури Закарпатської 
області, директора медичного 
коледжу було затримано в по-
рядку ст. 208 КПК України. На 
підставі рішення слідчого-суд-
ді йому було обрано запобіж-
ний захід у вигляді домашньо-
го арешту і відсторонено від 
виконання службових обов’яз-
ків.
Проте вже 5 вересня в ме-

режі з’явилося повідомлення 
зовсім протилежного змісту. 
Як інформував правозахис-
ник Роман Келемен, дирек-
тор Хустського медичного 
коледжу Ярослав Яким, яко-
му пред’явлена підозра в от-
риманні хабара в розмірі 
1000 доларів, вийшов на робо-
ту, забрав печатку і продовжує 
здійснювати свою службову 
діяльність, незважаючи на те 
що йому пред’явлено обвину-
вачення в скоєні службового 
злочину за ст. 368 ч. 3, який 
належить до категорії тяжких, 
за які йому може бути призна-
чено покарання у вигляді поз-
бавлення волі на строк від 5 до 
10 років із позбавленням пра-
ва обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю 
на строк до трьох років, із кон-
фіскацією майна. «Прокура-
турою області направлено 
1.09.2017 року до Хустського 
районного суду обвинуваль-
ний акт, де Яким обвинува-
чується у злочині за ст. 368 
ч. 3, але Хустський район-
ний суд заявляє, що станом 
на 5.09.2017 на 12:00 за київ-
ським часом у них немає об-
винувального акта, а в. о. на-
чальника охорони здоров’я 
Закарпатської ОДА Міцьо 
Т. В. заявила, що Яким може 
працювати, і їй невідомо про 
те, що його обвинувачено в 
хабарництві. А сам Яким при-
їхав на своєму «Мерседесі» і, 
вже геть здоровий, рветься 
керувати, а ще недавно він по-
мирав, і його возила сучасна 
швидка в супроводі трьох лі-
карів…»

***
Ось такі колізії супроводжу-

ють справи, що на початку 
виглядали доволі епічно та 
переконливо щодо затримань 
майже чи не «за руку». Як такі 
затримані «за руку» навіть піс-
ля затримання та офіційного 
звинувачення продовжують 
виконувати свої обов’язки – в 
українських реаліях, певно, не 
повинно викликати запитань. 
Урешті, шанс на те, що спра-
ви доводитимуться до кінця та 
по-справедливості, залишати-
меться тільки тоді, коли подіб-
ні справи будуть на слуху не 
тільки в окремих зацікавлених 
осіб, але й у всього громадян-
ського суспільства. Саме воно 
передусім повинно дати оцін-
ку учасникам згаданих подій 
та процесів.

Станіслав ДАНКО

Злочин без кари
Гучні затримання на Закарпатті
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Ì³í³ñòåðñòâî ô³íàíñ³â ñïî-
ä³âàºòüñÿ, ùî Óêðà¿íà îòðèìàº 
÷åðãîâèé òðàíø êðåäèòó Ì³æ-
íàðîäíîãî âàëþòíîãî ôîíäó 
ïîòî÷íîãî ðîêó.

Ïðî öå ïîâ³äîìèëà ïåðøèé 
çàñòóïíèê ì³í³ñòðà ô³íàíñ³â 
Îêñàíà Ìàðêàðîâà, ïåðåäàº 
ÓÍ²ÀÍ.

«Ìè íàä öèì ïðàöþºìî», – 
ñêàçàëà Ìàðêàðîâà, â³äïîâ³äà-
þ÷è íà çàïèòàííÿ, ÷è ìîæëèâå 
îòðèìàííÿ ÷åðãîâîãî òðàíøó 
ïîòî÷íîãî ðîêó.

Ðàí³øå ó ÌÂÔ íàãàäà-
ëè ïðî âèìîãè äëÿ âèä³ëåííÿ 

Óêðà¿í³ ÷åðãîâîãî òðàíøó.
Óêðà¿íà â³äíîâèëà ñï³âïðàöþ 

ç ÌÂÔ çà ÷îòèðèð³÷íîþ ïðî-
ãðàìîþ ðîçøèðåíîãî ô³íàíñó-
âàííÿ îá’ºìîì 17,5 ìëðä äîë. 
ó 2015 ðîö³ – ï³ñëÿ á³ëüø í³æ 
ð³÷íî¿ ïåðåðâè.

Ïðîãðàìà «EFF» çì³íèëà 
ïðîãðàìó «stand-by», ðîçïî÷à-
òó â 2014 ðîö³.

ÌÂÔ âèð³øèâ çì³íèòè ïî-
ïåðåäíþ ïðîãðàìó «ñòåíä-áàé» 
íà «ìåõàí³çì ðîçøèðåíîãî ô³-
íàíñóâàííÿ» â çâ’ÿçêó ç á³ëüø 
òðèâàëîþ ïîòðåáîþ ïëàò³æíîãî 
áàëàíñó Óêðà¿íè.

Ìèíóëîãî òèæíÿ ñåðåäíÿ 
âàðò³ñòü áåíçèíó ìàðêè À-92 
³ À-95 çðîñëà íà 8 êîï³éîê 
çà ë³òð – äî 24,45 ãðí/ë ³ äî 
25,20 ãðí/ë â³äïîâ³äíî.

Áåíçèí À-95+ ïîäîðîæ-
÷àâ íà 9 êîï³éîê çà ë³òð – äî 
26,33 ãðí/ë.

Âàðò³ñòü äèçïàëèâà ñòàíîì 
íà 19 âåðåñíÿ – 22,54 ãðí/ë 
(+9 êîï/ë).

Çîêðåìà, â ìåðåæ³ 
«SOCAR» âñ³ âèäè ïàëè-
âà ïîäîðîæ÷àëè íà 50 êîï³-
éîê çà ë³òð: áåíçèí À-92 – 
äî 26,49 ãðí/ë; À-95 – 
äî 7,49 ãðí/ë, À-95+ – 
äî 28,49 ãðí/ë; äèçïàëèâî – 
äî 24,45 ãðí/ë.

Íà 50 êîï/ë ïîäîðîæ÷à-
ëè âñ³ âèäè áåíçèí³â ó ìåðåæ³ 
«ÎÊÊÎ». «WOG» ï³äâèùèâ 

âàðò³ñòü äèçïàëèâà òàêîæ íà 
50 êîï/ë.

Êð³ì òîãî, òàê³ ìåðåæ³ 
ÿê «Shell», «UPG», «Àâ-
òîòðàíñ», «Ïàðàëåëü», «Íà-
ä³ÿ» ³ «Òàòíåôòü» ï³äâèùèëè 
ö³íè íà ïàëèâî íà 1,40 êîï/ë.

Íàãàäàºìî, ìèíóëîãî òèæ-
íÿ ö³íè íà çàë³çíè÷í³ ïàðò³¿ 
äèçåëüíîãî ïàëèâà çðîñëè íà 
110 ãðí/ò – äî 23 330 ãðí/ò. 
Ñåðåäíÿ ö³íà òîííè áåíçèíó 
ìàðêè À-95 â êðóïíîìó îïò³ 
7 âåðåñíÿ çðîñëà íà 40 ãðí/ò 
– äî 30 870 ãðí/ò, à áåíçèí 
ìàðêè À-92 ïîäîðîæ÷àâ íà 
420 ãðí/ò – äî 29 450 ãðí/ò.

ßê ïîâ³äîìëÿëîñÿ, íà äóìêó 
åêñïåðò³â, çðîñòàííÿ âàðòîñò³ 
äèçåëüíîãî ïàëèâà ³ áåíçèíó 
º êîðåêö³ºþ ö³í ³ îáóìîâëåíå 
çðîñòàííÿì êóðñó äîëàðà.

Äåðæàâ³àñëóæáà Óêðà¿íè çà 
ïåð³îä ââåäåííÿ ñàíêö³é ïðî-
òè àâ³àêîìïàí³é, ÿê³ ïîðóøè-
ëè ïîâ³òðÿíèé ïðîñò³ð Óêðà¿-
íè, çàñòîñóâàëà äî íèõ ïîíàä 
20 òèñÿ÷ øòðàô³â íà çàãàëüíó 
ñóìó 2,72 ì³ëüÿðäà ãðèâåíü.

Ïðî öå ïîâ³äîìëÿº «²íòåð-
ôàêñ-Óêðà¿íà» ç ïîñèëàííÿì íà 
â³äïîâ³äü íà çàïèò äî Äåðæàâ³-
àñëóæáè.

Ó â³äîìñòâ³ íàãàäàëè, ùî 
óêàçîì ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 
16 âåðåñíÿ 2015 ðîêó ââåäåíî â 
ä³þ ð³øåííÿ ÐÍÁÎ ïðî çàñòî-
ñóâàííÿ ïåðñîíàëüíèõ ñàíêö³é 
äî þðèäè÷íèõ îñ³á, çîêðåìà äî 
àâ³àêîìïàí³é Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäå-
ðàö³¿.

Çà äàíèìè Äåðæàâ³àñëóæáè, 
òàêèõ ïîðóøíèê³â-àâ³àêîì-
ïàí³é ÐÔ íàë³÷óºòüñÿ á³ëüø 
í³æ 40, ñåðåä íèõ, çîêðåìà, 
«Àåðîôëîò», «Â³ìàâ³à», «Ãàç-
ïðîìàâ³à», «Ðåä Â³íãñ», «Ðî-
ñ³ÿ», «Àëðîñà», «Óðàëüñüê³ 

àâ³àë³í³¿», «ßìàë», «Þòåéð», 
«Òðàíñàåðî», «224 àâ³àçàã³í», 
«Êîãàëèìàâ³à» «Ñîê³ë», «Áàðñ 
Àåðî» òà ³í.

Ñàíêö³¿ äî ïîðóøíèê³â çà-
ñòîñîâàí³ ó âèãëÿä³ øòðàôó çà 
êîæíå ïîðóøåííÿ â ðîçì³ð³ 
8 òèñ. íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³-
í³ìàëüíèõ äîõîä³â ãðîìàäÿí 
(136 òèñ. ãðèâåíü).

Ñòàíîì íà 15 âåðåñíÿ 
2017 ðîêó ÷åðåç çàçíà÷åíó 
ñóìó â 2,7 ìëðä ãðèâåíü æîäíà 
øòðàôíà ñàíêö³ÿ îïëà÷åíà íå 
áóëà.

Âîäíî÷àñ Äåðæàâ³àñëóæáà 
ñï³ëüíî ç Ì³í³ñòåðñòâîì ³íô-
ðàñòðóêòóðè òà Ì³í³ñòåðñòâîì 
çàêîðäîííèõ ñïðàâ ó ðàìêàõ 
êîìïåòåíö³¿ âæèâàº çàõîä³â 
ùîäî çâåðíåííÿ â ì³æíàðîäí³ 
ñóäîâ³ ³íñòàíö³¿ äëÿ âðåãóëþ-
âàííÿ ñèòóàö³¿ ç îïëàòè çàçíà-
÷åíî¿ çàáîðãîâàíîñò³ òà íåäîïó-
ùåííÿ ïîðóøåíü âèêîðèñòàííÿ 
ïîâ³òðÿíîãî ïðîñòîðó Óêðà¿íè.

Плани уряду внести 
ПАТ «Магістральні газопро-
води України» в список дер-
жкомпаній, які не підлягають 
приватизації, роблять немож-
ливим залучення зовнішніх 
інвестицій для підтримки і 
розвитку газотранспортної 
системи України.
Про це йдеться в листі глави 

секретаріату Енергоспівтова-
риства Янеза Копача на ім'я 
віце-прем'єр-міністра Володи-
мира Кістіона.
У документі вказується, що 

залучення зовнішніх інвести-
цій в газотранспортну систему 
виявилося, фактично, забло-
кованим, після того як влітку 
цього року Кабмін схвалив 
законопроект №6778, яким 
пропонується внести зміни до 
Закону «Про перелік об'єктів 
державної власності, що не 
підлягають приватизації».

«У законопроекті пропо-
нується включити «МГУ» 
в список підприємств, що 
не підлягають приватизації. 
Таке включення фактично 
означає заборону на продаж 
будь-якого пакету акцій «МГУ» 
будь-якому приватному інвес-
тору», – йдеться в листі.
Копач зазначає, що залу-

чення Україною партнера до 
транспортування природного 
газу було чітко визначено та-
ким, що відповідає стратегіч-
ним інтересам нашої країни.

«Це допомогло б Україні по-
зиціонувати себе як надійного 
партнера на європейських 

ринках природного газу та за-
безпечити собі перспективу 
транзиту природного газу піс-
ля 2019 року (після закінчення 
терміну дії контракту між «На-
фтогазом» і російським «Газ-
промом» на транзит росій-
ського газу через територію 
України – авт.)», – стверджує 
Енергоспівтовариство.

«Пропонуючи заборонити 
продаж акцій МГУ третій сто-
роні, законопроект фактич-
но перекреслює таку можли-
вість», – йдеться в листі.
У ньому також вказується, 

що Секретаріат ЕС вважає ос-
танні кроки уряду є загрозою 
для майбутнього України як 
транзитера природного газу 
до Європи.

«На жаль, схвалення зако-
нопроекту №6778 не єдиний 
крок. Останнім часом ми спо-
стерігаємо, як Міністерство 
енергетики намагається збе-
регти контроль за активами з 
транспортування і зберіган-
ня в порушення зобов'язань 

України щодо «Договору про 
заснування Енергетичного 
співтовариства», – йдеться в 
тексті листа.

«Ми вважаємо, що наразі 
потрібно знайти рішення цієї 
проблеми, яке б дійсно відпо-
відало інтересам України, а не 
інтересам окремих особисто-
стей. Секретаріат сприятиме 
ухваленню такого рішення. 
Передусім ми вимагаємо не-
відкладного відкликання зако-
нопроекту №6778», – йдеться 
у зверненні Копача.
ПАТ «Магістральні газо-

проводи України» створено 
як компанію, до якої від «Укр-
трансгазу» повинні були пе-
рейти функції оператора га-
зотранспортної системи.
Законом «Про ринок при-

родного газу» передбачена 
можливість залучення інвес-
тора до роботи й управління 
газотранспортною системою 
шляхом володіння «до 49% ак-
цій оператора ГТС».
Дмитро РЯСНИЙ, «ЕП»

Тендери ПАТ «Укрзалізни-
ця» на закупівлю нових напів-
вагонів знову заблоковані.
Про це повідомляється на 

офіційному сайті Крюківсько-
го вагонобудівного заводу.

«Частина тендерів на за-
купівлю 2500 напіввагонів, 
які повторно оголосила фі-
лія Дарницького вагоноре-
монтного заводу ПАТ «Укр-
залізниця», були 15 вересня 
2017 року заблоковані скар-
гами до Антимонопольного 
комітету України», – йдеться в 
повідомленні.
Підприємство повідом-

ляє, що скарги на три з оди-
надцяти тендерів подані 
ТОВ «Максмед Інтернешнл». 
Процедура припинена на пе-
ріод розгляду АМКУ поданих 
скарг.
Загальний обсяг закупівлі 

напіввагонів за цими тенде-
рами становить 800 одиниць. 
Відзначимо, що стосовно най-
більшого зі заблокованих тен-
дерів – на 500 вагонів – скарга 
подана вже повторно.

«Із огляду на те що до кінця 
бюджетного року залишилося 
зовсім небагато часу, подаль-
ше затягування тендерів фір-
мами-прокладками призведе 
лише до зриву планів онов-
лення рухомого складу «Укрза-
лізниці» і до втрати замовлень 
на вантажні вагони в поточно-
му році такими виробниками, 

як ПАТ «Крюківський ВБЗ», 
ПАТ «Дніпровагонмаш», 
ТДВ «Попаснянський ВРЗ», – 
відзначають у КВБЗ.
За останні кілька міся-

ців «Максмед Інтернешнл» 
оскаржив низку тендерів 
«Укрзалізниці» на суму понад 
8 млрд гривень. За даними 
сайту «Наші гроші», ТОВ 
«Максмед інтернешнл» має 
статутний капітал 1 млн грн. 
Ця компанія у 2016 році впер-
ше отримала державний під-
ряд в «Укрзалізниці» за підоз-
рілих із точки зору законності 
обставин.
Масові оскарження тендерів 

почались, коли «Максмед Ін-
тернешнл» було перереєстро-
вано на Юлію Павліченко. 
Вона відома як екс-керівник 
ДП «Укрекоресурси» і заступ-
ниця директора Департамен-
ту бухгалтерського обліку, 
фінансового планування та 

забезпечення діяльності Дер-
жавного агентства екологіч-
них інвестицій України.
Юлія Павліченко також во-

лодіє ТОВ «Українська ло-
комотивобудівна компанія» з 
В’ячеславом Якубовським, ко-
лишнім помічником нардепа 
від Партії регіонів Володими-
ра Бандурова (тепер – «Воля 
народу»).
Під час отримання першо-

го підряду «УЗ» засновни-
ком «Максмед Інтернешнл» 
був Володимир Кашпоров 
із Донецька, співзасновник 
донецького юридичного 
ТОВ «Кеш та партнери» і 
ДОМО «Патріотичний рух 
молодих юристів Донбасу».
Станом на 2016 рік парк 

«Укрзалізниці» налічував май-
же 110 тисяч вантажних ваго-
нів.

«Економічна правда»

МІНФІН ХОЧЕ ОТРИМАТИ ЩЕ ОДИН ТРАНШ 
МВФ ЦЬОГО РОКУ

ЦІНИ НА БЕНЗИН І ДИЗПАЛИВО 
НА АЗС ЗРОСТАЮТЬ

РОСІЙСЬКІ АВІАКОМПАНІЇ ВИННІ УКРАЇНІ 
2,7 МІЛЬЯРДА ГРИВЕНЬ ШТРАФІВ

Тендери «Укрзалізниці» 
на закупівлю вагонів було зірвано

Кабмін ставить під загрозу майбутнє 
України як транзитера газу
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Слідчими слідчого відділу 
Слідчого управління Прокура-
тури Закарпатської області 
спільно зі співробітниками 
Управління захисту еконо-
міки в Закарпатській області 
Департаменту захисту еконо-
міки Нацполіції України роз-
слідується факт привласнення 
службовими особами відділу 
освіти однієї РДА та приват-
ним підприємцем бюджет-
них коштів на загальну суму 
близько 2 млн. грн шляхом 
завищення цін при постачанні 
вугілля в заклади освіти одно-
го з районів краю (ч. 2 ст. 364 
КК України).
У ході досудового розсліду-

вання задокументовано зло-
чинну діяльність одного з по-
мічників народного депутата 
України, який працює на гро-
мадських засадах, – вимагання 
та одержання неправомірної 
вигоди у сумі 150 тис. грн на 
власний картковий рахунок 
від приватного підприємця.
Указані кошти були надані 

за вплив, тиск та звільнення 
працівників УЗЕ і слідчого у 
вказаному провадженні шля-
хом надсилання депутатських 
звернень одного з народних 
депутатів України до Нацпо-

ліції, ГПУ та Кабінету Міні-
стрів України про нібито не-
правомірні дії правоохоронців 
при проведенні слідчих дій у 
кримінальному провадженні 
щодо привласнення бюджет-
них коштів.
Прокуратурою Закарпат-

ської області було розпочато 
кримінальне провадження за 
вказаним фактом надання не-
правомірної вигоди службовій 
особі, яка займає особливо 
відповідальне становище, та 
пособництва у прийнятті та-
кої неправомірної вигоди (ч. 2 
ст. 27 – ч. 4 ст. 368 та ч. 4 
ст. 369 КК України).

14 вересня помічнику народ-
ного депутата України та при-
ватному підприємцю оголо-
шено про підозру у вчиненні 
вказаних кримінальних право-

порушень.
Наразі скеровано клопотан-

ня до Ужгородського міськра-
йонного суду щодо обрання 
фігурантам міри запобіжного 
заходу.
У ході обшуків у помічника 

нардепа та підприємця вилу-
чено посвідчення помічника 
народного депутата України, 
паспорти громадян Угорщи-
ни та України, службові по-
свідчення полковника міліції, 
працівника Кабінету Міні-
стрів України, Верховної Ради 
України, працівника Міжна-
родної поліції та різних кон-
тролюючих органів, виписані 
на прізвище помічника народ-
ного депутата.
Вилучено також грошові 

кошти та офіційні документи, 
що підтверджують його зло-

чинну діяльність. Крім цього, 
зі сейфу помічника нардепа 
вилучено близько 70 тисяч 
доларів США.
Як повідомляє прес-служба 

Прокуратури Закарпатської 
області, проводяться подаль-
ші слідчі дії з документування 
інших учасників злочинної 
схеми та перевіряється при-
четність до отримання непра-
вомірних вигод народним де-
путатом України.
Довідково:
Ч. 4 ст. 368 КК України 

– прийняття пропозиції, обі-
цянки або одержання неправо-
мірної вигоди службовою особою 
в особливо великому розмірі або 
вчинене службовою особою, яка 
займає особливо відповідальне 
становище, карається позбавлен-
ням волі на строк від восьми до 
дванадцяти років з позбавленням 
права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю на 
строк до трьох років, з конфіс-
кацією майна.
Ч. 4 ст. 369 КК України 

– надання неправомірної вигоди 
службовій особі, яка займає осо-
бливо відповідальне становище, 
караються позбавленням волі на 
строк від п’яти до десяти років 
із конфіскацією майна або без 
такої.

За матеріалами СБУ в За-
карпатській області Ужгород-
ський міськрайонний суд ви-
ніс вирок адміністратору групи 
в одній зі соцмереж, який по-
ширював антиукраїнські мате-
ріали із-за кордону.
Співробітники спецслужби 

викрили антиконституційну 
діяльність уродженця Закар-
патської області. Правоохо-
ронці задокументували, що 
зловмисник, який тимчасово 
мешкав у одній зі сусідніх єв-
ропейських країн, модерував 
у соцмережі тематичну іншо-
мовну групу й систематично 
наповнював її антиукраїн-
ським контентом.
Адміністратор, зокрема, по-

ширював публічні заклики до 
від’єднання та здобуття «неза-
лежності» Закарпаття від Укра-
їни, оприлюднював звернення 
з вимогами припинити нібито 
репресії однієї з національних 
меншин, розміщував карти 
зарубіжних країн, між якими 
«розділив» нашу державу.
Діяльність модератора при-

вернула увагу російських ЗМІ. 
Свою  «позицію» він озвучив 
пропагандистським телекана-
лам країни-агресора.
Співробітники спецслужби 

ідентифікували особу зло-
вмисника. Дії уродженця За-
карпаття слідчі регіонального 
Управління СБУ кваліфікува-
ли за статтями 109 та 110 Кри-

мінального кодексу України. 
Під час візиту адміністратора 
до України йому була оголо-
шена підозра в скоєнні злочи-
нів проти основ національної 
безпеки. Під час проведення 
санкціонованого обшуку за 
місцем реєстрації підозрюва-
ного співробітники СБУ ви-
явили у нього паспорт грома-
дянина іншої країни.
Ужгородський міськрайон-

ний суд визнав обвинувачено-
го винним в інкримінованих 
йому злочинах та призначив 
покарання – 5 років позбав-
лення волі зі встановленням 
випробувального терміну 3 
роки. Підсудний свою вину 
визнав повністю, щиросердно 

розкаявся у вчиненому.
Суд зобов’язав його пові-

домляти повноважний орган 
у разі зміни місця проживання, 
роботи або навчання. Іншо-
мовна група, яку адміністрував 
уродженець Закарпаття за кор-
доном, була заблокована рані-
ше.
Прес-група УСБУ в Закар-

патській області нагадує, що 
слідчі регіонального Управ-
ління СБУ в Закарпатській 
області скерували до суду 
із обвинувальними актами 
16 кримінальних проваджень 
за злочини проти основ націо-
нальної безпеки. У п’яти із них 
була розпочата процедура спе-
ціального судового розгляду.

На митному посту «Ужго-
род» Закарпатської митниці 
ДФС припинено незаконне 
вивезення з України 2450 па-
чок тютюнових виробів. Пе-
ревезти цигарки через митний 
кордон намагався наш співві-
тчизник.
Українець на митний пост 

заїхав автомобілем «AUDI» 
із іноземною реєстрацією та 
прямував до Словаччини в 
приватних справах.
На підставі результатів ана-

лізу та оцінки ризиків пра-
цівники митниці скерува-
ли транспортний засіб для 
проведення митного огляду. 
Відтак у спеціально виготов-

леному сховищі працівники 
митниці виявили приховані 
від митного контролю цигар-

ки. Зокрема, співвітчизник 
хотів перевести через митний 
кордон 1036 пачок червоного 

та 1414 білого «MARLBORO» 
вітчизняного виробництва з 
акцизними марками України.
Таким чином, громадянин 

учинив дії, спрямовані на 
переміщення через митний 
кордон України тютюнових 
виробів із використанням спе-
ціально виготовлених сховищ 
(тайників).
Зазначені дії мають ознаки 

порушення митних правил, 
передбачених ч. 1 статті 483 
Митного кодексу України.
Наразі складено протокол 

про порушення митних пра-
вил, цигарки та транспортний 
засіб вилучено, повідомляє 
ДФС у Закарпатській області.

Цигарки в тайниках – причина вилучення 
закарпатськими митниками автомобіля

Äâîõ íåëåãàëüíèõ ì³ãðàíò³â, 
ÿê³ íàìàãàëèñÿ ïðîáðàòèñÿ ÷å-
ðåç êîðäîí ç Óãîðùèíîþ òà 
â ïîäàëüøîìó ïîòðàïèòè äî 
êðà¿í ªâðîñîþçó, çàòðèìàëè 
äíÿìè ïðèêîðäîííèêè â³ää³ëó 
«Âèëîê» Ìóêà÷³âñüêîãî çàãî-
íó.

Ï³ä ÷àñ ïàòðóëþâàííÿ ïðè-
êîðäîííèé íàðÿä çà äîïîìî-
ãîþ òåïëîâ³ç³éíîãî êîìïëåêñó 
ïîì³òèâ äâîõ îñ³á, ÿê³ íàìà-
ãàëèñü íåçàêîííî ïîòðàïèòè 
äî Óãîðùèíè. Ïðèêîðäîí-
íèêè çàòðèìàëè íåâ³äîìèõ çà 
40 ìåòð³â â³ä êîðäîíó. ×îëîâ³-
êè ìàëè ïðè ñîá³ ïàñïîðòè ãðî-
ìàäÿí Òóðå÷÷èíè.

Äëÿ ñêëàäàííÿ ïðîòîêîë³â 
ïðî àäì³íïðàâîïîðóøåííÿ òà 
ïðîâåäåííÿ ô³ëüòðàö³éíèõ çà-
õîä³â ³íîçåìö³â äîñòàâëåíî äî 
â³ää³ëó ïðèêîðäîííî¿ ñëóæáè 
«Âèëîê». Ïðîâîäÿòüñÿ çàõîäè 
ç³ âñòàíîâëåííÿ êîëà îñ³á, ïðè-
÷åòíèõ äî îðãàí³çàö³¿ íåçàêîí-
íî¿ ïîäîðîæ³ íåëåãàë³â.

Ïðàâîâó îö³íêó ä³ÿì íåëå-
ãàëüíèõ ì³ãðàíò³â íàäàâàòèìå 
ñóä, ïîâ³äîìëÿº ïðåñ-ñëóæáà 
Ìóêà÷³âñüêîãî ïðèêîðäîííîãî 
çàãîíó.

18 âåðåñíÿ ïðàâîîõîðîíö³ 
îòðèìàëè ³íôîðìàö³þ ïðî òå, 
ùî ç ìîíàñòèðÿ â ñåë³ Ïðè-
áîðæàâñüêå âèêðàëè ö³íí³ ðå÷³. 
Ïîñëóøíèöÿ ðîçïîâ³ëà, ùî 
êîëè ïðèáèðàëà â õðàì³, çàïðè-
ì³òèëà, ùî çíèêëè çîëîò³ ê³ëü-
öÿ òà ëàíöþæêè, ÿêèìè áóëà 
ïðèêðàøåíà ³êîíà.

Ñë³ä÷î-îïåðàòèâíà ãðóïà, 
ÿêà çðîáèëà îãëÿä ïðèì³ùåí-
íÿ òà îïèòàëà âñ³õ ìîæëèâèõ 
ñâ³äê³â ïîä³¿, ðîçøóêàëà ï³äî-
çðþâàíó â êðàä³æö³. Íåþ âè-
ÿâèëàñÿ 33-ð³÷íà æèòåëüêà ñó-
ñ³äíüîãî ñåëà Äîâãå. Âèêðàäåí³ 
ðå÷³ ï³äîçðþâàíà ïîâåðíóëà.

Ó ä³ÿõ æ³íêè âáà÷àþòüñÿ 
îçíàêè ïðàâîïîðóøåííÿ, ïå-
ðåäáà÷åíîãî ñòàòòåþ 185 Êðè-
ì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè 
(êðàä³æêà), ïîâ³äîìëÿº â³ää³ë 
êîìóí³êàö³¿ Ïîë³ö³¿ Çàêàðïàò-
ñüêî¿ îáëàñò³.

Викрито помічника народного депутата 
України при вимаганні та одержанні 

150 тис. грн хабара

На Закарпатті засуджений черговий адміністратор 
антиукраїнської групи в соцмережах

ДВОХ ГРОМАДЯН 
ТУРЕЧЧИНИ ЗАТРИМАЛИ 
ПРИКОРДОННИКИ 

НА КОРДОНІ 
З УГОРЩИНОЮ

НА ІРШАВЩИНІ 
ЖІНКА НАМАГАЛАСЬ 

ОБІКРАСТИ МОНАСТИР
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Продовження. 
Початок на 1-й стор.

–  Маріанно Михайлів-
но, як спеціаліст у пи-
таннях гендерної про-
блематики і водночас 
як політолог, що може-
те сказати про сучасну 
парадигму ролі жінки 
в політиці, особливо в 
контексті останніх ро-
ків, коли чимало країн 
очолили саме жінки?

–  Щодо ситуації, про яку Ви 
згадали, коли два роки тому 
прем’єром Польщі стала жінка 
Беата Шидло, в липні мину-
лого року пост прем’єр-міні-
стра Великобританії зайняла 
Тереза Мей, а Гіларрі Клін-
тон майже стала президентом 
США.., мені, звичайно, хотіло-
ся б вірити, що такий розклад 
у сучасному політичному житті 
передових країн світу  є і на-
слідком  системних напрацю-
вань у гендерній сфері, однак, 
очевидно, має місце і простий 
збіг. Із одного боку, в світі вже 
досить давно проводиться по-
літика щодо врахування прав 
жінок у галузях, де залишається 
гендерний дисбаланс, зокрема 
і в політиці. Наприклад, ще в 
90-х роках багатьма країнами 
були  підписані документи, в 
яких чітко декларувалися праг-
нення до встановлення 22−
30% представництва жінок у 
національних парламентах.  Із 
іншого − не можна відкидати 
фактор пасіонарності та осо-
бистої харизми тих жінок, які 
потрапили на найвищі щаблі 
політичного управління. Од-
нак те, що на початку ХХІ сто-
ліття ми можемо уявити жінку 
як успішного політика, є саме 
наслідком ефективної гендер-
ної політики. 
Ефективна гендерна політи-

ка є не «перетягуванням кана-
та», як її багато хто уявляє, між 
жінками та чоловіками. Вона 
не  боротьба за владу між жін-
ками та чоловіками. Її суть по-
лягає у створенні рівних умов 
та можливостей у різних сфе-
рах життєдіяльності, в політиці 
зокрема, для чоловіків і жінок, 
незалежно від соціальної, ет-
нічної чи релігійної приналеж-
ності. Адже поряд із тим, що 
тепер у законодавстві більшо-
сті країн обумовлені рівні пра-
ва чоловіків та жінок, поряд із 
офіційними нормами існують 
і неофіційні стереотипи, які і 
створюють найбільші пере-
шкоди для реалізації декларо-
ваної рівності у можливостях. 
Причому стосується це не тіль-
ки стереотипів стосовно  жін-
ки, а й стереотипів стосовно 
ролі і призначення чоловіків у 
суспільстві.

–  Про стереотипи. 
Очевидно,  стереотипи 
існують стосовно жін-
ки і в українському су-
спільстві. Як вони впли-
вають на гендерний 
баланс у вітчизняній по-

літиці? Як на цей баланс 
і загалом на стереоти-
пи вплинула Революція 
Гідності і чи вплинула 
взагалі?

–  Глобальної зміни стере-
отипів у ставленні до жінки в 
Україні після подій на Майда-
ні взимку 2013−2014 років я не 
помітила. Однак тепер, а саме 
після парламентських вибо-
рів 2014 року, представництво 
жінок у Верховній Раді є най-
більше за весь час незалежнос-
ті, хоча їхня кількість не пере-
вищує 12%. Водночас існує 
тенденція зменшення кількості 
жінок у виконавчій гілці влади, 
маємо мало жінок-міністрів, жі-
нок-голів обласних державних 
адміністрацій.  Очевидно, що 
тут стереотип ще не подола-
ний. В Україні жінка-керівник, 
жінка-лідер, жінка-політик усе 
ще скоріше виняток, ніж нор-
мальне явище.
Однак на місцевому рівні 

в органах влади жінки пред-
ставлені значно чисельніше. В 
Україні маємо чимало прикла-
дів успішних депутаток та жі-
нок-голів сільських, селищних 
та міських рад. Це показує ще 
одну тенденцію щодо ставлен-
ня українців до жінок у політи-
ці – ми готові довіряти управ-
ління селом, селищем і містом, 
але досить упереджено стави-
мося до керування жінкою на  
вищих органах державної вла-
ди.
Зрештою, це той період, 

який нам треба всім пройти, а 
найперше  жінкам. Адже лідер-
ство в політиці не може бути 
їм передане тільки через те, 
що вони жінки. За лідерство 
у суспільстві потрібно боро-
тися, йому потрібно вчитися. 
Нашим жінкам треба брати 

особисто більшу відповідаль-
ність за себе, навколишніх, 
своє село, місто і т. д., уміти 
реалізувати себе в політиці. 
Адже в будь-якому разі за владу 
потрібно завжди боротися як 
жінкам, так і чоловікам. Оче-
видним є те, що цей шлях ста-
новлення та самоусвідомлення 
себе у ролі політичних лідерів 
потрібно пройти жінкам. Я 
переконана, що для цього зна-
добиться не більш ніж п’ять 
років, але цей шлях потрібно 
здолати.
Помилково вважати, що но-

сіями гендерних стереотипів є 
суто чоловіки, жінки також не 
є винятком. Причому носіями 
стереотипів є дві групи жінок – 
ті, які не бажають голосувати за 
жінок, та ті, які не хочуть і не 
вміють брати на себе політич-
ну відповідальність.

– Які ще фактори 
стримують жінок в 
українській політиці?

– Окрім стереотипів, що 
існують у головах як чолові-
ків, так і жінок в Україні, існує 
ще і банальний економічний 
фактор. Якщо ми подивимося 
на статистику, то 60–70% тих 
українських жінок, які присвя-
тили себе політиці, займають 
посади в органах місцевого 
самоврядування. Виникає ло-
гічне запитання, чому ці жінки 
не можуть стати ефективними 
управлінцями на вищих поса-
дах у державній владі? Відпо-
відь для мене доволі проста. 
Ми живемо, по суті, в олігар-
хічному суспільстві, де ознаки 
статі, віку чи фаховості в полі-
тиці найчастіше є другорядни-
ми, натомість «розмір гаманця» 
та фінансові можливості – пер-
шорядні. 
У контексті формування 

гендерних соціальних ліфтів, 
то маємо хороший приклад 
багатьох країн, де також після 
утворення критичної маси жі-
нок-ефективних політиків на 
місцевому рівні, запровадили 
так зване квотування.  Найпока-
зовішим є досвід Швеції, Іспа-
нії, Франції. Його зміст полягав 
у тому, що до національного 
парламенту жінки потрапляли 
за 20–30% квотою. Варто наго-
лосити, що найчастіше у квоти 
потрапляли жінки-політики 
з числа тих, які вже мали від-
повідний досвід на місцевому 
рівні управління, а не просто «з 
вулиці», як це було поширено в 
Радянському Союзі, «за трудові 
заслуги».

–  Зрозуміло. Це за 
кордоном. Повернімося 
до України. Ви наголо-
сили на тому, що біль-
шість жінок у вітчиз-
няній політиці займає 
посади в органах саме 
місцевого значення. 
Однак, споглядаючи за 
ситуацією в Закарпат-
ті, я не побачив багато 
жінок на важливих по-
садах регіонального і 
місцевого рівнях. У нас 
настільки складна ситу-
ація зі стереотипами?

–  На Закарпатті я б сказала 
взагалі унікальна форма соці-
альних стосунків чоловіків і жі-
нок, як у відомій закарпатській 
приказці: «Як нянько сказав, 
так по-мамчиному і буде», або 
патріархальна форма матріар-
хату. Така форма визначаєть-
ся тим, що добувачем матері-
альних ресурсів є чоловік, але 
розпорядником цим ресурсів є 
жінка. Тобто найчастіше (осо-
бливо у сільській місцевості) 
жінка ухвалює ключові рішен-
ня в сім’ї. Чи переноситься це 

у політичну сферу? Як бачимо 
− ні. У нас дуже мало жінок се-
ред депутатів  обласної ради, 
і загалом присутня тенденція 
зменшення їхньої кількості у 
кожному новому складі цього 
регіонального органу  управ-
ління. За весь період незалеж-
ності країни у Закарпатській 
області не було жодної жінки 
на посаді голови обласної ад-
міністрації та голови обласної 
ради.
Очевидно, що найбільшу 

роль у формуванні таких нега-

тивних явищ стосовно жінок у 
закарпатській політиці відігра-
ють різні фактори, серед них і 
релігійні, і етнічні. Наприклад, 
у низці етнічних груп в облас-
ті проблемою є доступ дівчат 
(жінок) до освіти. В деяких на-
селених пунктах популярними 
є ранні заручини та шлюби, 
коли дівчата в 14–16 років уже 
заручені. Відповідно на пер-
ший план виходять питання 
ведення домашнього госпо-
дарства, піклування про сім’ю 
та народження дітей.
Дослідження Центру гендер-

ної освіти показують також і те, 
що багато гендерних стереоти-
пів сьогодні втрачають свою 
актуальність, особливо серед 
молоді в містах та тих, що на-
вчаються у вищих навчальних 
закладах. Подорожі, обмін 
досвідом, вивчення ними ін-
ших регіонів впливають на 
перегляд традиційних уявлень 
про сім’ю, місце і ролі чолові-
ка-здобувача та жінки-берегині 
домашнього вогнища.

–  І наприкінці, якщо 
говорити про чоловіків і 
жінок загалом у політи-
ці, то чим різняться тут 
їхні підходи?

–  Я б узагалі не виокрем-
лювала чоловічий і жіночий 
підхід у політиці, політично-
му лідерстві та ефективному 
управлінні. Ефективне полі-
тичне управління − це насам-
перед набір певних актуальних 
вмінь і навичок. Звичайно, в 
нашому суспільстві чоловіки 
завжди відповідають за рішучі, 
жорсткі рішення, а жінки – ви-
важені та пасивні. Однак треба 
наголосити, що всі ці навички 
не є вродженими, а виховують-
ся. Адже історія дає нам чима-
ло постатей, які зруйнували 
вищезгадані стереотипи. Тій 

же Маргарет Тетчер чи Ангелі 
Меркель яскраво притаманні 
саме «чоловічі» риси в управ-
лінні – рішучість, твердість, 
жорсткість. Візьмемо чолові-
ків: Франклін Рузвельт, Вудро 
Вільсон – це політичні дія-
чі-чоловіки, яким були прита-
манні «жіночі» − стриманість, 
виваженість. Тобто я б підсу-
мувала так: політика – справа 
не чоловіків і жінок, політика 
– справа професіоналів. 

Розмову вів 
Станіслав ДАНКО

«Як нянько сказав, так по-мамчиному і буде», 
або про жінок у політиці 

Маріанна Колодій,
 керівник Центру гендерної освіти ДВНЗ «УжНУ»
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1+1
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
16:45, 19:30, 00:00 ТСН: «Те-
левізійна служба новин»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10 
«Сніданок з 1+1»
09:30 «Чотири весілля»
10:55, 12:20 «Міняю жінку»
13:45, 15:00 Т/с «Свати - 3»
16:00 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
17:10 Т/с «Нескінченне кохан-
ня»
20:30 «Секретні матеріали»
21:00 Т/с «Субота»
22:00 «Гроші»
23:15, 00:10 «Танці з зірками»
01:50 Т/с «Пончик Люся»
04:35 «Мольфар»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00, 10:55 «Він, Вона і 
телевізор»
10:00, 18:15 «Спецкор»
10:35, 18:40 «ДжеДАІ»
13:15 Х/ф «Політ Фенікса»
15:35 Х/ф «Боксер»
17:25 «Загублений світ»
19:10 «Бандерлоги»
19:30, 20:35 Т/с «Ментівські 
війни. Одеса - 2»
21:35 Х/ф «Джек Гантер. В 
пошуках скарбів Угаріта»
23:45 Х/ф «Ідеальні канікули»
01:20 Т/с «Легенди 2»
02:10 Х/ф «Чотири листи 
фанери»
03:30 «Облом.UA.»

Enter-фільм
05:45, 07:40, 08:40, 09:30 
«Невідома версія. За двома 
зайцями»
07:10, 09:00 «Top Shop»
07:50 «Своя роль»
10:35 Т/с «Два капітани»
19:40 Т/с «Комісар Рекс»
21:30, 01:50 Т/с «Розслідування 
Мердока»
23:20 «Моя правда»
00:10 Х/ф «Викуп»
03:30 Кіноляпи
04:15 Саундтреки
05:00 Кінотрейлери

ICTV
05:40, 19:20 Надзвичайні новини
06:25 Факти тижня. 100 хвилин
08:45 Факти. Ранок
09:10 Спорт
09:15 Надзвичайні новини. 
Підсумки
10:15 Антизомбі
11:15 Секретний фронт. Дайд-
жест
12:45, 15:45 Факти. День
13:20 Секретний фронт
14:00, 16:10 Х/ф «Відкрийте, 
поліція! - 3»
16:35 Х/ф «Кур’єр»
18:45, 21:05 Факти. Вечір
20:20 Більше ніж правда
21:25 Т/с «Штрафбат»
22:30 Свобода слова
00:55 Т/с «Пелагія і білий 
бульдог»
04:25 Факти
04:45 Дивитись усім!

Інтер
05:30, 20:00, 02:00, 05:00 «Под-
робиці»
06:00 «Мультфільм»
06:20, 13:30, 22:45 «Слідство 
вели... з Леонідом Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 17:40 
Новини
07:10, 08:10 «Ранок з ІНТЕРом»
09:20 Х/ф «Мінливість долі»
11:15, 12:25 Х/ф «Це мій 
собака»
16:10 «Жди меня»
18:00, 19:00, 04:20 Ток-шоу 
«Стосується кожного»
20:40 Т/с «Я - охоронець»
00:35 Т/с «Кохання за законом»
02:40 «Скептик»
03:05 «уДачний проект»
03:40 «Готуємо разом»

К1
05:10 «Рецепти щастя»
06:00 «Спеція»
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 «Мультфільми»
09:00, 15:00 Т/с «Беверлі-Хілс, 
90210»
11:00, 19:00 «Орел і Решка. 
Перезавантаження»
12:00, 20:00 «Орел і Решка. Рай 
та пекло»
13:00, 18:00 «Їже, я люблю 

тебе!»
14:00, 21:00 «Вірю не Вірю»
17:00 «Навколо М»
22:00 М/ф «Астерікс і Обелікс: 
Велика бійка»
23:25 М/ф «Астерікс і Обелікс 
підкорюють Америку»
01:10 Х/ф «Наречений напро-
кат»
03:00 «Нічне життя»

Мега
06:00, 19:00 Бандитська Одеса
07:20, 13:10 Правила життя
08:20 Правда життя
09:20, 21:40 Мистецтво вижи-
вання
10:20, 17:00 Найнебезпечніші 
тварини
11:20 У пошуках краси
12:10 Історія криміналістики
14:10 Містична Україна
15:10, 23:40 Повітряні бої
16:00, 20:50 Скарби з горища
18:00 Незвичайна наука
19:50 Таємний код зламаний
22:40 Квест
00:30 Великі українці
02:10 Смарт-шоу
04:10 Теорія змови
05:30 Бандитський Київ

Новий Канал
03:00, 02:05 Зона ночі
03:10 Абзац
04:59, 06:14 Kids Time
05:00 М/с «Губка Боб і Прямо-
кутні Штани»
06:15 Х/ф «Перший лицар»
09:00 Х/ф «Хоббіт: Пустка 
Смауга»
12:20 Х/ф «Хоббіт: Битва п’яти 

армій»
15:15 Т/с «Не родись вродлива»
19:00 Ревізор
21:45 Х/ф «Друзі по сексу»
00:00 Х/ф «Заплати привиду»
02:00 Служба розшуку дітей

СТБ
06:35, 15:25 «Все буде добре!»
08:35 «Все буде смачно!»
10:35 Х/ф «Домробітниця»
12:25 Х/ф «Дружина за кон-
трактом»
14:25, 01:45 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
17:30, 22:00 «Вiкна-Новини»
18:00 Т/с «Коли ми вдома. Нова 
історія»
20:00, 23:00 «Хата на тата»
22:30 «Invictus - Ігри нескорених»

ТЕТ
06:00 Байдиківка
06:30 Казка з татом
06:50, 05:30 Корисні підказки
07:10 Це наше-це твоє
07:15 Мультмікс
10:45 Х/ф «Біла змія»
12:25 Панянка-селянка
13:25, 23:00 Розсміши коміка
14:25 Готель Галіція
14:55 Т/с «Домашній арешт»
15:30, 03:40 Віталька
16:50, 20:00, 02:50 Країна У
17:50, 20:55 Одного разу під 
Полтавою
18:50, 00:00 Танька і Володька
22:00 Казки У Кіно
01:00 Т/с «Баффі - винищувачка 
вампірів»
02:00 Казки У

ТК Україна
06:50, 07:15, 08:15 Ранок з 
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 
19:00, 23:00, 01:30 Сьогодні
09:15 Зірковий шлях. Новий 
сезон
11:15, 15:30 Т/с «Відчайдушний 
домогосподар»
16:00, 04:30 Т/с «Адвокат»
18:00 Т/с «Жіночий лікар 3»
19:45, 02:25 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
21:00 Т/с «Вікно життя 2»
23:30 Х/ф «Doom»
03:30 Зірковий шлях

UA: ПЕРШИЙ
06:00, 19:55 Д/с «Орегонський 
путівник»
06:30 Анонс дня
06:35, 07:30, 07:40, 08:15, 
08:55, 14:45 Світ он лайн
06:40 М/с «Піп відкриває світ»
07:30 Ера бізнесу
07:35 Агроера
07:40 Спорт
07:50 Від першої особи
08:25 М/с «Чорний пірат»
09:00 Д/с «Супервідчуття»
09:30 Д/ф «Блюз. Мартін Скор-
сезе представляє»
11:15 Т/с «Епоха честі»
13:00, 15:00, 18:30, 21:00, 
01:25 Новини
13:15, 23:00 Перша шпальта
14:00 Розсекречена історія
15:35 Д/с «Аболіціоністи»
16:45, 00:35 Д/с «Порятунок 
ферми»
17:20 М/с «Легенда про 
Білосніжку»

17:45, 02:35 Вікно в Америку
18:15, 01:10 Новини. Світ
18:45, 22:45, 02:05 Тема дня
19:00, 02:20 Новини. Культура
19:20 Д/с «Мистецький пульс 
Америки»
21:30, 01:50 Новини. Спорт
21:50 Т/с «Дівчата війни»
23:30 Д/с «Розкриття Америки»
02:55 Д/с «Увесь цей джаз»
03:55 Т/с «Чорна Рада»
05:30 Д/с «Середземномор»я»

ZIK
06:00 «Торбинка чарівника»
06:45 Хіт-парад FM-TV
07:00 Перші про головне. 
Ранок
09:15 «Пані та пан Медер»
10:15 «Європа у фокусі»
10:45 «КультУра!»
11:40 Калейдоскоп дикої 
природи
12:00 Перші другі з Наталією 
Влащенко
12:40 Портрети дикої природи
13:00 Перші про головне. День
15:10 «Добрий ZIK»
15:35 «Євромакс»
16:05, 00:30 Історична правда з 
Вахтангом Кіпіані
16:35 «Стежками війни»
17:00 Перші про головне. Вечір
19:15 VOX POPULI
20:00 HARD з Влащенко
21:00, 00:00 «Перші про 
головне»
21:35 Гра в класику з Сергієм 
Рахманіним
22:30 «В очі»
23:00 «Мафіоза»
04:25 Художній фільм

1+1
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 16:45, 19:30, 00:00 ТСН: 
«Телевізійна служба новин»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10 
«Сніданок з 1+1»
09:30, 10:50 «Чотири весілля»
12:20, 13:45 «Міняю жінку»
15:00 Т/с «Свати - 4»
16:00 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
17:10 Т/с «Нескінченне кохан-
ня»
20:30 «Секретні матеріали»
21:00 Т/с «Субота»
22:00 «Життя без обману 
2017»
23:15 Джордж Клуні в драмі 
«Нащадки» (16+)
00:10 Джордж Клуні в драмі 
«Нащадки» (12+)
01:50 Т/с «Пончик Люся»
04:35 «Мольфар»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00, 12:15 «Він, Вона і 
телевізор»
10:00, 18:15 «Спецкор»
10:35, 18:40 «ДжеДАІ»
10:55, 19:10 «Бандерлоги»
11:25, 17:25 «Загублений світ»
13:25 Х/ф «Джек Гантер. В 
пошуках скарбів Угаріта»
15:35 Т/с «Схватка»
19:30 Т/с «Ментівські війни. 
Одеса - 2»
20:30 Т/с «Ментівські війни. 
Київ - 2»
21:30 Х/ф «Джек Гантер. Про-
кляття гробниці Ехнатона»
23:40 Х/ф «День мумії»
01:05 Т/с «Легенди 2»
01:55 Х/ф «Відьма»
03:50 «Облом.UA.»

Enter-фільм
05:45, 07:40, 08:40, 09:30 
«Невідома версія. За двома 
зайцями»
07:10, 09:00 «Top Shop»
07:50 «Своя роль»
09:55, 23:20 «Моя правда»
10:45 Х/ф «Золота річка»
12:40 Т/с «Угрюм-ріка»
17:55 Х/ф «Кар’єра Дмитра 
Горіна»
19:40 Т/с «Комісар Рекс»

21:30, 01:45 Т/с «Розслідуван-
ня Мердока»
00:10 Х/ф «Спекотне літо в 
Кабулі»
03:25 Кіноляпи
04:15 Саундтреки
05:00 Кінотрейлери

ICTV
05:30, 20:20 Гражданская 
оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайні 
новини
10:10 Більше ніж правда
11:05, 13:20 Х/ф «Привид»
12:45, 15:45 Факти. День
14:15, 16:10 Т/с «Спецзагін 
«Шторм»
16:30, 22:30 Т/с «Винищувачі»
17:30, 21:25 Т/с «Штрафбат»
18:45, 21:05 Факти. Вечір
23:25 Х/ф «Тремтіння землі»
01:30 Т/с «Пелагія і білий 
бульдог»
04:20 Служба розшуку дітей
04:25 Студія Вашингтон
04:30 Факти
04:50 Дивитись усім!

Інтер
06:00 «Мультфільм»
06:20, 13:30, 22:45 «Слідство 
вели... з Леонідом Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
17:40 Новини
07:10, 08:10 «Ранок з ІНТЕ-
Ром»
09:20 «Давай одружимося»
11:15, 12:25, 20:40 Т/с «Я - 
охоронець»
15:50, 16:45 «Речдок»
18:00, 19:00, 04:20 Ток-шоу 
«Стосується кожного»
20:00, 02:00, 05:00 «Подро-
биці»
00:35 Т/с «Кохання за законом»
02:45 «Скептик»
03:10 «уДачний проект»
03:45 «Готуємо разом»

К1
05:10 «Рецепти щастя»
06:00 «Спеція»
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви, що...»

08:15 «Мультфільми»
09:00, 15:00 Т/с «Беверлі-Хілс, 
90210»
11:00, 19:00 «Орел і Решка. 
Перезавантаження»
12:00, 20:00 «Орел і Решка. 
Рай та пекло»
13:00, 18:00 «Їже, я люблю 
тебе!»
14:00, 21:00 «Вірю не Вірю»
17:00, 22:00 Т/с «Секс у вели-
кому місті»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
00:45 Х/ф «Муві 43»
02:20 «Нічне життя»

Мега
06:00 Бандитський Київ
07:20, 13:10 Правила життя
08:20 Правда життя
09:20, 21:40 Мистецтво вижи-
вання
10:20, 17:00 Найнебезпечніші 
тварини
11:20 Африка: стихія води
12:10 Історія криміналістики
14:10, 00:30 Містична Україна
15:10, 23:40 Повітряні бої
16:00, 20:50 Скарби з горища
18:00 Незвичайна наука
19:00 Бандитська Одеса
19:50 Таємний код зламаний
22:40 Квест
03:40 Прихована реальність

Новий Канал
03:00, 02:00 Зона ночі
03:45 Абзац
05:39, 06:55 Kids Time
05:40 М/с «Губка Боб і Прямо-
кутні Штани»
07:00 Т/с «Щасливі разом»
10:15 Т/с «СашаТаня»
12:15 Т/с «Моя прекрасна 
нянька»

15:20 Т/с «Не родись врод-
лива»
19:00 Половинки
21:00 Київ вдень та вночі
22:10 Зірки під гіпнозом

СТБ
07:20, 15:25 «Все буде 
добре!»
09:20 «Все буде смачно!»
10:15 «МастерШеф - 5»
17:30, 22:00 «Вiкна-Новини»
18:00 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова історія»
20:00, 23:00 «МастерШеф - 7»
22:30 «Invictus - Ігри нескоре-
них»
00:55 «Слідство ведуть 
екстрасенси»

ТЕТ
06:00 Байдиківка
06:30 Казка з татом
06:50, 05:30 Корисні підказки
07:10 Це наше-це твоє
07:15 Мультмікс
10:45 Х/ф «Принци повітря»
12:25 Панянка-селянка
13:25, 23:00 Розсміши коміка
14:25 Готель Галіція
14:55 Т/с «Домашній арешт»
15:30, 03:40 Віталька
16:50, 20:00, 02:50 Країна У
17:50, 20:55 Одного разу під 
Полтавою
18:50, 00:00 Танька і Володька
22:00 Казки У Кіно
01:00 Т/с «Баффі - винищувач-
ка вампірів»
02:00 Казки У

ТК Україна
06:00, 16:00, 05:20 Т/с «Ад-
вокат»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 
19:00, 23:50, 02:45 Сьогодні
07:15, 08:15 Ранок з Україною
09:15 Зірковий шлях. Новий 
сезон
10:40 Свекруха або невістка
11:40 Реальна містика. Новий 
сезон
13:40, 15:30 Т/с «Черговий 
лікар 3»
18:00 Т/с «Жіночий лікар 3»
19:45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
21:30 Футбол. Ліга Чемпіонів 
УЄФА «Манчестер Сіті» - 
«Шахтар»
00:10 Т/с «Закон і порядок: 
Злочинні наміри»
03:30 Зірковий шлях
04:30 Реальна містика

UA: ПЕРШИЙ
06:00 Д/с «Орегонський 
путівник»
06:30 Анонс дня
06:35, 07:30, 07:40, 08:15, 
08:55, 14:45, 18:00 Світ он 
лайн
06:40 М/с «Піп відкриває світ»
07:30 Ера бізнесу
07:35 Агроера
07:40 Спорт
07:50 Від першої особи
08:25 М/с «Чорний пірат»
09:00 Д/с «Розповіді про 
Хансік»
09:30 Т/с «Гранд-готель»
11:15 Т/с «Епоха честі»
13:00, 15:00, 18:30, 21:00, 
01:25 Новини
13:15, 23:00 Д/ф «Кардинал 
Любомир Гузар»
14:00 Розсекречена історія

15:20 Фольк-music
16:40, 00:35 Д/с «Порятунок 
ферми»
17:15 М/с «Легенда про 
Білосніжку»
18:15, 01:10 Новини. Світ
18:45, 22:45, 02:05 Тема дня
19:00, 02:20 Новини. Культура
19:20 Д/с «Мистецький пульс 
Америки»
19:55 Перший на селі
20:30 Наші гроші
21:30, 01:50 Новини. Спорт
21:50 Т/с «Дівчата війни»
23:30, 02:35 Д/с «Розкриття 
Америки»
03:40 Т/с «Чорна Рада»
05:30 Д/с «Середземномор»я»

ZIK
06:00 «Торбинка чарівника»
06:45 Хіт-парад FM-TV
07:00 Перші про головне. 
Ранок
09:15, 23:00 «Мафіоза»
10:15 «Завтра вже сьогодні»
10:45 «КультУра!»
11:40 Калейдоскоп дикої 
природи
12:00 HARD з Влащенко
13:00 Перші про головне. День
15:10 «В очі»
15:40 Слідство. Інфо
16:05 Гра в класику з Сергієм 
Рахманіним
17:00 Перші про головне. Вечір
19:15 VOX POPULI
20:00 Zіткнення
21:00, 00:00 «Перші про 
головне»
21:35 «DROZDOV»
22:00 «Стежками війни»
22:30 «Житлоблуд»
00:30 Історична правда з 
Вахтангом Кіпіані
04:25 Художній фільм
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1+1
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 16:45, 19:30, 00:00 
ТСН: «Телевізійна служба 
новин»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10 
«Сніданок з 1+1»
09:30, 10:50 «Чотири весіл-
ля»
12:20, 13:45 «Міняю жінку»
14:55 Т/с «Свати - 4»
16:00 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
17:10 Т/с «Нескінченне 
кохання»
20:30 «Секретні матеріали»
21:00 Т/с «Субота»
22:00, 23:15, 00:10 «Міняю 
жінку - 12»
01:00 Т/с «Пончик Люся»
01:55 «Мольфар»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00, 12:15 «Він, Вона і 
телевізор»
10:00, 18:15 «Спецкор»
10:35, 18:40 «ДжеДАІ»
10:55, 19:10 «Бандерлоги»
11:25, 17:25 «Загублений 
світ»
13:35 Х/ф «Джек Гантер. 
Прокляття гробниці Ехна-
тона»
15:45 Т/с «Схватка»
19:30, 20:30 Т/с «Ментівські 
війни. Київ - 2»
21:30 Х/ф «Джек Гантер. 
Небесна зірка»
23:40 Міжнародний про-
фесійний турнір зі змішаних 
єдиноборств ММА WWFC 8. 
Пряма трансляція з Києва
02:00 Х/ф «Страчені світан-
ки»
03:30 «Облом.UA.»

Enter-фільм
05:45, 07:40, 08:40 «Невідо-
ма версія. За двома зайця-
ми»
07:10, 09:00 «Top Shop»
07:50 «Своя роль»
09:30, 23:20 «Моя правда»
10:20 Х/ф «Затока щастя»
12:05 Х/ф «До Чорного 

моря»
13:25 Х/ф «Божевільний 
день»
14:40, 19:40 Т/с «Комісар 
Рекс»
16:30 Х/ф «Непоправний 
брехун»
18:05 Х/ф «Баламут»
21:30, 01:40 Т/с «Розсліду-
вання Мердока»
00:10 Х/ф «34-й швидкий»
03:20 Кіноляпи
04:10 Саундтреки
05:00 Кінотрейлери

ICTV
05:30, 10:10 Гражданская 
оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайні 
новини
11:10, 13:20 Х/ф «Тремтіння 
землі»
12:45, 15:45 Факти. День
13:45 Скетч-шоу «На трьох»
14:10, 16:10 Т/с «Спецзагін 
«Шторм»
16:30, 22:30 Т/с «Винищу-
вачі»
17:25, 21:25 Т/с «Штрафбат»
18:45, 21:05 Факти. Вечір
20:20 Секретний фронт
23:25 Х/ф «Тремтіння землі 

- 2. Повторний удар»
01:35 Т/с «Динотопія. Нові 
пригоди»
04:15 Студія Вашингтон
04:20 Факти
04:45 Дивитись усім!

Інтер
06:00 «Мультфільм»
06:20, 13:30, 22:45 «Слідство 
вели... з Леонідом Каневсь-
ким»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
17:40 Новини
07:10, 08:10 «Ранок з ІНТЕ-
Ром»
09:20 «Давай одружимося»
11:15, 12:25, 20:40 Т/с «Я - 
охоронець»
15:50, 16:45 «Речдок»
18:00, 19:00, 04:25 Ток-шоу 
«Стосується кожного»
20:00, 02:00, 05:10 «Подро-

биці»
00:35 Т/с «Кохання за зако-
ном»
02:40 «Скептик»
03:10 «уДачний проект»
03:45 «Готуємо разом»

К1
05:10 «Рецепти щастя»
06:00 «Спеція»
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 «Мультфільми»
09:00, 15:00 Т/с «Бевер-
лі-Хілс, 90210»
11:00, 19:00 «Орел і Решка. 
Перезавантаження»
12:00, 20:00 «Орел і Решка. 
Рай та пекло»
13:00, 18:00 «Їже, я люблю 
тебе!»
14:00, 21:00 «Вірю не Вірю»
17:00, 22:00 Т/с «Секс у вели-
кому місті»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
00:45 Х/ф «Невидимий»
02:20 «Нічне життя»

Мега
06:00, 19:00 Бандитська 
Одеса
07:20, 13:10 Правила життя
08:20 Правда життя
09:20, 21:40 Мистецтво 
виживання
10:20 Крокодили: холодна 
кров
11:20 Африка: стихія води
12:10, 19:50 Історія криміналі-
стики
14:10 Містична Україна
15:10, 23:40 Повітряні бої
16:00, 20:50 Скарби з горища
17:00 Територія гепарда
18:00, 22:40 Незвичайна 
наука
00:30 Україна: забута історія
03:40 Брама часу

Новий Канал
03:00, 01:25 Зона ночі
03:45 Абзац
05:39, 06:55 Kids Time
05:40 М/с «Губка Боб і Пря-
мокутні Штани»
07:00 Т/с «Щасливі разом»
10:15 Т/с «СашаТаня»
12:15 Т/с «Моя прекрасна 
нянька»

15:20 Т/с «Не родись врод-
лива»
19:00 Зірки під гіпнозом
21:00 Київ вдень та вночі
22:00 Зіркові яйця
01:20 Служба розшуку дітей

СТБ
06:45, 15:25 «Все буде 
добре!»
08:45 «Битва екстрасенсів 
16»
11:05 «МастерШеф - 5»
17:30, 22:00 «Вiкна-Новини»
18:00 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова історія»
20:00, 23:00 «МастерШеф - 
7»
22:30 «Invictus - Ігри неско-
рених»
00:50 «Слідство ведуть 
екстрасенси»

ТЕТ
06:00 Байдиківка
06:30 Казка з татом
06:50, 05:30 Корисні підказки
07:10 Це наше-це твоє
07:15 Мультмікс
10:45 Х/ф «Найкращий друг 
шпигуна»
12:25 Панянка-селянка
13:25, 23:00 Розсміши коміка
14:25 Готель Галіція
14:55 Т/с «Домашній арешт»
15:30, 03:40 Віталька
16:50, 20:00, 02:50 Країна У
17:50, 20:55 Одного разу під 
Полтавою
18:50, 00:00 Танька і Володь-
ка
22:00 Казки У Кіно
01:00 Т/с «Баффі - винищу-
вачка вампірів»
02:00 Казки У

ТК Україна
06:00, 16:00, 05:20 Т/с «Ад-
вокат»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 
19:00, 23:00, 02:50 Сьогодні
07:15, 08:15 Ранок з Украї-
ною
09:15 Зірковий шлях. Новий 
сезон
10:40 Свекруха або невістка
11:40 Реальна містика. Новий 
сезон
13:40, 15:30 Т/с «Черговий 

лікар 3»
18:00 Т/с «Жіночий лікар 3»
19:45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
21:00 Т/с «Вікно життя 2»
23:30 Т/с «Закон і порядок: 
Злочинні наміри»
03:40 Зірковий шлях
04:30 Реальна містика

UA: ПЕРШИЙ
06:00 Д/с «Орегонський 
путівник»
06:30 Анонс дня
06:35, 07:30, 07:40, 08:15, 
08:55, 18:00 Світ он лайн
06:40 М/с «Піп відкриває 
світ»
07:30 Ера бізнесу
07:35 Агроера
07:40 Спорт
07:50 Від першої особи
08:25 М/с «Чорний пірат»
09:00 Д/с «Розповіді про 
Хансік»
09:30 Т/с «Гранд-готель»
11:15 Т/с «Епоха честі»
13:00, 15:00, 18:30, 21:00, 
01:25 Новини
13:15, 23:00 Наші гроші
14:00 Розсекречена історія
15:20 Д/с «Нью-Йорк»
16:40, 00:35 Д/с «Порятунок 
ферми»
17:15 Хочу бути
17:35 М/с «Легенда про 
Білосніжку»
18:15, 01:10 Новини. Світ
18:45, 22:45, 02:05 Тема дня
19:00, 02:20 Новини. Куль-
тура

19:20 Д/с «Мистецький пульс 
Америки»
19:55 Д/с «Орегонський 
путівник»
20:30 Слідство. Інфо
21:30, 01:50 Новини. Спорт
21:50 Т/с «Дівчата війни»
22:40 Мегалот
23:30, 02:35 Д/с «Розкриття 
Америки»
03:40 Т/с «Чорна Рада»
05:30 Д/с «Середземно-
мор»я»

ZIK
06:00 «Торбинка чарівника»
06:45 Хіт-парад FM-TV
07:00 Перші про головне. 
Ранок
09:15, 23:00 «Мафіоза»
10:15 «Євромакс»
10:45 «КультУра!»
11:40 Калейдоскоп дикої 
природи
12:00 FACE 2 FACE з Тетя-
ною Даниленко
13:00 Перші про головне. 
День
15:10 «Стежками війни»
15:40 «DROZDOV»
16:05 Zіткнення
17:00 Перші про головне. 
Вечір
19:15 VOX POPULI
20:00 HARD з Влащенко
21:00, 00:00 «Перші про 
головне»
21:35 «Почути Україну»
00:30 Історична правда з 
Вахтангом Кіпіані
04:25 Художній фільм

1+1
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 16:45, 19:30, 00:30 
ТСН: «Телевізійна служба 
новин»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10 
«Сніданок з 1+1»
09:30, 10:50 «Чотири весіл-
ля»
12:20, 13:45 «Міняю жінку»
15:00 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
17:10 Т/с «Нескінченне 
кохання»
20:30 «Секретні матеріали»
21:00 Т/с «Субота»
22:00 «Світ навиворіт - 9»
23:00 «Право на владу 2017»
00:40 «Гроші»
02:05 Т/с «Пончик Люся»
04:35 «Мольфар»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00, 12:15 «Він, Вона і 
телевізор»
10:00, 18:15 «Спецкор»
10:35, 18:40 «ДжеДАІ»
10:55, 19:10 «Бандерлоги»
11:25, 17:25 «Загублений 
світ»
13:30 Х/ф «Джек Гантер. 
Небесна зірка»
15:40 Т/с «Схватка»
19:30, 20:30 Т/с «Ментівські 
війни. Київ - 2»
21:30 Х/ф «Фантастична 
четвірка»
23:45 Х/ф «Бойові пси»
01:20 «Територія обману»
02:20 Х/ф «Москаль-чарів-
ник»
03:35 «Облом.UA.»

Enter-фільм
05:45, 07:40, 08:40 «Невідо-
ма версія. За двома зайця-
ми»
07:10, 09:00 «Top Shop»
07:50 «Своя роль»
09:30, 23:20 «Моя правда»
10:20 Х/ф «Спекотне літо в 
Кабулі»
12:00 Х/ф «Божевільний 
день»
13:15 Х/ф «До Чорного 
моря»

14:35, 19:40 Т/с «Комісар 
Рекс»
16:25 Х/ф «Недільний тато»
18:20 Х/ф «У моїй смерті 
прошу винити Клаву К.»
21:30, 02:35 Т/с «Розсліду-
вання Мердока»
00:10 Х/ф «Конфліктна 
ситуація»
04:15 Кіноляпи
04:45 Саундтреки
05:15 Кінотрейлери

ICTV
05:30 Гражданская оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайні 
новини
10:05 Секретний фронт
11:05, 13:20 Х/ф «Тремтіння 
землі - 2. Повторний удар»
12:45, 15:45 Факти. День
13:45 Скетч-шоу «На трьох»
14:15, 16:10 Т/с «Спецзагін 
«Шторм»
16:30, 22:25 Т/с «Винищу-
вачі»
17:30, 21:25 Т/с «Штрафбат»
18:45, 21:05 Факти. Вечір
20:20 Інсайдер
23:20 Х/ф «Тремтіння 
землі - 3. Повернення у 
Перфекшн»
01:30 Т/с «Динотопія. Нові 
пригоди»
04:15 Служба розшуку дітей
04:20 Студія Вашингтон
04:25 Факти
04:45 Дивитись усім!

Інтер
06:00 «Мультфільм»
06:20, 13:30, 22:45 «Слідство 
вели... з Леонідом Каневсь-
ким»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
17:40 Новини
07:10, 08:10 «Ранок з ІНТЕ-
Ром»
09:20 «Давай одружимося»
11:15, 12:25, 20:40 Т/с «Я - 
охоронець»
15:50, 16:45 «Речдок»
18:00, 19:00, 04:20 Ток-шоу 
«Стосується кожного»
20:00, 02:00, 05:05 «Подро-
биці»

00:35 Т/с «Кохання за зако-
ном»
02:40 «Скептик»
03:10 «уДачний проект»
03:45 «Готуємо разом»

К1
05:10 «Рецепти щастя. Нова 
історія»
06:00 «Спеція»
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 «Мультфільми»
09:00, 15:00 Т/с «Бевер-
лі-Хілс, 90210»
11:00, 19:00 «Орел і Решка. 
Перезавантаження»
12:00, 20:00 «Орел і Решка. 
Рай та пекло»
13:00, 18:00 «Їже, я люблю 
тебе!»
14:00, 21:00 «Вірю не Вірю»
17:00, 22:00 Т/с «Секс у вели-
кому місті»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
00:45 Х/ф «Тиха гавань»
02:35 «Нічне життя»

Мега
06:00 Бандитський Київ
07:20, 13:10 Правила життя
08:20 Правда життя
09:20, 21:40 Мистецтво 
виживання
10:20 Слони: темний бік
11:20 Африка: стихія води
12:10 Таємний код зламаний
14:10 Містична Україна
15:10, 23:40 Повітряні бої
16:00, 20:50 Скарби з горища
17:00 Крокодили: холодна 
кров
18:00 Квест
19:00, 00:30 Бандитська 
Одеса
19:50 Історія криміналістики
22:40 Незвичайна наука
02:30 Підроблена історія

Новий Канал
03:00, 01:45 Зона ночі
03:45 Абзац
05:39, 06:55 Kids Time
05:40 М/с «Губка Боб і Пря-
мокутні Штани»
07:00 Т/с «Щасливі разом»
09:50 Т/с «СашаТаня»
12:15 Т/с «Моя прекрасна 
нянька»

15:20 Т/с «Не родись врод-
лива»
19:00 Зіркові яйця
21:00 Київ вдень та вночі
22:00 Суперінтуїція
01:40 Служба розшуку дітей

СТБ
07:05, 15:25 «Все буде 
добре!»
09:05 «Битва екстрасенсів 
16»
11:20 «МастерШеф - 5»
17:30, 22:00 «Вiкна-Новини»
18:00 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова історія»
20:00, 23:00 «Зважені та 
щасливі - 7»
22:30 «Invictus - Ігри неско-
рених»
00:00 «Один за всіх»
01:10 «Слідство ведуть 
екстрасенси»

ТЕТ
06:00 Байдиківка
06:30 Казка з татом
06:50, 05:30 Корисні підказки
07:10 Це наше-це твоє
07:15 Мультмікс
10:45 Х/ф «Легенда Лонгву-
да»
12:25 Панянка-селянка
13:25, 23:00 Розсміши коміка
14:25 Готель Галіція
14:55 Т/с «Домашній арешт»
15:30, 03:40 Віталька
16:50, 20:00, 02:50 Країна У
17:50, 20:55 Одного разу під 
Полтавою
18:50, 00:00 Танька і Володь-
ка
22:00 Казки У Кіно
01:00 Т/с «Баффі - винищу-
вачка вампірів»
02:00 Казки У

ТК Україна
06:00, 16:00, 05:20 Т/с «Ад-
вокат»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 
19:00, 00:00, 02:50 Сьогодні
07:15, 08:15 Ранок з Украї-
ною
09:15 Зірковий шлях. Новий 
сезон
10:40 Свекруха або невістка
11:40 Реальна містика. Новий 
сезон

13:40, 15:30 Т/с «Черговий 
лікар 3»
18:00 Т/с «Жіночий лікар 3»
19:45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
21:50 Футбол. Ліга Європи 
УЄФА «Партизан» - «Дина-
мо» (Київ)
00:15 Т/с «Закон і порядок: 
Злочинні наміри»
03:40 Зірковий шлях
04:30 Реальна містика

UA: ПЕРШИЙ
06:00, 19:55 Д/с «Орегонсь-
кий путівник»
06:30 Анонс дня
06:35, 07:30, 07:40, 08:15, 
08:55, 14:45, 16:30, 18:00 
Світ он лайн
06:40 М/с «Піп відкриває 
світ»
07:30 Ера бізнесу
07:35 Агроера
07:40 Спорт
07:50 Від першої особи
08:25 М/с «Чорний пірат»
09:00 Д/с «Розповіді про 
Хансік»
09:30 Т/с «Гранд-готель»
11:15 Т/с «Епоха честі»
13:00, 15:00, 18:30, 21:00, 
01:25 Новини
13:15, 23:00 Слідство. Інфо
14:00 Розсекречена історія
15:20 Надвечір’я. Долі
16:40, 00:35 Д/с «Порятунок 
ферми»
17:15 Школа Мері Поппінс
17:35 М/с «Легенда про 
Білосніжку»
18:15, 01:10 Новини. Світ

18:45, 22:45, 02:05 Тема дня
19:00, 02:20 Новини. Куль-
тура
19:20 Д/с «Мистецький пульс 
Америки»
20:30 «Схеми» з Наталією 
Седлецькою
21:30, 01:50 Новини. Спорт
21:50 Т/с «Дівчата війни»
23:30, 02:35 Д/с «Розкриття 
Америки»
03:40 Т/с «Чорна Рада»
05:30 Д/с «Середземно-
мор»я»

ZIK
06:00 «Торбинка чарівника»
06:45 Хіт-парад FM-TV
07:00 Перші про головне. 
Ранок
09:15, 23:00 «Мафіоза»
10:15 Слідство. Інфо
10:45 «КультУра!»
11:40 Калейдоскоп дикої 
природи
12:00 HARD з Влащенко
13:00 Перші про головне. 
День
15:10 «Житлоблуд»
15:30 «Почути Україну»
17:00 Перші про головне. 
Вечір
19:15 VOX POPULI
20:00 Zіткнення
21:00, 00:00 «Перші про 
головне»
21:30 Пестуни долі
21:35 «Прямим текстом»
00:30 Історична правда з 
Вахтангом Кіпіані
04:25 Художній фільм
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1+1
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 16:45, 19:30 ТСН: «Те-
левізійна служба новин»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10 
«Сніданок з 1+1»
09:30, 10:55 «Чотири весіл-
ля»
12:20, 13:45 «Міняю жінку»
15:00 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
17:10 Т/с «Нескінченне 
кохання»
20:15 «Ліга сміху 3»
22:20 «Ігри приколів»
23:15 «Вечірній Київ»
01:10 «Ліга сміху»
05:45 «Ескімоска - 2: пригоди 
в Арктиці»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00, 12:15 «Він, Вона і 
телевізор»
10:00, 18:15 «Спецкор»
10:35, 18:40 «ДжеДАІ»
10:55 «Бандерлоги»
11:25, 17:25 «Загублений 
світ»
13:25 Х/ф «Фантастична 
четвірка»
15:40 Т/с «Схватка»
19:10 Х/ф «Невловимі»
21:00 Х/ф «І гримнув грім»
22:55 «Змішані єдиноборства. 
UFC.»
01:35 «Цілком таємно»
02:00 Х/ф «Двійник»
03:10 «Облом.UA.»

Enter-фільм
05:45, 07:40, 08:40, 09:30 
«Невідома версія. За двома 
зайцями»
07:10, 09:00 «Top Shop»
07:50 «Своя роль»
10:30 «Моя правда»
11:20 Х/ф «Недільний тато»
13:15 Х/ф «Непоправний 
брехун»
14:35, 19:40 Т/с «Комісар 
Рекс»
16:25 Х/ф «У моїй смерті 
прошу винити Клаву К.»
17:45 Х/ф «День весілля 
прийдеться уточнювати»
21:30, 03:20 Т/с «Розсліду-

вання Мердока»
23:20 Х/ф «Ваня»
01:10 Х/ф «Конфліктна 
ситуація»
05:00 Кіноляпи
05:15 Саундтреки
05:30 Кінотрейлери

ICTV
05:30 Гражданская оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайні 
новини
10:10 Інсайдер
11:10, 13:20 Х/ф «Тремтіння 
землі - 3. Повернення у 
Перфекшн»
12:45, 15:45 Факти. День
13:50 Скетч-шоу «На трьох»
14:20, 16:10 Т/с «Спецзагін 
«Шторм»
16:35 Т/с «Винищувачі»
17:30 Т/с «Штрафбат»
18:45, 21:05 Факти. Вечір
20:20 Антизомбі
21:25 Дизель-шоу
00:05 Комік на мільйон
01:50 Т/с «Динотопія. Нові 
пригоди»
04:30 Факти
04:50 Т/с «Відділ 44»

Інтер
06:00 «Мультфільм»
06:20, 13:30 «Слідство вели... 
з Леонідом Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
17:40 Новини
07:10, 08:10 «Ранок з ІНТЕ-
Ром»
09:20 «Давай одружимося»
11:15, 12:25 Т/с «Я - охоро-
нець»
15:50, 16:45 «Речдок»
18:00 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
20:00, 03:10 «Подробиці 
тижня»
22:00 Д/п «778 днів без 
своїх»
23:00 Х/ф «Двадцять днів 
без війни»
01:00 Х/ф «Дівчинка з 
міста»
02:25 Д/п «Підроблена 
історія»
04:50 «Жди меня»

К1
05:10 «Рецепти щастя. Нова 
історія»
06:00 «Спеція»
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 «Мультфільми»
09:00, 15:00 Т/с «Бевер-
лі-Хілс, 90210»
11:00, 19:00 «Орел і Решка. 
Перезавантаження»
12:00, 20:00 «Орел і Решка. 
Рай та пекло»
13:00, 18:00 «Їже, я люблю 
тебе!»
14:00, 21:00 «Вірю не Вірю»
17:00 «Навколо М»
22:00, 01:10 «КВН на БІС»
23:00 «КВН»
02:00 «Нічне життя»

Мега
06:00, 19:00 Бандитська 
Одеса
07:20, 13:10 Правила життя
08:20 Правда життя
09:20, 21:40 Мистецтво 
виживання
10:20 Територія гепарда
11:20 Африка: стихія води
12:10 Таємний код зламаний
14:10, 00:30 Містична Україна
15:10, 23:40 Повітряні бої
16:00, 20:50 Скарби з горища
17:00 Слони: темний бік
18:00 Квест
19:50 Історія криміналістики
22:40 Незвичайна наука
03:30 Ліліпути
04:30 Володимир Басов. 
Бігун на довгі дистанції
05:30 Бандитський Київ

Новий Канал
03:00, 02:50 Зона ночі
04:25 Абзац
06:19, 07:39 Kids Time
06:20 М/с «Губка Боб і Пря-
мокутні Штани»
07:40, 22:50 Половинки
12:00, 21:40 Київ вдень та 
вночі
16:15, 19:00 Топ-модель 
по-українськи
02:45 Служба розшуку дітей

СТБ
07:00 Х/ф «Сестронька»
08:55, 23:30 Х/ф «Домопра-
витель»
10:45 Х/ф «Дихай зі мною. 
Щастя в борг»
17:30, 22:00 «Вiкна-Новини»
18:00 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова історія»
20:00, 23:00 «Сюрприз, 
сюрприз!»
22:30 «Invictus - Ігри неско-
рених»
01:30 «Слідство ведуть 
екстрасенси»

ТЕТ
06:00 Байдиківка
06:30 Казка з татом
06:50, 05:30 Корисні підказки
07:10 Це наше-це твоє
07:15 Мультмікс
10:45 Х/ф «Король скей-
тборду: Найбільш верти-
кальний примат»
12:25 Панянка-селянка
13:25 Розсміши коміка
14:25 Готель Галіція
14:55 Т/с «Домашній арешт»
15:30, 03:40 Віталька
16:50, 02:50 Країна У
17:50 Одного разу під Пол-
тавою
18:50, 23:50 Танька і Володь-
ка
20:00 М/ф «Пінгвіни Мада-
гаскару»
21:50 Х/ф «Сусіди на 
стрьомі»
01:00 Т/с «Баффі - винищу-
вачка вампірів»
02:00 Казки У

ТК Україна
06:00, 16:00 Т/с «Адвокат»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 
19:00, 23:00, 03:25 Сьогодні
07:15, 08:15 Ранок з Украї-
ною
09:15 Зірковий шлях. Новий 
сезон
10:40 Свекруха або невістка
11:40 Реальна містика. Новий 
сезон
13:40, 15:30 Т/с «Черговий 
лікар 3»
18:00 Т/с «Жіночий лікар 3»
19:45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
21:00 Т/с «Вікно життя 2»

23:20 Слідами
00:00 Т/с «Вікно життя 2»
02:00 Т/с «Закон і порядок: 
Злочинні наміри»
04:10 Реальна містика
05:40 Зірковий шлях

UA: ПЕРШИЙ
06:00, 19:55 Д/с «Орегонсь-
кий путівник»
06:30 Анонс дня
06:35 Д/ф «Примара Бабино-
го Яру»
07:30, 07:40, 08:15, 16:30 
Світ он лайн
07:30 Ера бізнесу
07:35 Агроера
07:40 Спорт
07:50 Від першої особи
08:20, 14:15 Д/ф «Ангел 
помсти»
08:55 Д/ф «Олександра Шу-
лежко. Доля праведниці»
09:30 Т/с «Гранд-готель»
11:15 Т/с «Епоха честі»
13:00, 15:00, 18:30, 21:00, 
01:25 Новини
13:15, 23:00 «Схеми» з На-
талією Седлецькою
14:05 Бабин Яр. Без права на 
існування
14:40 Д/ф «Київ. Початок 
війни»
15:20 Д/с «Вагасі - японські 
смаколики»
16:40, 00:35 Д/с «Порятунок 
ферми»
17:15 Хто в домі хазяїн?
17:35 М/с «Легенда про 
Білосніжку»
18:15, 01:10 Новини. Світ
18:45, 22:45, 02:05 Тема дня

19:00, 02:20 Новини. Куль-
тура
19:20 Д/с «Мистецький пульс 
Америки»
20:30 Борхес
21:25, 01:50 Новини. Спорт
21:50 Т/с «Дівчата війни»
23:30 Д/с «Нью-Йорк»
02:35 Д/с «Розкриття Аме-
рики»
03:40 Т/с «Чорна Рада»
05:30 Д/с «Середземно-
мор»я»

ZIK
06:00 «Торбинка чарівника»
06:45 Хіт-парад FM-TV
07:00 Перші про головне. 
Ранок
09:15 «Мафіоза»
10:15 «DROZDOV»
10:45 «КультУра!»
11:40 Калейдоскоп дикої 
природи
12:00 «Стежками війни»
12:30 «Завтра вже сьогодні»
13:00 Перші про головне. 
День
15:10 «Європа у фокусі»
15:35 «Добрий ZIK»
16:05 Zіткнення
17:00 Перші про головне. 
Вечір
19:15 VOX POPULI
20:00 FACE 2 FACE з Тетя-
ною Даниленко
21:00, 00:00 «Перші про 
головне»
21:30 «Народ проти!»
00:30 Історична правда з 
Вахтангом Кіпіані
04:25 Художній фільм

1+1
06:00, 19:30 ТСН: «Телевізій-
на служба новин»
06:55 «Гроші»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:45 «Життя без обману 
2017»
11:00, 23:10 «Світське життя»
12:00 Т/с «Субота»
16:05, 21:15 «Вечірній квар-
тал 2017»
18:30 «Розсміши коміка 2017»
20:15 «Українські сенсації»
00:10 «Вечірній Київ»
02:05 «Ліга сміху 1»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 «Бандерлоги»
09:00 «Загублений світ»
16:10 Х/ф «На межі»
18:35 Х/ф «І гримнув грім»
20:10 Х/ф «Фантастична 
четвірка 2. Вторгнення 
Срібного Серфера»
22:00 Х/ф «Мега-акула про-
ти Колоса»
23:45 Міжнародний про-
фесійний турнір зі змішаних 
єдиноборств ММА WWFC 8. 
Трансляція з Києва
02:05 Х/ф «Ярослав Му-
дрий»
03:15 «Облом.UA.»

Enter-фільм
05:45, 07:40, 08:45, 22:30 
«Невідома версія. За двома 
зайцями»
07:10, 09:00 «Top Shop»
07:50 «Лайма Вайкуле. Лай-
ма - латиською «щастя»
09:30 Х/ф «Невідома версія. 
Карнавальна ніч»
10:15 Х/ф «31 червня»
13:00 Х/ф «Принцеса цирку»
16:05 Х/ф «Летюча миша»
19:05 Х/ф «Дванадцята ніч»

21:00 Х/ф «Ганна на шиї»
23:20 Х/ф «Тривай, тривай, 
чарівносте...»
01:00 Х/ф «Ваня»
02:40 «Костянтин Меладзе. 
Сірий кардинал»
03:20 Кіноляпи
04:10 Саундтреки
04:55 Кінотрейлери

ICTV
06:20 Дивитись усім!
07:20 Без гальм
08:20 М і Ж
09:20 Дизель-шоу
10:45, 11:45 Особливості 
національної роботи
12:45 Факти. День
13:00 Скетч-шоу «На трьох»
14:40 Комік на мільйон
16:15 Х/ф «Містер і місіс 
Сміт»
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини. 
Підсумки
20:05 Х/ф «Останній мисли-
вець на відьом»
22:10 Х/ф «Мисливці на 
відьом»
23:55 Х/ф «Швидше кулі»
01:45 Т/с «Морська поліція. 
Лос-Анджелес»
03:05 Провокатор
04:55 Факти

Інтер
06:00 «Мультфільм»
06:15 Х/ф «Дорога Олена 
Сергіївна»
08:10, 03:50 Х/ф «Здрастуй і 
прощавай»
10:00, 05:20 Д/п «Кумири. 
Олег Єфремов»
11:00 Х/ф «Бережись авто-
мобіля»
13:00 Т/с «Кохання за зако-
ном»
20:00, 01:15 «Подробиці»

20:30 «Творчий вечір Алли 
Пугачової»
23:45 «Великий бокс. Майріс 
Брієдіс - Майк Перес»
01:50 Х/ф «Мить кохання»

К1
05:10 «Рецепти щастя. Нова 
історія»
06:00 «Спеція»
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 «Мультфільми»
09:20 М/ф «Ніко: Шлях до 
зірок»
11:00 Х/ф «Замерзла з 
Майамі»
13:00 «Ух ти show»
14:00 «Орел і Решка. На краю 
світу»
00:00 Х/ф «А ось і вона»
01:45 «Нічне життя»

Мега
06:00 Бандитський Київ
07:20 Містична Україна
08:40 Потойбіччя. Сни
09:40 Повітряні бої
11:30, 21:00 Людство: наша 
історія
14:20 Крокодили: холодна 
кров
15:20 Африка: стихія води
18:10 Майор «Вихор»
19:10 Чорна піхота
20:10 Місто, яке зрадили
23:40 Паранормальний світ
00:30 Таємниці кримінально-
го світу
02:40 Україна: забута історія

Новий Канал
06:00, 07:20 Kids Time
06:01 М/с «Губка Боб і Пря-
мокутні Штани»
07:30 Т/с «Татусеві дочки»
10:00 Ревізор
12:45 Зірки під гіпнозом
14:45 Зіркові яйця
16:45 М/ф «Корпорація 

монстрів»
18:45 Х/ф «Людина-мураха»
21:00 Х/ф «Залізна людина»
23:50 Х/ф «На межі»
01:50 Зона ночі

СТБ
06:15 Х/ф «Лабіринти 
кохання»
08:00 «Караоке на Майдані»
09:00 «Все буде смачно!»
10:25 «Сюрприз, сюрприз!»
13:15 «Зважені та щасливі 

- 7»
16:15 «Хата на тата»
19:00 «Х-Фактор - 8»
22:00 «Invictus - Ігри неско-
рених»
22:15 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова історія»

ТЕТ
06:00 Байдиківка
06:30 Казка з татом
06:50, 05:30 Корисні підказки
07:10 Це наше-це твоє
07:15 Мультмікс
10:50 М/с «Дора і друзі. При-
годи в місті»
11:20 Х/ф «Легенда Лонгву-
да»
13:00 М/ф «Мураха Z»
14:30 Готель Галіція
18:00 М/ф «Пінгвіни Мада-
гаскару»
19:40 Країна У
22:20 Одного разу в Одесі
01:30 Х/ф «Відьма»
03:20 Віталька

ТК Україна
07:00, 15:00, 19:00, 03:10 
Сьогодні
07:15, 05:50 Зірковий шлях
08:00, 15:20 Т/с «Вікно життя 
2»
16:20, 19:40 Т/с «Зійде 
світанок»
21:10 Х/ф «Рідна людина»
23:00 Т/с «Герократія»

00:20 Реальна містика
03:50 Т/с «Закон і порядок: 
Злочинні наміри»

UA: ПЕРШИЙ
06:00 Д/с «Орегонський 
путівник»
06:30 Анонс дня
06:35, 07:30, 07:55, 08:00, 
08:15, 08:55, 12:05, 20:45 
Світ он лайн
06:40 М/с «Піп відкриває 
світ»
07:30 На слуху
08:25 М/с «Чорний пірат»
09:00 Д/с «Розповіді про 
Хансік»
09:30 М/с «Легенда про 
Білосніжку»
09:55 Хто в домі хазяїн?
10:20 Хочу бути
10:45 Мері Поппінс
11:00 Фольк-music. Діти
12:15, 01:30 Театральні 
сезони
12:45 Т/с «Дівчата війни»
17:40 Богатирські ігри
18:20 Український корт
19:00 Х/ф «Насмішка»
21:00, 01:10 Новини
21:25 Д/с «Скарби та смер-
тельні таємниці морів»
22:25 Книга.ua
22:50 Мегалот
23:00 Борхес

23:30 Д/с «Аболіціоністи»
00:35 Д/с «Мистецький пульс 
Америки»
01:55 Надвечір’я. Долі
02:50 Д/ф «Рейх: крах чорних 
селекціонерів»
03:40 Т/с «Чорна Рада»
05:30 Д/с «Середземно-
мор»я»

ZIK
06:00 «Торбинка чарівника»
06:40 Хіт-парад FM-TV
07:00 Перші про головне. 
Вечір
08:45 Сім чудес України
09:15 Хіт-парад FM-TV. 
Підсумки
09:50, 04:25 Художній фільм
11:25, 23:30 «КультУра!»
12:00, 20:00 FACE 2 FACE з 
Тетяною Даниленко
13:00 «Народ проти!»
15:20 Говірник
15:30 «В очі»
16:05 «Прямим текстом»
17:35 Zіткнення
18:30 «Стежками війни»
19:00 Портрети дикої при-
роди
19:30 Слідство. Інфо
21:00, 00:00 «Перші про 
головне. Деталі»
22:00, 01:00 Історична прав-
да з Вахтангом Кіпіані
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1+1
06:05 ТСН: «Телевізійна служ-
ба новин»
07:00 «Українські сенсації»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:00 «Лото-забава»
09:40 М/ф «Маша і ведмідь»
09:50 «Розсміши коміка 2017»
10:50 «Світ навиворіт - 9»
11:50 «Світ навиворіт - 3»
13:00, 14:00, 15:00, 16:00 Т/с 
«Свати - 4»
17:00 «Ліга сміху 3»
19:30, 04:55 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Танці з зірками»
23:20 «Ігри приколів»
00:20 «Мультибарбара»
01:20 «Аргумент кiно»
02:05 «Світське життя»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 «Бандерлоги»
10:10 «Він, Вона і телевізор»
13:20 Х/ф «На межі»
15:45 Х/ф «Перлини драко-
на: Еволюція»
17:15 Х/ф «Невловимі»
19:20 11 тур ЧУ з футболу 
«Зоря» - «Динамо»
21:25 ПРОФУТБОЛ
23:15 «Змішані єдиноборства. 
UFC.»
02:00 Х/ф «Ярослав Му-
дрий»
03:15 «Облом.UA.»

Enter-фільм
05:45, 07:40, 08:40, 09:30, 
09:30 «Невідома версія. За 

двома зайцями»
07:10, 09:00 «Top Shop»
07:50 «Костянтин Меладзе. 
Сірий кардинал»
10:20 Х/ф «Дванадцять 
місяців»
13:15 Х/ф «Безіменна зірка»
16:00 Х/ф «Відпустка за свій 
рахунок»
18:35 Х/ф «Солодка жінка»
20:30 Х/ф «Закоханий за 
власним бажанням»
22:15 «Невідома версія. Кар-
навальна ніч»
23:05 Х/ф «День весілля 
прийдеться уточнювати»
00:50 Х/ф «Тривай, тривай, 
чарівносте...»
02:20 «Лайма Вайкуле. Лайма 

- латиською «щастя»
03:05 Кіноляпи
04:00 Саундтреки
04:55 Кінотрейлери

ICTV
05:20 Т/с «Слідчі»
08:10 Т/с «Відділ 44»
12:05, 13:00 Х/ф «Мисливці 
на відьом»
12:45 Факти. День
14:15 Х/ф «Останній мисли-
вець на відьом»
16:05 Дизель-шоу
18:45 Факти тижня. 100 
хвилин
20:30 Комік на мільйон
22:15 Х/ф «Містер і місіс 
Сміт»
00:45 Х/ф «Швидше кулі»
02:25 Т/с «Морська поліція. 
Лос-Анджелес»
03:50 Провокатор

Інтер
06:10 Х/ф «Бережись авто-
мобіля»
08:00 «уДачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел і решка. Рай і 
пекло»
11:00 «Орел і решка. Переза-
вантаження»
12:00 «Орел і Решка. Ювілей-
ний сезон»
13:00 «Творчий вечір Алли 
Пугачової»
16:30 Х/ф «Продається 
кішка»
18:30 «Круче всех»
20:00, 02:35 «Подробиці»
20:30 Х/ф «Маша»
22:30 Т/с «Рідкісна група крові»

К1
05:10 «Рецепти щастя. Нова 
історія»
06:00 «Спеція»
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 «Мультфільми»
09:00 «Ух ти show»
10:10 Х/ф «Замерзла з Май-
амі»
12:00 М/ф «Ніко: Шлях до 
зірок»
13:45, 22:00 «Орел і Решка. На 
краю світу»
20:00 Х/ф «Весільний пере-
полох»
00:50 «КВН»
02:45 «Нічне життя»

Мега
06:00 Бандитська Одеса
07:20 Містична Україна

08:40 Запрограмовані долі
09:40 Повітряні бої
11:30, 21:00 Людство: наша 
історія
14:20 Слони: темний бік
15:20 Африка: стихія води
18:10 Прокляття Че Гевари
19:10 Аджимушкай. Підземел-
ля смерті
20:10 1377 спалених заживо
23:40 Паранормальний світ
00:30 Два Миронових
01:20 Юрій Нікулін
02:00 Ролан Биков
02:40 Війна всередині нас

Новий Канал
03:00, 02:05 Зона ночі
04:39, 05:55 Kids Time
04:40 М/с «Губка Боб і Прямо-
кутні Штани»
06:00 Х/ф «Перший лицар»
08:45 Топ-модель по-україн-
ськи
11:15 М/ф «Корпорація мон-
стрів»
13:10 Х/ф «Людина-мураха»
15:25 Х/ф «Залізна людина»
18:15 Х/ф «Залізна людина 2»
21:00 Х/ф «Залізна людина 3»
00:00 Х/ф «Друзі по сексу»

СТБ
07:00 «Хата на тата»
09:00 «Все буде смачно!»
10:00 «Караоке на Майдані»
11:10 «МастерШеф - 7»
19:00 «Битва екстрасенсів 17»
21:15 «Один за всіх»
22:30 «Invictus - Ігри нескоре-
них»
23:10 «Х-Фактор - 8»

ТЕТ
06:00 Байдиківка
06:30 Казка з татом
06:50, 05:30 Корисні підказки
07:10 Це наше-це твоє
07:15 Мультмікс
10:55 М/ф «Мураха Z»
14:00 Рятівники
19:55 Одного разу під Пол-
тавою
23:00 Х/ф «Сусіди на 
стрьомі»
01:00 Країна У
02:55 Віталька

ТК Україна
06:50 Сьогодні
07:40 Свекруха або невістка
09:40 Х/ф «Рідна людина»
11:30 Т/с «Зійде світанок»
15:30 Х/ф «Маша і ведмідь»
17:10, 20:00 Т/с «Осіння 
мелодія кохання»
19:00, 04:10 Події тижня з 
Олегом Панютою
21:50 Т/с «Поговори зі мною 
про кохання»
01:30 Реальна містика
02:25, 05:00 Т/с «Жіночий 
лікар 3»

UA: ПЕРШИЙ
06:00, 05:30 Д/с «Орегонсь-
кий путівник»
06:30 Анонс дня
06:35, 07:30, 07:30, 07:45, 
08:15 Світ он лайн
06:40 М/с «Піп відкриває 
світ»
07:50 Смакота
08:20 М/с «Чорний пірат»
09:05 Д/с «Садові скарби»

09:30 Д/с «Дика планета»
10:15 Х/ф «Насмішка»
12:10, 13:20 Фольк-music
14:30 Т/с «Гранд-готель»
20:25 Перша шпальта
21:00, 01:10 Новини
21:30 Д/с «Супервідчуття»
22:00 Д/с «Вагасі - японські 
смаколики»
22:55 Книга.ua
23:30 Богатирські ігри
00:10 Д/с «Мистецький пульс 
Америки»
01:35 Український корт
02:10 Д/ф «Блюз. Мартін 
Скорсезе представляє»
03:40 Т/с «Чорна Рада»

ZIK
06:00 «Торбинка чарівника»
07:00, 13:00 «Перші про 
головне. Деталі»
08:00 Sundaynews
08:10 Гра в класику з Сергієм 
Рахманіним
09:00 «Євромакс»
09:30 «Shift. Життя в цифрі»
09:50, 04:25 Художній фільм
11:25 «КультУра!»
12:00 FACE 2 FACE з Тетя-
ною Даниленко
14:00 «Почути Україну»
15:25, 22:30 «Житлоблуд»
15:45 Портрети дикої при-
роди
16:00 «Народ проти!»
18:30, 00:00 Історична прав-
да з Вахтангом Кіпіані
20:00 HARD з Влащенко
21:00 «Добрий ZIK»
21:35 Перші другі з Наталією 
Влащенко
23:00 «Пані та пан Медер»
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Осінь – пора не лише ча-
рівних малюнків природи, 
романтичного настрою і ре-
монту доріг в Ужгороді, але й 
послаблення імунітету. Най-
частіше восени виникає вже 
звичне нам явище – застуда. 
Ми вже звикли розрізняти 
«Я ся простудив» і «я захво-
рів». Якщо простудився, то 
ще можна ходити на роботу 
чи навчання, а ось «хворо-
ба» – річ уже складна. Жінкам 
простіше, у них спрацьовує 
інстинкт, і вони починають 
лікувати застуду. Чоловікам 
складніше – адже немає часу 
хворіти, треба працювати. 
Але якщо температура сягає 
37,5°, то «записуй, жінко, мої 
останні слова…»

Як не допустити дорогого і 
тривалого лікування, вчасно 
вберегти себе й близьких від 
простуди, мова піде далі.
Лікування застуди — спра-

ва нескладна. Головне вчасно 
розпочати, дотримуючись 
рекомендацій лікарів, вико-
ристовуючи якісні та ефек-
тивні препарати. Всупереч 
відомій приказці, фахівці 
стверджують, що якщо гра-
мотно підходити до лікуван-
ня застуди, вона може минути 
швидше, ніж за тиждень і не 
матиме негативних наслідків 
для організму.
Простудних захворювань іс-

нує безліч. Майже всі вони ха-
рактеризуються такими симп-
томами, як кашель, нежить, 
температура, головний біль, 
ломота і слабкість у всьому 
тілі. Але все-таки до кожного 
конкретного випадку має бути 
індивідуальний підхід, що 
враховує особливості інфек-
ційних «винуватців» і основні 
симптоми. Згадаймо найпо-
ширеніші захворювання.
Грип. Характеризується 

високою температурою (38-
40°C), ломотою у всьому тілі, 
загальною слабкістю, інтен-
сивним головним болем, за-
кладеністю носа. Викликаєть-
ся вірусами грипу, яких існує 
понад 2000 видів.
Ангіна (аденовірусна інфек-

ція). Поширене інфекційне 
захворювання верхніх ди-

хальних шляхів. При ангіні 
запалюються одна чи оби-
дві мигдалини, збільшуються 
підщелепні лімфовузли. Цим 
захворюванням в основно-
му страждають діти та люди 
молодого віку (до 35 років), 
основний сезон для ангіни 
— весна або осінь. У багатьох 
людей ангіна набуває регуляр-
ний характер через хронічний 
тонзиліт — запалення підне-
бінних мигдалин.
Ларингіт. Терміном ларин-

гіт фахівці називають запален-
ня гортані на тлі простудних 
інфекційних захворювань. 
Ларингіту властивий хрипкий 
охриплий голос, гавкаючий 
кашель, сухість і першіння в 
горлі.

Фарингіт. Сухе, поколююче 
горло, хворобливі відчуття під 
час ковтання, кашель, виділен-
ня гною і слизу — все це симп-
томи фарингіту. Викликається 
захворювання різними мікро-
бами, такими як стафілококи, 
стрептококи, а також аденові-
русами і вірусами грипу, гриб-
ками кандида. Через схожість 
симптомів фарингіт часто 
плутають із гострим тонзилі-
том (ангіною), але симптоми 
фарингіту включають не тіль-
ки біль у горлі через уражених 
мигдаликів, але також сухість 
і першіння в горлі, сухий ка-
шель.
Нежить (риніт, риновірусна 

інфекція). Незважаючи на уяв-
ну «легкість і безпеку», нежить 
є одним із найбільш непри-
ємних захворювань і здатний 
доставити масу дискомфор-
ту хворому. Постійно закла-
дений ніс, рясне виділення 
слизу, необхідність постійно 
мати при собі носові хустки, 
утруднене дихання, неспокій-
ний сон… Усі ці симптоми 
доставляють чимало незруч-
ностей, крім того, запущений 
нежить може стати причиною 
гаймориту і синуситу — дуже 
серйозних захворювань.
Бронхіт. Характеризується 

запаленням бронхів. Це захво-
рювання проявляється сухим 
кашлем, який поступово пере-
ходить у вологий. Може також 
супроводжуватися головним 

болем, утомою, невисокою 
температурою. Бронхіт ви-
кликається вірусними інфек-
ціями і нерідко є супутником 
грипу або інших простудних 
захворювань.
Основна причина наших 

«кахикань» і «чихів» — це пе-
реохолодження. Багатьом із 
нас важко усвідомити, що те-
плі дні закінчилися, і настав 
час переходити на більш те-
плий одяг. Тому частіше ми 
хворіємо саме взимку і восени. 
Холод сприяє зниженню іму-
нітету, і для вірусів, і мікробів 
настає справжнє свято.
Перепад температури теж 

шкідливий. Коли ми заходимо 
до теплого приміщення з хо-
лодної вулиці або в спеку ста-

вимо на низьку температуру 
кондиціонер, організм підда-
ється стресу, який не може не 
відбитися на стані імунітету.
Висушене обігрівальними 

приладами повітря в примі-
щенні, стреси, нестача вітамі-
нів — усі ці чинники також 
сприяють виникненню про-
студних захворювань.
Як же уникнути хвороб, 

коли температура на вули-
ці постійно змінюється, і всі 
навколо чхають і кашляють, 
поширюючи в повітрі під-
ступну заразу? Вихід тільки 
один — завчасно підвищити 
імунітет!
Існує багато як фармаце-

втичних, так і «народних» за-
собів зміцнення імунітету, але 
краще за все довіряти переві-
реним, які добре зарекоменду-
вали себе, препаратам. Напри-
клад, «Імупрет» — препарат 
рослинного походження, що 
складається з витяжок семи лі-
карських рослин.
Основна схема лікування 

застуди багатьох людей — у 
найкоротші терміни позбави-
тися від температури і приглу-
шити основні симптоми, і 
далі без перешкод займати-
ся звичними повсякденними 
справами. Або взагалі нічого 
не лікувати, свято вірячи у всім 
відому установку, що «через 
7 днів саме мине». Лікування 
застуди має й іншу крайність 
— скупити весь асортимент 

найближчої аптеки і  ліки у ве-
ликих кількостях, змушуючи 
печінку працювати в режимі 
«нон-стоп».
Антибіотики, яким часто 

приписують чарівну власти-
вість рятувати людину від усіх 
мікроскопічних ворогів, на-
справді ефективні тільки про-
ти захворювань, що виклика-
ють бактерії, наприклад ангіни 
або гаймориту. Більшість же 
простудних захворювань ви-
кликається вірусами, а вони з 
бактеріями зовсім різні звірі. 
Поки людина сподівається, 
що антибіотик успішно впо-
рається з грипом, той убиває 
всі корисні бактерії в організмі, 
навіть і не думаючи боротися 
з вірусом. Антибіотики також 
мають ще одну властивість, 
про яку мало кому відомо, — 
вони нещадно знижують іму-
нітет, створюючи відправну 
точку постійного круговороту 
простудних захворювань.
Ще одна помилка під час 

лікування застуди — наполег-
ливе бажання збити темпера-
туру. Запам’ятайте, жарозни-
жуючі можна  вживати тільки 
якщо температура тіла вища 
за 38,5ºС. Висока температура 
– насамперед ознака того, що 
організм старанно бореться з 
вірусом, і заважати йому в цій 
справі не варто.
Лікування застуди ефектив-

но і безпечно проводити за 
допомогою м’яких, але дієвих 
рослинних препаратів. На-
приклад, від бронхіту і кашлю 
допоможе препарат «Бронхи-
прет» — натуральний засіб на 
основі чебрецю, первоцвіту і 
плюща. «Бронхипрет» розрі-
джує мокротиння, сприяючи її 
легкому відкашлюванню, має 
протизапальну, протимікроб-
ну, антивірусну дію.
Для лікування болю в гор-

лі призначений «Тонзипрет». 
Препарат на основі екстракту 
стручкового перцю, лаконо-
са і гваякового дерева швидко 
знімає біль у горлі й підвищує 
імунітет, сприяючи ефектив-
ній боротьбі організму зі збуд-
никами хвороби. Для лікуван-
ня затяжного нежитю ідеально 
підходить «Синупрет». Рос-
линний препарат «Синупрет» 
прибирає набряк, знімає запа-
лення, бореться з інфекцією і 
підвищує імунітет.
Наша стаття не несе рекламу 

і має лише рекомендаційний 
характер. Найголовніше –  
вчасно слідкувати за власним 
здоров’ям, не забувати про на-
родні методи і під час  виник-
нення ускладнень звертатися 
до лікаря. І пам’ятайте: самолі-
кування може бути шкідливим 
для вашого здоров’я.

Василь КАРПОВ

Будьте здорові!

1. Термінові заходи
Наприклад, якщо ви про-

мочили ноги – відразу ж, як 
тільки опинитеся вдома,  натріть 
ноги горілкою або спиртом, ро-
зігрійте їх гарненько і надіньте 
сухі шерстяні шкарпетки. Мож-
на наклеїти на підошви гірчич-
ники. Тепер випускають не такі 
гірчичники, як у радянські часи. 
Вони зручніші для використан-
ня, а на упаковці є карта тіла лю-
дини, щоб знати, куди і для чого 
їх прикладати. Вони вам згодять-
ся не лише під час простуди.

2. Природні антибіотики
Цибуля і часник – одні з най-

кращих природних антибіоти-
ків. Тому їжте їх, а також вдихай-
те пари цибулі, особливо якщо у 
вас вже з'явився нежить. Часник 
потрібно саме жувати, а не ков-
тати, інакше користі не буде. А 
щоб позбавитися від запаху або 
принаймні значно зменшити 
його, прополощіть рот лимон-
ним соком. Біля ліжка на ніч 
покладіть розрізану цибулину 
(запах вас турбуватиме лише 
спочатку, а потім ви адаптуєтесь, 
і навіть сльози не навертатимуть-
ся).

3. Вживання рідини
Перед сном обов'язково випи-

йте 2 чашки  чаю з медом або з 
лимоном (для посилення ефек-
ту можете додати перець) або 
молоко з медом. Потрібно, щоб 
молоко і чай обов'язково були 
гарячими. Добре закутайтеся і 
постарайтеся поспати як можна 
довше.

4. Гарячий душ або ванна
За  перших ознак захворюван-

ня потрібно прийняти гарячий 
душ. Прагніть прогріти облич-
чя, шию, груди. Якщо дозволяє 
серце і немає високої температу-
ри, прийміть замість душу гаря-
чу ванну протягом 10-15 хвилин. 
Потім досуха витріться і лягайте 
в ліжко, укутавшись ковдрою, а 
краще – двома, пропотійте під 
ковдрою хвилин 30-40. Для цьо-
го випийте склянку трав'янисто-
го настою або чай із малиною, 
медом або прополісом.

5. Спати, спати і ще раз 
спати
Як відомо, уві сні наш організм 

відновлює свої сили. Поклопо-
чіться про те, щоб поспати що-
найменше 8-9 годин. Хороший 
сон – це хороший відпочинок.

5 МЕТОДІВ ЛІКУВАН-
НЯ ПРОСТУДИ
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Досліджуючи механіз-
ми й обставини обкрадання 
вкладників комерційних бан-
ків України, дослідниками 
встановлено, що за період із 
1996–2017 рр. в Україні були 
обікрадені вкладники більш 
ніж 180 банків, яким була зав-
дана шкода на суму більш ніж 
500 млрд.
Одним із дослідників у 

2011 році особисто на адресу 
тодішнього президента Укра-
їни Віктора Януковича була 
надіслана заява, що містила в 
собі конкретну інформацію 
про обкрадання вкладників 
ПАТ «Банк «Таврика» та обкра-
дання вкладників інших комер-
ційних банків України; в ній 
були дані про всі комерційні 
банки, вкладники яких були обі-
крадені, та суми завданої шкоди 
з 1996 року щодо кожного бан-
ку станом на 01.03.2011 року.
Заявник вимагав від пана 

Януковича вжити заходи, які 
унеможливили б обкрадання 
комерційних банків України, 
та притягти до відповідаль-
ності злочинців, які обікрали 
згадані банки. Копія цієї заяви 
була надіслана до генерально-
го прокурора України (Віктору 
Пшонці). Жодних відповідних 
заходів із унеможливлення об-
крадання вкладників банків вка-
заними особами відповідно до 
цієї заяви вжиті не були.
Обкрадання комерцій-

них банків тривало і після 
01.03.2011 року.
У 2016 році на адресу гене-

рального прокурора України 
Юрія Луценка, Президента 
України Петра Порошенка за-
явником, представником Захід-
ної регіональної громадської 
організації «Народний право 
захист (З)» було надіслано по 
4 заяви (кожному) щодо погра-
бування комерційних банків 
України; заявник вимагав, керу-
ючись ст. 3 Конституції Укра-
їни, притягнути злочинців, які 
обікрали вкладників банків «на 
астрономічні суми», до відпові-
дальності.
У червні 2016 року цей за-

явник надіслав письмові скар-
ги особисто як на адресу пана 
Порошенка, так і пана Луцен-
ка. В цих скаргах він вимагав 
притягнути до відповідальності 
осіб, які створили умови для 
безперешкодного і безкарно-
го обкрадання вкладників ко-
мерційних банків України, і 
притягнути їх та злодюг, які 
обікрали вкладників банків, до 
кримінальної відповідальності. 
У заявах була наведена інфор-
мація про кількість обікрадених 
вкладників банків України, в 
який період вони були обікра-
дені, суму викрадених у вклад-
ників коштів щодо кожного 
банку. Встановити, хто саме був 
власником (чи власниками), ке-
рівниками того чи іншого бан-
ку, зокрема ПАТ «Банк «Таври-
ка», хто займав посади голови 
НБУ, президента, прем’єр-мі-
ністра, міністра фінансів, інші 
посади, з’ясувати причетність 
посадовців до діяльності банків, 
вкладники яких були обікраде-
ні, є прямим обов’язком ГПУ, 
СБУ, МВС, НПУ, НАБУ, САП.
Таких заяв панові Луценку 

було надіслано 4. Жодних за-
ходів із унеможливлення обкра-
дання вкладників банків ні пан 
Луценко, ні пан Порошенко 
не вжили. А після призначення 

в 2014 році на посаду голови 
Національного банку України 
Валерії Гонтарєвої інтенсив-
ність пограбування вкладників 
комерційних банків України 
посилилась. 

У період із 1996–
2014 рр. були погра-
бовані 102 банки, а з 
01.08.2014 року по 
01.07.2017 рік в Україні 
були пограбовані вклад-
ники більше ніж 80 бан-
ків, яким була завдана 
шкода на суму понад 
248 млрд грн.
У липні цього року заявнику 

про пограбування вкладників 
банків були надані дві явно хам-
ські відповіді від ГПУ на його 
звернення. Заявник надсилав 
заяви про пограбування осо-
бисто на ім’я Юрія Луценка та 
Петра Порошенка.
Направляючи свої письмові 

звернення будь-якому адреса-
ту, заявник, дотримуючись то-
лерантності, порядності, при-
своював кожному листу свій 
номер, дату його відправлення, 
короткий зміст звернення.
У першій відповіді, що нада-

на заявнику від імені Генераль-
ної прокуратури України (від 
21.07.2017 р. за №04/2/2-р-
17), яка підписана Р. Аузіним, 
зазначено, що ГПУ надсилає 
Прокуратурі міста Києва скар-
гу заявника щодо стану до-
судового розслідування у 
кримінальному провадженні 
№12012110100001617. Але 
заявник не направляв скаргу 
на адресу пана Р. Аузіна та не 
звертався до нього щодо ста-
ну досудового розслідування 
справи №12012110100001617. 
Цю скаргу заявник надіслав на 
адресу особисто пана Луценка 
та пана Порошенка. Пан Р. Ау-
зін зобов’язаний був зазначити 
в своїй відповіді, по чиїй вказів-
ці він надає заявнику відповідь 
на його скаргу: пана Луценка 
чи пана Порошенка. Представ-
ник ГПУ Р. Аузін не зазначив 
у своїй відповіді номер скарги 
заявника, дату її надання, її ко-
роткий зміст. Заявник – голова 

ЗРГО «Народний правозахист 
(З)», правозахисник, юрист на-
правляє до ГПУ десятки листів; 
на який же саме лист заявника 
ГПУ надала відповідь – неві-
домо. Заявник неодноразово 
вимагав від ГПУ не надавати 
відповіді на його звернення в 
такій хамській формі щодо ста-
ну досудового розслідування у 
справі №12012110100001617, 
не зазначаючи номер звернен-
ня, дату його подання. Заявник 
надіслав до ГПУ з 2013 року 
шість звернень із вимогою на-
дати відповідь, коли буде за-
вершено розслідування щодо 
кримінального провадження 
№12012110100001617... Але на 
жодну скаргу відповідь з приво-
ду завершення провадження чи 
з результатами розслідування, 
що передбачають повернен-
ня заявнику вкрадених у нього 
коштів, чи зі встановленням 
конкретних осіб, які винні в 
створенні умов для обкрадан-
ня вкладників комерційних 
банків України, станом на 
25.07.2017 року так надана і не 
була.

Представник ГПУ, яка 
зобов’язана контролю-
вати хід розслідування, 
Р. Аузін радить заявни-
ку звертатися до суду 
про незадовільний хід 
розслідування вказаної 
справи. А навіщо тоді 
ГПУ?
Незрозуміло, чому заяв-

ник через порушення стро-
ків розслідування справи 
№12012110100001617 СУ ГУ 
НПУ повинен звертатися до 
суду? Адже очевидно, що таке 
затягування розгляду справи 
створює умови для ухилення її 
організаторів та виконавців від 
відповідальності. Це нічим ін-
шим як сприянням злочинцям 
у приховуванні їхньої злочин-
ної діяльності кваліфікувати 
не можна (стаття 256 ККУ). То 
ГПУ повинна сама вжити за-
ходи щодо притягнення осіб, 
які сприяють прикриванню 
злочинців. В Україні обікраде-
ні сотні тисяч вкладників ко-

мерційних банків, а «вірний» 
охоронець прав людини, зо-
крема вкладників, – ГПУ разом 
із МВС, СБУ не притягнула 
до відповідальності жодного 
злочинця. Більш масштабно-
го злочину, ніж обкрадання 
вкладників комерційних банків 
в Україні за період із1996 по 
2017 рік не було і навряд чи 
буде.
Лист такого змісту, як за 

№04/2/2-р-17 заявник від ГПУ 
отримав ушосте.
ГПУ копію вказаного листа 

надіслала Прокуратурі міста 
Києва. В попередніх листах на 
адресу генерального прокурора 
України заявник, потерпілий у 
справі №12012110100001517, 
вимагав надати правову оцін-
ку низку дій ПАТ «Банк «Тав-
рика», НБУ, Фонду, а саме: 
чи мав банк «Таврика» пра-
во не повернути кошти його 
вкладів згідно із заявами до 
12.20.2012 року, чи мав право 
не повернути кошти його вкла-
дів, терміни яких закінчилися 
01.01.2013 року, і т. д. Але ні 
Прокуратура м. Києва, ні струк-
тури органів юстиції відповіді 
на запитання, що містилися в 
листі заявника на ім’я Луцен-
ка, Порошенка, не надали. Без 
сумніву, не будуть вони надані 
Прокуратурою м. Києва і цього 
разу.
Пане Луценко, скільки ще Ви 

можете знущатися особисто 
над заявником та над іншими 
вкладниками банків? Особи-
сто Ви. Заявник не знає панів 
Аузіних, Родіків та інших. Про-
читайте статтю 3 Конституції 
України, яка гласить, що «дер-
жава відповідає перед люди-
ною за свою діяльність». У цій 
статті не зазначено, що пан Лу-
ценко звільняється від такої від-
повідальності. Ніхто не звіль-
нив і НБУ від відповідальності 
за постійний нагляд за діяль-
ністю банків. Ніхто не звільнив 
«державу» від відповідальності 
за бездіяльність, внаслідок якої 
фізичним особам завдана шко-
да (стаття 56 Конституції Укра-
їни).
Пане Луценко, заявник, який 

звернувся до Вас щодо питан-
ня пограбування вкладників 

ПАТ «Банк «Таврика», має дві 
юридичні підготовки: одну 
– радянську, другу – «новіт-
ньої» України. Він має диплом 
юриста загальноєвропейського 
зразка. Першу участь у судо-
вих засіданнях він як народний 
засідатель брав ще в 1987–
1989 роках. Наразі він бере 
участь у судових засіданнях як 
присяжний, тобто його досвід 
роботи в юриспруденції ста-
новить 30 років. Хто або що 
забороняє йому надати пра-
вову оцінку тому чи іншому 
проступку, правопорушенню? 
Крім того він має ще підготов-
ку як юридичний психолог. Не 
можна не враховувати і те, що 
він є журналістом та постійно 
бере участь у розслідуванні різ-
них правопорушень.
Пане Луценко, поінформу-

йте Західну регіональну гро-
мадську організацію «Народ-
ний правозахист (З)», до яких 
органів, зокрема міжнародних, 
має право звернутися заявник 
зі скаргою про систематичне 
порушення особисто Вами 
прав людини, укриття зло-
чинної діяльності осіб «різних 
мастей», невжиття заходів щодо 
унеможливлення обкрадання 
вкладників комерційних банків. 
ЗРГО «Народний правозахист 
(З)» знає, про що має їх інфор-
мувати. Невже Ви не розумієте, 
що Ваша діяльність спрямова-
на на шкоду економічної та фі-
нансової безпеки України?!
Другого листа, теж хаму-

ватого відтінку, цей же за-
явник отримав від ГПУ від 
25.07.2017 р. за №177-р за 
підписом працівника ГПУ 
О. Родіка. Але заявник до пана 
О. Родіка не звертався. Заявни-
ку невідомо, за чиєю вказівкою 
О. Родік надає йому відповідь: 
пана Луценка чи АП. І цьому 
панові «важко» поінформувати 
заявника, на підставі чого він 
надає йому абсурдну інформа-
цію. Пан О. Родік не вказує, яку 
заяву скаржника розглянуто: не 
зазначений ні її номер, ні дата 
її формування. Заявник вихо-
ваний у дусі порядності, і таке 
ставлення до будь-якого суб’єк-
та вважає хамством (ст. 34 Кон-
ституції України).
Як зрозуміло, пан О. Родік не 

вважає факт невжиття заходів 
щодо унеможливлення обкра-
дання вкладників і клієнтів ко-
мерційних банків України шко-
дою, що завдана вкладникам і 
державі. 
Після призначення Валерії 

Гонтарєвої головою НБУ заяв-
ник звернувся до неї з пропози-
цією зобов’язати всі комерційні 
банки України попередити сво-
їх вкладників про те, що суми 
вкладів, які перевищують гаран-
товану суму повернення вкладів 
(200 тис. грн.), необхідно не-
гайно вибрати з цього банку 
та розмістити в інших банках 
України; у випадку оголошення 
такого банку неплатоспромож-
ним кошти, що перевищують 
200 тис. грн., вкладнику не бу-
дуть повернені.
При укладанні договорів між 

банком і вкладниками банки 
навмисно не вказували в тек-
стах договорів наведений вище 
нюанс щодо 200 тис. грн. Заяв-
ник вимагав від Арбузова, Сор-
кіна, Гонтарєвої вжити належ-
них заходів, зобов’язати банки 
зазначати вказану обставину в 
текстах договорів банківських 

Чиї інтереси захищає 
прокуратура та суди України?
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Станом на 1 березня 2016 року, за даними обліку Комісії, за-
гальна кількість суддів у місцевих судах становила 6291 суддя, в 
апеляційних судах – 2415 суддів, у вищих спеціалізованих судах – 
317 суддів, у Верховному Суді України – 48 суддів.
Фактична чисельність працюючих суддів місцевих судів ста-

новить 5400 суддів, апеляційних судів – 1921 суддя, вищих спе-
ціалізованих судів – 253 судді, Верховного Суду України – 38 
суддів.
Станом на 1 березня минулого року, в зв’язку зі закінченням 

п’ятирічного строку призначення, не здійснюють правосуддя 
969 суддів місцевих судів загальної юрисдикції, з яких стосов-
но 699 суддів Комісією, починаючи з 2013 року, до Верховної 
Ради України внесені подання про обрання на посаду суддів 
безстроково.

ДУМКА ВІД НАРОДУ
вкладів, але вони цю вимогу іг-
норували.
Із 2011 року заявник звертав-

ся до Генеральної прокуратури 
України, до МВС України з ін-
формацією про те, що, вико-
ристовуючи цей злодійський 
«викрутас», власники банків під 
прикриттям певних осіб НБУ, 
Фонду гарантування вкладів 
фізичних осіб, зокрема голо-
ви НБУ, президента України, 
грабують вкладників комерцій-
них банків України. Але ГПУ 
відповідних заходів реагування 
не вживала. Вкладник надавав 
документи своїх договорів бан-
ківських вкладів, що підтвер-
джують ці факти.
Якщо зі заявою про злочин 

заявник звернувся до ГПУ «не 
за адресою», то ГПУ зобов’яза-
на була переслати цю заяву до 
відповідного органу чи надіс-
лати посадовій особі, про що 
мала би повідомити заявника.
Пане Луценко, яку потріб-

но надавати ще інформацію, 
щоби притягнути до відпові-
дальності осіб, які пограбували 
вкладників ПАТ «Банк «Таври-
ка», вкладників інших комер-
ційних банків України на суму 
понад 500 млрд. грн.?
У кримінальному проваджен-

ні №12012110100001617 за-
явник визнаний потерпілим. 
Скільки разів він може подава-
ти заяву про те, що він вимагає 
залучити його в обов’язковому 
порядку до розгляду цієї спра-
ви як потерпілого? Чому йому 
досі не наданий документ про 
те, що він буде залучений до 
розгляду цієї справи як потер-
пілий?
Пан Луценко не вжив заходів 

щодо притягнення пана Ар-
бузова до відповідальності за 
сприяння у пограбуванні бан-
ку «Таврика», не вжив заходів 
щодо притягнення власників 
банків, інших осіб за погра-
бування вкладників більш ніж 
180 банків України. Що ще по-
винен був зробити Луценко, 
аби бути притягненим до кри-
мінальної відповідальності?
Пани Луценко і Порошен-

ко (а також Янукович, Азаров, 
Литвин) не вжили належних 
заходів щодо впровадження 
пропозиції, поданої заявни-
ком, з приводу унеможливлен-
ня набуття коштів незаконним 
шляхом, протидії корупції. На-
томість вони понаутворювали 

різні корупційні структури, які 
апріорі не дадуть жодного по-
зитивного ефекту, а тільки до-
поможуть «посадити» бюджет 
України в лайно по «нижню 
губу».
Правом, наданим заявнику 

статтею 34 Конституції Украї-
ни, він вважає діяльність ге-
нерального прокурора 
Юрія Луценка такою, 
що спрямована на шко-
ду економічній, фінан-
совій безпеці України, 
сприяє діяльності як 
злочинних угруповань, 
так і окремих злочинців.
Заявнику зрозуміло, чому 

представники ГПУ не відвіду-
ють обласні центри України, не 
проводять зустрічі з місцевими 
активістами, представниками 
громадських організацій. Адже 
не є великим секретом, що пра-
цівники місцевих прокуратур, 
судів, поліції є членами зло-
чинних організацій: на таких 
зустрічах було розкрито багато 
того, що небажане для ГПУ. 
Склалася ситуація, що ГПУ 
перетворилася на один із інку-
баторів злочинності в Україні. 
Невже «чаусовичі» вважають, 
що пересічні настільки наївні, 
що повірять у те, що злодії самі 
понищать злодіїв, прокуратура 
та суди – «самоочистяться»?
Пане Грицак, враховуючи, 

що заявник має підготовку і як 
психолог, він заздалегідь знає 
Вашу реакцію на це його звер-
нення. Він звертався до Вашого 
представника в Закарпатській 
області пана Воєводіна щодо 
питання протидії обкрадан-
ню вкладників банків, набуття 
коштів незаконним шляхом – 
жодних результатів.
Заявник знає, що Ви не вжи-

ватимете жодних конкретних 
заходів щодо цього звернення. 
Не потрібно бути аналітиком 
високої кваліфікації, аби вста-
новити, якої шкоди завдало не-
належне реагування з приводу 
протидії обкраданню вкладни-
ків банків України, набуття ко-
штів незаконним шляхом. 
Заявник подав позов до 

Ужгородського міськрайонно-
го суду з вимогою притягнути 
осіб, які причетні до обкра-
дання вкладників ПАТ «Банк 
«Таврика», до кримінальної від-
повідальності. Але суддя цього 

суду Віктор Бедьо постановив 
ухвалу, що цей позов повинен 
розглядатися не Ужгородським 
міськрайонним судом, а «відпо-
відним» судом м. Києва. І незва-
жаючи на те що апеляційний 
суд Закарпатської області цю 
ухвалу скасував та зобов’язав 
Ужгородський міськрайонний 
суд розглянути цей позов, він 
так і не був розглянутий. Ось 
так суди «захищають» права пе-
ресічних.
Таких суддів в Ужгородсько-

му судді – хоч відбавляй. Одна з 
них суддя Оксана Монич. Вона 
відмінила своє рішення після 
збігу терміну можливого скасу-
вання чи зміни рішення – через 
рік після його ухвали. Це чи-
сто кримінальний злочин, але 
поки генеральним прокурором 
будуть такі, як пан Луценко, 
на якусь справедливість не по-
трібно розраховувати. Чому до 
очищення судів, прокуратури 
Закарпатської області не були 
залучені представники громад-
ських організацій області?
Пане Грицак, ужийте належ-

них заходів реагування відпо-
відно до цієї скарги: очищен-
ня «правоохоронних» органів 
потрібно провести повторно і 
до того ж належним чином, під 
егідою громадськості краю.
І таке становище з прокурату-

рою і судами не тільки в Закар-
патській області, але і по всій 
Україні.
Коли починаємо «чистити», 

пани Грицак, Луценко, Поро-
шенко?
Пан Наливайченко, підставте 

і Ви своє плече в цій сутичці з 
нечестивцями.
Відповідно до ч. 3 статті 7 За-

кону України «Про звернення 
громадян», якщо питання, по-
рушені в цій скарзі, не входять 
до компетенції органу, якому 
вона подана, прошу переслати 
її за належністю відповідному 
органу, установі чи посадовій 
особі, про що повідомити за-
явника письмово. Не рекомен-
дуйте мені звертатися з цією 
скаргою до інших суб’єктів.
Додаток: лист ГПУ від 

21.07.2017 р. за №04/2/2-р-17, 
на 1 арк. на 1-шу і 3-тю адре-
си, лист ГРУ від 25.07.2017 р. 
за №17/7-р на 1 арк. на 1-шу і 
3-тю адреси.
Скаржник – потерпілий 

Золтан ФОРКАШ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУДДІВСЬКИЙ КІЛЬКІСНИЙ 
СКЛАД У СУДАХ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ

Свого часу багатьох вразила 
історія «заслуженого коляд-
ника» Ігоря Зварича, затри-
маного у 2008 році за хабар 

1 млн дол. та 2 млн грн. Через 
три роки цього «талановито-
го» корупціонера позбавили 
волі на десять років із конфіс-

кацією майна, його помічника 
– на п’ять років.
Це не єдиний випадок. Що-

річно правоохоронці висува-

#Суддя Зварич

ють звинувачення у корупції 
багатьом суддям. Однак є про-
блема: судді в Україні недо-
торкані.
Абсолютного негативу цей 

статус не має, але, впіймавши 
суддю на хабарництві, слід-
чі не можуть негайно взяти 
злодія під варту. Для цього 
потрібні рішення органів дер-

жавної влади. Через зволікан-
ня зі затриманням «колядни-
ки» часто тікають.
Відтак без контролю за ді-

яльністю суддів не буде де-
мократичної політичної сис-
теми, правової держави та 
позитивного інвестиційного 
клімату в Україні.
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Щорічний Кубок області з 
гандболу цієї неділі вибороли 
хлопці з ГК «Карпати».
Команда, яка в минулому сезо-

ні боролася в Першій лізі Чемпі-
онату України з гандболу і впев-
нено виборола срібні нагороди, 
на обласній першості зі значним 
відривом перемогла всіх своїх 
суперників і заслужено забрала 
кубок додому.

Півфінали:
ДЮСШ м. Берегово – 

ГК «Карпати» – 14:33 (9:17);
ЗУІ м. Берегово – «Ветерани» 

22:13 (10:6).
За ІІІ місце:

ДЮСШ м. Берегово – 
«Ветерани» 19:15 (8:9).

Фінал:
ЗУІ м. Берегово – 

ГК «Карпати» 14:32 (8:13).
Та такий спортивний розклад 

викликав двоякі емоції у багато-
річних учасників і вже «ветера-
нів закарпатського чоловічого 
гандболу». Річ у тім, що наразі 
ГК «Карпати» – це збірна кра-
щих молодих закарпатських ган-
дболістів, які нині перебувають 
в Україні і не подалися шукати 
щастя за кордоном. Водночас 
команду підсилили вже пер-
шокурсники місцевих навчаль-
них закладів, а саме: 5 студентів 
ДВНЗ «УжНУ» та один студент 
Карпатського університету ім. 
Августина Волошина, які є ви-
хованцями КСЛІ та БВУФК. 
Хлопці, хоч і молоді, та для 
обласного рівня вважаються 
вже «сильними» гандболістами. 
Тому серед «ветеранів» виникли 
претензії щодо їхньої участі в 
обласній першості, адже свого 
часу діяла навіть заборона на 
участь «немісцевих» спортсме-
нів. Така заборона була мотиво-
вана жорстокою конкуренцією і 
відносно рівними складами то-
гочасних обласних першостей 
та чемпіонатів, а поява бодай 
одного досвідченого спортсме-
на-незакарпатця могла сильно 
вплинути на результат. Однак, 

варто зазначити, що всі «при-
їжджі» хлопці вже є місцевими 
мешканцями ужгородських гур-
тожитків і за всіма правилами 
можуть грати, а сама першість є 
радше блідою тінню тих коли-
шніх баталій між командами з 
Ужгорода, Берегова, Хуста, Пе-
речина, Солотвина та Великого 
Березного. Сьогодні ж поява та-
кої сильної команди на майдан-
чику – це, з одного боку, явний 
фаворит змагань, але з іншого 
– живий приклад якісного та за 
всіма мірками кращого гандбо-
лу ніж, на жаль, те, що можуть 
продемонструвати молодим 
вихованцям місцевих спортив-
них шкіл нинішні закарпатські 
гандбольні команди з районних 
центрів.
Ми не маємо на меті прини-

зити чи образити одну із ко-
манд чи всіх разом узятих, але 
ситуація критична. Судіть самі. 
В Кубку області взяло участь 
тільки 4 команди: ЗУІ м. Бе-
регово, ДЮСШ м. Берегово, 
«Ветерани», які так само майже 
всім складом із Берегова, і ко-
манда ГК «Карпати» з Ужгоро-
да. Колективи з минулорічного 
сезону, такі як Перечин, Хуст та 
Великоберезнянський район не 
зуміли приїхати як через брак 
достатньої кількості спортсме-
нів, так і через фінансові про-

блеми. Радує те, що Берегово 
змогло організувати три повно-
цінні команди, і Кубок облас-
ті не обмежився однією грою. 
Загалом хочеться відмітити, що 
змагання пройшли хоч і у друж-
ній атмосфері, але зі справжнім 
спортивним азартом. Гандболіс-
ти отримали таку потрібну для 
них ігрову практику перед по-
чатком сезону і змогли оцінити 
свої сили на рівні області.
Попри все це цьогорічний 

Чемпіонат області наразі під за-
грозою провалу, адже їздити на 
тури за таких обставин команди 
не зможуть, а серед тих, які взя-
ли участь у Кубку області, в кра-
щому разі зможуть боротися за 
нагороди Чемпіонату тільки три 
команди, а може, і лише дві, а 
саме: ГК «Карпати» та ЗУІ м. Бе-
регово. Така ситуація є свідчен-
ням кризи районного гандболу, 
командам нізащо грати і, як не 
прикро, з кожним роком стає 
нікому грати. Досвідчені грав-
ці старіють, які, до речі, часто 
утримували фінансово свої ко-
манди, а молодих не так багато 
і, тим паче, з можливістю самим 
профінансувати виїзди команд. 
Зі «старінням» гандболістів тут 
усе зрозуміло, а от із відсутністю 
молодих – усе складно і заплу-
тано. Річ у тім, що сам гандбол 
як вид спорту є, м’яко кажучи, 

серед чоловіків не такий вже 
й популярний на Закарпатті, і 
охочих ним займатися з кожним 
роком усе менше. Інший бік ме-
далі полягає в тому, що виглядає 
гандбол досить примітивно і не 
так яскраво в «обласному» ви-
конанні. Адже всі обласні спор-
тивні зали, окрім ужгородських і 
новозбудованої спортивної аре-
ни в Тячеві, є занадто старими, 
«сірими», з облізлими стінами. 
Отож будь-яка фотографія дітей 
із закарпатського райцентру не 
тішить більше, аніж світлина на 
території винищеної Прип’яті. 
Відповідно, в соцмережах таким 
не похизуєшся і на люди не по-
кажеш, як не прикро. А це чи не 
найголовніша складова сьогод-
нішньої популярності спорту 
саме серед молоді…
Про те, що потрібно, аби змі-

нити таку кризову ситуацію на 
краще, можна написати низку 
окремих статей, але не факт, що 
щось таки зміниться. Рятувати 
спорт слід уже нині, тому й по-
ява на місцевій арені видовищ-
ного гандболу може бути одним 
зі шляхів його популяризації і 
залучення нових людей. Коли 
глядачам буде цікаво дивитися 
гандбол у виконанні тієї чи ін-
шої команди, незважаючи на 
рахунок, – кожна друга атака за-
вершуватиметься захоплюючим 
голом, – тоді й наше мережеве 
ком’юніті ряснітиме хештегами 
«гандбол», а отже, у нас з'явиться 
шанс на якісне спортивне май-
бутнє.
Зачинитися у своєму світі, 

грати в «старий гандбол» і за 
віджившими принципами – це 
дорога в небуття.

P. S.: Слідкуйте за анонсами на 
сайті. З початку жовтня чоловіча 
гандбольна команда «Карпати» 
розпочинає боротьбу в Першій 
лізі Чемпіонату України з ганд-
болу за черговий трофей.
Анатолій КОСТЮХ, ФГЗ

У другому турі Чемпіонату 
України серед дитячо-юнаць-
ких футбольних шкіл Луць-
ка «Волинь» зустрічалася зі 
СДЮСШОР з Ужгорода.
О 12-й годині в Луцьку розпо-

чався матч між командами U-16. 
Любителі «гри мільйонів», які 
прийшли на матч, стали свідка-
ми хорошого поєдинку із вели-
кою кількістю яскравих момен-
тів. У першому таймі підопічні 
Олександра Антонюка та Во-
лодимира Мозолюка повністю 
контролювали хід гри і цілком 
справедливо двічі відзначилися 
у воротах суперника.
Перший м’яч волиняни за-

били зі штрафного, по-фут-
зальному розігравши стандарт. 
Ефектний гол вдався капітану 
команди Ігорю Грицюку, який 
невідпорно пробив з-за меж 
штрафного майданчика. Не 
встигли гості оговтатися від пер-
шого пропущеного м’яча, як 
пропустили другий. Найсприт-
нішим у штрафному суперника 
виявився форвард лучан Богдан 
Кобзар, який влучним ударом 
подвоїв перевагу своєї команди.
Гості не знітилися і зусиллями 

Бакші і Дочинця зуміли зрівня-

ти рахунок. Незважаючи на це, 
юні «хрестоносці» таки здобули 
заслужену перемогу. Спочат-
ку Богдан Сінєльник, увірвав-
шись у «карну зону» ужгородців, 
«ювелірно» пробив у дальній 
кут воріт і знову вивів «Волинь» 
уперед. Фінальний рахунок за-
твердив другий гол Кобзаря. 
Нападник лучан оформив дубль 
і остаточно зняв питання щодо 
переможця матчу. У підсумку 
команда U-16 закономірно пере-
могла своїх ужгородських одно-
літків із рахунком 4:2.
Допоки підопічні святкували 

вікторію, із клубною прес-служ-
бою поспілкувалися тренери 
«Волині» U-16. «Ця група наба-
гато сильніша, ніж минулорічна. 
Але тим цікавіше грати і цікаві-
ший футбол. Тут рівні команди, 
і всі б’ються від першої до остан-
ньої хвилини. Ми ж стараємось 
грати у футбол. Хоча забили 
два м’ячі і трішки розслабилися. 
Ми попереджали хлопців, що 
якщо вони розслабляться, то су-
перник може покарати. Загалом 
же команди продемонстрували 
дуже цікавий футбол», – розпо-
вів Олександр Антонюк.

«У нашій групі виграє та ко-

манда, яка грає з бажанням. 
Якщо судити по моментах, ми 
заслужено виграли», – підсуму-
вав Володимир Мозолюк.
Повторити успіх своїх стар-

ших одноклубників не вдалося 
команді U-14. Лучани першими 
пропустили, однак не знітилися 
і зуміли зрівняти рахунок. Піс-
ля високої подач зі штрафного 
м’яч приборкав нападник госпо-
дарів Андрій Дячук, який і поці-
лив у кут воріт суперника.
У другому таймі юні «хрес-

тоносці» спочатку проґавили 
швидкий контрвипад суперника, 
а згодом пропустили з пенальті. 
Фінальний свисток рефері за-
фіксував перемогу ужгородців із 
рахунком 3:1.

«Гра не вийшла. Те, що пла-
нували, не вдалося. Програли 
єдиноборства, не було фланго-
вої активності, і не найкращим 
чином зіграв захист. Вигляда-
ли слабко у фізичному плані і 
єдиноборствах, тому і програли 
гру», – прокоментував матч тре-
нер команди U-14 Андрій Пе-
тров.

«lobda.at.ua»

17 âåðåñíÿ ó Ðàõîâ³ â³äáóâñÿ 
VII Ì³æíàðîäíèé ìåìîð³àëüíèé 
òóðí³ð ³ç ôóòáîëó, ó ÿêîìó âçÿëè 
ó÷àñòü êðàù³ ôóòáîëüí³ êîìàíäè ã³ð-
ñüêèõ íàñåëåíèõ ïóíêò³â Çàêàðïàòòÿ.

Ïðèóðî÷èëè çìàãàííÿ ïàì’ÿò³ 
ìàéñòð³â ñïîðòó ç òåõí³÷íèõ âèä³â 
ñïîðòó, ÷åìï³îí³â âñåñâ³òí³õ çìàãàíü 
ë³ñîðóá³â ó ì. Ìîíðåàëü (Êàíà-
äà, 1967 ð.), Ãåðî¿â Ñîö³àë³ñòè÷-
íî¿ Ïðàö³ – ²âàíà ×óñè òà Âàñèëÿ 
Øîðáàíà. Ãîëîâíèé ñóääÿ òóðí³ðó 
– Àíàòîë³é Ïëåõàíîâ, ñóääÿ íàö³-
îíàëüíî¿ êàòåãîð³¿.

Çìàãàííÿ â³äáóëèñÿ íà ñòàä³îí³ 
«Êàðïàòè» çà ñïðèÿííÿ íàðîäíîãî 
äåïóòàòà Óêðà¿íè Âàñèëÿ Ïåòüîâêè 
òà çà ï³äòðèìêè Ðàõ³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè. Äî îðãàí³çàö³¿ çìàãàíü äî-
ëó÷èëèñÿ: Çàêàðïàòñüêà îáëàñíà 
îðãàí³çàö³ÿ ïðîôñï³ëêè ïðàö³âíèê³â 
ë³ñîâèõ ãàëóçåé òà Ôåäåðàö³ÿ ôóò-
áîëó Çàêàðïàòòÿ.

Óðî÷èñòå â³äêðèòòÿ çìàãàíü ðîç-
ïî÷àëîñü ³ç â³òàëüíîãî ñëîâà çàñíî-
âíèêà òóðí³ðó – ãîëîâè ïðîôñï³ëêè 
ë³ñîâî¿ ãàëóç³ Âîëîäèìèðà ²ëüêîâà. 
Äî ãðàâö³â çâåðíóâñÿ Ðàõ³âñüêèé 
ì³ñüêèé ãîëîâà Â³êòîð Ìåäâ³äü. 
Íà VII Ì³æíàðîäíîìó ìåìîð³àëü-
íîìó òóðí³ð³ ³ç ôóòáîëó, ïðèñâÿ÷å-
íîìó ïàì’ÿò³ ²âàíà ×óñè òà Âàñèëÿ 
Øîðáàíà, áóëè ¿õí³ ñèíè – ²âàí òà 
Âàñèëü, ÿê³ òàê ñàìî äàëè íàñòàíîâè 
ãðàâöÿì.

Ó÷àñòü ó çìàãàííÿõ óçÿëè 5 êî-
ìàíä, à ñàìå: ÔÊ «Åäåëüâåéñ» 
(ñ. Áîãäàí), ÔÊ «Êàðïàòè» 
(ì. Ðàõ³â), ÔÊ «Áðóñòîðè» 
(ñ. Ëîïóõîâî), ÔÊ «Ñèíåâèð» 
(ñìò Ì³æã³ð’ÿ) òà ÔÊ «Ë³ñîðóá» 
(ñìò Óñòü-×îðíà). Çà ðåçóëüòàòàìè 
íàïðóæåíî¿ áîðîòüáè ïî÷åñíå ïåðøå 
ì³ñöå âèáîðîëà êîìàíäà «Êàðïàòè», 
íà äðóã³é ñõîäèíö³ – «Ë³ñîðóá», 
òðåòº ì³ñöå – ó ôóòáîëüíî¿ êîìàíäè 
«Åäåëüâåéñ».

Ó÷àñíèê³â íàãîðîäèëè êóáêàìè, 
ìåäàëÿìè, ãðàìîòàìè, à êðàùèì 
ãðàâöÿì âðó÷èëè ö³íí³ ïîäàðóíêè, à 
íà çàâåðøåííÿ òóðí³ðó – òðàäèö³é-
íèé çàêàðïàòñüêèé áîãðà÷.

«transkarpatia.net»

Ó÷í³ Êîñòðèíñüêî¿ ÇÎØ-³í-
òåðíàò ²²–²²² ñòóïåí³â ³ç ïîãëèáëå-
íèì âèâ÷åííÿì îêðåìèõ ïðåäìåò³â 
ïðîòÿãîì îë³ìï³éñüêîãî òèæíÿ 
çìàãàëèñü ó ð³çíèõ â³êòîðèíàõ, 
ñïîðòèâíèõ ä³éñòâàõ òà â³äâ³äóâà-
ëè âèñòàâêè, îðãàí³çîâàí³ îäíîë³ò-
êàìè.

Öüîãîð³÷ îë³ìï³éñüêèé òèæ-
äåíü ó Êîñòðèíñüê³é øêîë³-³íòåð-
íàò³ òðèâàâ ³ç 11 ïî 15 âåðåñíÿ, à 
ðîäçèíêîþ áóëè ñïîðòèâíî-ðîç-
âàæàëüí³ ïîõîäè òà ÷óäåðíàöüê³ 
åñòàôåòè äëÿ þíèõ ó÷í³â.

Öåé íàâ÷àëüíèé çàêëàä ïîñòà-
ðàâñÿ íà ïîâíó – íå äàðìà ñëà-
âèòüñÿ îäíèì ³ç êðàùèõ íå ò³ëüêè 
ó ðàéîí³, à ó ö³ë³é îáëàñò³.

«Êàðïàòñüêèé Â³ñíèê»

Кубок Закарпаття цьогоріч – в ужгородців

Ужгородці – у ЛуцькуНА БЕРЕЗНЯНЩИНІ ПРОВЕЛИ 
ОЛІМПІЙСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ

ВІДБУВСЯ МІЖНАРОДНИЙ 
ТУРНІР ІЗ ФУТБОЛУ СЕРЕД КРА-
ЩИХ ФУТБОЛЬНИХ КОМАНД 

ГІРСЬКИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
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ОВЕН 
(21 БЕРЕЗНЯ−19 КВІТНЯ)

Настає слушна мить для різкого й раптово-
го стрибка вперед. Не забувайте, що кар’єрне 
зростання означає також більшу відповідаль-
ність. До можливих проблем в особистому 
житті краще ставитися з гумором. У вихідні 
бажано доробляти звичні справи та не вплуту-
ватися до звабних авантюр. Сприятливий день 
– четвер, несприятливий день – вівторок.

ТЕЛЕЦЬ 
(20 КВІТНЯ−20 ТРАВНЯ)

Попереду важливий період для професій-
ного росту. Ваша товариськість і життєрадіс-
ність допоможуть знайти нових друзів. Мож-
ливі деякі розбіжності з близькими людьми, 
постарайтеся їх подолати. У вихідні ймовірні 
складнощі у стосунках із родичами, не доводь-
те ситуацію до конфлікту. Сприятливий день 
– п’ятниця, несприятливий день – субота.

БЛИЗНЮКИ 
(21 ТРАВНЯ−20 ЧЕРВНЯ)

Ваша діяльність стане помітно інтенсив-
нішою. Вам можуть запропонувати новий 
перспективний проект. Зросте ваш творчий 
потенціал і працездатність, що дозволить 
із легкістю впоратися з завданням будь-якої 
складності. У вихідні можуть з’явитися нові 
друзі. Сприятливий день – вівторок, неспри-
ятливий день – п’ятниця.

РАК (21 ЧЕРВНЯ−
22 ЛИПНЯ)

Ваші бажання й задуми виконуватимуться, 
якщо не суперечитимуть інтересам інших 
людей. Намагайтеся вчасно помічати та ви-
правляти допущені помилки в робочих пи-
таннях. Не варто дратуватися через дрібниці, 
не звертайте увагу на недоречні зауваження. 
Приборкайте свою спритність на вихідні, 
інакше не зумієте як слід відпочити. Спри-
ятливий день – понеділок, несприятливий 
день – четвер.

ЛЕВ (23 ЛИПНЯ−
22 СЕРПНЯ)

Займіться духовним розвитком і самоос-
вітою. Буде вдалим обговорення ваших ідей 
і пропозицій із начальством. Вас може очі-
кувати приємна зустріч зі старими друзями. 
Можливі якісь проблеми юридичного плану, 
корені яких – у недавньому минулому, але з 
ними вдасться впоратися. Сприятливий день 
– середа, несприятливий день – субота.

ДІВА (23 СЕРПНЯ−
22 ВЕРЕСНЯ)

Ви прагнутимете до своєї заповітної 
мети і зможете її досягти. Перед вами 
можуть відкритися інші обрії, пов’язані з 
новими напрямками в справах. У вихідні 
близькі люди виявлять турботу та увагу, 
їхня допомога буде саме вчасною і дореч-
ною. Сприятливий день – вівторок, не-
сприятливий день – п’ятниця.

ТЕРЕЗИ (23 ВЕРЕСНЯ−
22 ЖОВТНЯ)

Варто подвоїти ентузіазм на роботі. 
Начальство очікує від вас відповідально-
го кроку, не розчаруйте його. Зі зміною 
обов’язків відбудуться зрушення у сфері 
оцінки праці, не зневажайте перспектив, 
що відкриваються. У вихідні ви можете 
одержати необхідну для себе інформацію, 
відповіді на поставлені колись запитання. 
Сприятливий день – п’ятниця, несприят-
ливий день – середа.

СКОРПІОН (23 ЖОВТНЯ−
21 ЛИСТОПАДА)

Найважливіше – зосередитися й встигнути 
усе зробити вчасно. Вам може знадобитися 
здатність швидко рухатися і вирішувати відра-
зу кілька завдань, що сприятиме поліпшенню 
вашого матеріального становища. Постарай-
теся не відкладати нагромадження справи, а 
вирішувати їх відразу. Імовірно, вам підви-
щать зарплату. Сприятливий день – вівторок, 
несприятливий день – субота.

СТРІЛЕЦЬ (22 ЛИСТОПАДА−
20 ГРУДНЯ)

Ретельно плануйте свої справи, щоби 
встигнути все зробити і виділити час на осо-
бисте життя. Ваші ідеї багато в чому тепер 
працюють на перспективу. Можна чекати 
солідні грошові надходження. Не забувайте 
про родичів, приділіть їм більше уваги й тур-
боти. Сприятливий день – вівторок, неспри-
ятливий день – понеділок.

ВОДОЛІЙ (20 СІЧНЯ−
17 ЛЮТОГО)

Ваша праця буде особливо плідна, ви змо-
жете впоратися з багатьма завданнями як на 
роботі, так і вдома. Сприятливий час для 
початку великих і важливих справ. У вихідні 
постарайтеся не піддаватися впливу збоку, а 
також не погоджуйтеся на заклики ліні та ін-
ших спокус. Сприятливий день – четвер, не-
сприятливий день – субота.

РИБИ (18 ЛЮТОГО−
20 БЕРЕЗНЯ)

Енергії вистачає, усе вдається. На вас очіку-
ють інтелектуальні штурми й втілення ваших 
рішень у життя. Не сподівайтеся на благо-
дійну підтримку збоку, сміливо вирішуйте 
фінансові проблеми, розкриваючи власні 
таланти й можливості. Сприятливий день – 
четвер, несприятливий день – понеділок.

Відповіді на сканворд 
 попереднього номера 

СКАНВОРД

КОЗЕРІГ (21 ГРУДНЯ−
19 СІЧНЯ)

Оптимістичний настрій дозволить вам 
легко прослизнути крізь перешкоди й вий-
ти переможцем із будь-якої ситуації. Бажано 
нікуди не спізнюватися, непунктуальність 
може стати причиною проблем. Узгодьте й 
уточніть усе до дрібниць, тому що від вашої 
старанності на роботі залежатиме репутація. 
Сприятливий день – середа, несприятливий 
день – четвер.
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НАПРИКІНЦІ

Цьогоріч у четверту суботу 
листопада ми вчергове вшано-
вуватимемо жертв Голодомору 
в Україні 1932–1933 років. Це 
без перебільшень є однією з 
найтрагічніших сторінок у на-
шій історії. Тисячі ні в чому не 
винних людей заморити голо-
дом заради якоїсь примарної 
ідеї «соціалізму», точніше за-
баганки та імперських амбіцій 
Й. Сталіна, його маніакальної 
любові до влади та бажання 
перевершити «капіталістичний 
Захід» за різними показника-
ми, а передусім у промисло-
вому розвитку. Та ціною тих 
досягнень став – хліб, котрого 
у держави не було! І партійне 
керівництво вирішило взяти 
цей хліб у селян, заодно загна-
ти непокірних у колгоспи – так 
би мовити, одним пострілом 
убити двох зайців! І чи не най-
головніше – радянське керів-

ництво на місцях дуже хотіло 
вислужитись перед вищестоя-
щими очільниками. В сумі це 
призвело до того, що цілі села, 
заселені етнічними українцями 
як на території УРСР, так і в По-
волжі просто вимерли з голоду, 
незважаючи на те що 1932 рік 
був доволі врожайний. Та у 
Країні Рад офіційні цифри ні-
коли не відповідали реальності.
Здавалось би, що сучасне 

Закарпаття, чи як воно назива-
лося тоді Підкарпатська Русь, 
було доволі далеко від «Вели-
кої України» та безпосередньо 
з нею не мало кордону. Все ж 
таки між ними знаходилася Га-
личина – в 1930-ті роки частина 
Польщі. Та в місцевій тогочас-
ній пресі, зокрема в газеті «Сво-
бода», публікували серії статей 
про страшний голод в УРСР. 
Дехто вважає, що то агентура 
українських націоналістів про-

бувала розхитати хвилю в за-
хідних країнах, аби привернути 
уваги до «чорних справ» радян-
ського режиму. Інші вважають, 
що частина інтелігенції, котра 
тікала з СРСР, принесла сюди 
недобру звістку про ті події. 
Треті – ще щось там… Та неза-
перечним фактом є те, що про 
той голод на нашій землі зна-
ла не лише інтелігенція, котра 

читала не лише чеську пресу, 
а й прості сільські люди. І про 
це вони записали не будь-де, 
а в церковну метричну книгу 
Греко-католицької церкви в 
с. Нижня Ростока нині Воло-
вецького району. «Метрика він-
чання та смерті гр.-кат. приходу 
села Ниж. і Виш. Ростока і Ки-

черний і Буковець від 1 січня 
1933 р. у час великого голоду 
та тяжкого матеріального по-
ложення…» Далі зазначається: 
том 5, 1933 рік, підписи: свяще-
ник Чизмарь Стефан, дяки Гор-
бей Юрій із Кичерного, Савчик 
Юрій із Нижньої Ростоки, Го-
гернак Юрій із Вишньої Росто-
ки та церківник Федунь Федор. 
Відомо, що здавна у церковних 

книгах робили різного роду по-
крайні записи (вони велися на 
полях чи в кінці).
Щодо села Ростока, то воно 

разом із вищезгаданими при-
сілками межує з Галичиною. 
І цілком можливо, що звістку 
про великий голод принесли 
родичі чи оунівці, та факт за-

лишається фактом – про голод 
1932–1933 років знали не лише 
окремі інтелігенти, а й звичай-
ні сільські жителі. Бо на Під-
карпатській Русі в той період 
голоду не було. Так «Велика 
депресія» вдарила по економіці 
Чехословаччини та Підкарпат-
ської Русі. Багато хто втратив 
роботу, були протести робітни-
ків зі застосуванням жандарма-
ми сили! Проте «великого голо-
ду» на цій території не було!
Здається, звичайнісінький 

собі заголовковий текст на 
рядовій з-поміж багатьох ме-
тричній книзі, та лише уваж-
но прочитавши, відкривається 
прихований зміст… Дякую 
працівникам Державного архіву 
Закарпатської області за їхню 
увагу до деталей!

Віктор ШЕВЧЕНКО

Маловідомі джерела з історії Голодомору

«Метрика вінчання та смерті гр.-кат. приходу села Ниж. і Виш. Ростока і Кичерний і 
Буковець від 1 січня 1933 р. у час великого голоду та тяжкого матеріального положення…»

Про голод 1932–1933 років знали не лише окремі 
інтелігенти, а й звичайні сільські жителі.


