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3АТРИМАЛИ ЛЮДЕЙ, ЯКІ НАМАГАЛИСЯ 
ПЕРЕВЕЗТИ БЕЗПІЛОТНИК 

ІЗ «ТОВАРОМ» ЧЕРЕЗ КОРДОН

ЗАКАРПАТСЬКІ ТА УГОРСЬКІ ЧИНОВНИ-
КИ НА РОБОЧІЙ ЗУСТРІЧІ ОБГОВОРЮ-
ВАЛИ ПРОЕКТ БУДІВНИЦТВА СМІТТЄ-

СОРТУВАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ

Читайте на 3-й  сторінці

Читайте на 2-й  сторінці

Фото з Інтернету

Читайте на 16-й  сторінці

ЯК ПОВ’ЯЗАНІ ІНДЕКС ЩАСТЯ 
І МАНЕРА ОДЯГАТИСЯ?

ДЕПУТАТИ ОБЛРАДИ ПРОСЯТЬ 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

НЕ ДОПУСТИТИ ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ 
СОЦЗАХИСТУ ГРОМАДЯН

Читайте на 2-й  сторінці

Карпатський ВiсникКарпатський Вiсник

Україна – у полоні міфів 
про постіндустріальне суспільство

Продовжуємо публікувати полемічні позиції, цього разу на тему «Освіта – клю-
човий напрямок нової індустріалізації України». Слово – одному з провідних фа-
хівців України з енергетичних питань, котрий цього року вперше був залучений 
до полеміки.

Читайте на 8-й сторінці

Бюджетні мільйони гривень, му-
ніципальні гектари землі, метри 
громадської нерухомості – цим, по-
між іншого, від сесії до сесії зайняті 
ужгородські депутати. Деякі обранці, 
як виявилося, є не лише тими, хто 

роздає ці активи, а й тими, хто їх от-
римує. Завдяки нинішньому антико-
рупційному законодавству депутати 
змушені публічно повідомляти про 
свої конфлікти інтересів. А громада 
має можливість із відкритих джерел 

дізнатися, хто, що і на яких умовах 
отримував – інформація, яка за мину-
лих депутатських каденцій в Ужгоро-
ді інколи була надсекретною.

Читайте на 4–6-й сторінках

Гроші, земля, приміщення 
Чим збагатіли ужгородські депутати?

Рекомендована ціна: 3,50 грн. №27 (45) від 7 жовтня 2017 року  Влітку виходить раз на два тижні

Майже 44% наших громадян
 шукають роботу за кордоном

Читайте на 8-й  сторінці

Всі новини в одній газетіВсі новини в одній газеті

ЗЛОЧИННУ ГРУПУ, ЯКА ПРОДАВАЛА 
ЗАКАРПАТОК У СЕКСУАЛЬНЕ РАБСТВО, 

ТРИМАЮТЬ ПІД ВАРТОЮ ДО РІШЕННЯ СУДУ

Читайте на 3-й  сторінці

ЕКС-ПОСАДОВЕЦЬ КОНСУЛЬСТВА 
УКРАЇНИ В ІСПАНІЇ ПРИВЛАСНИВ СОБІ 

ЧИМАЛУ СУМУ ГРОШЕЙ

Читайте на 3-й  сторінці
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3 жовтня в обласній раді від-
булася робоча зустріч із підго-
товки спільного українсько-у-
горського проекту будівництва 
сміттєсортувального комплексу 
з полігоном твердих побутових 
відходів у с. Яноші Берегівсько-
го району.
Угорську сторону представ-

ляли: голова загальних зборів 
Саболч-Сатмар Березької об-
ласті (Угорщина), голова ЄОТС 
ТИСА Оскар Шестак, директор 
ЄОТС «ТИСА» Андреа Сабо-
не Цап, виконавчий директор 
Агенції регіонального розвит-
ку Саболч-Сатмар Березької 
області Ус Іллеш, виконавчий 
директор товариства з обмеже-
ною відповідальністю з охоро-
ни навколишнього середови-
ща та поводження з твердими 
побутовими відходами (Угор-
щина) Ебергардт Габор, голо-
ва угорсько-української торго-
во-промислової палати Кото 
Дьордь та ін.
Участь у зустрічі взяли: 

в. п. голови облради Йосип 
Борто, керуючий справами 
виконавчого апарату облради 
Юрій Гузинець, заступник ди-
ректора ЄОТС «ТИСА» (Укра-
їна) Юдіта Євчак, проектний 
менеджер ЄОТС «ТИСА» Ка-
роліна Данч, директор КП АРР 
«Закарпаття» Михайло Данка-
нич, голова Берегівської рай-
ради Йосип Шін, голова Бере-
гівської РДА Іштван Петрушка, 
заступник Берегівський місь-
кого голови Гейза Орос, пред-
ставники державної податкової 

інспекції, земельного кадастру, 
архітектури, митниці та ін. 
Ішлося про те, що, враховую-

чи наявність відкритого конкур-
су Євросоюзу щодо фінансу-
вання проектів у галузі охорони 
навколишнього середовища та 
щирі наміри двох областей бра-
ти спільну участь у програмах 
транскордонного співробітни-
цтва Європейського Союзу, є 
можливість подати заявку на 
перше коло конкурсу Програ-
ми «ENI CBC 2014–2020» Угор-
щина–Словаччина–Румунія–
Україна для отримання гранту.
Йосип Борто привітав гостей 

на Закарпатті, подякував парт-
нерам за візит, підтримку та 
дружбу, яка базується на взаємо-
повазі, та наголосив:

– Радує те, що співпраця За-
карпаття та Саболч-Сатмар 
Березької області вийшла на 
якісно новий рівень, який дає 
можливість розвиватися само-
врядним територіям, спільно 
втілювати в життя цікаві проек-
ти та задуми. Цей проект – це 
реальний шанс вирішити одну 
з найболючіших проблем краю 
щодо засміченості регіону, який 
ми розвиваємо як туристич-
но-рекреаційний.
Відтак Юрій Гузинець де-

тально ознайомив присутніх 
зі згаданим проектом. Його іс-
торія почалася на цьогорічній 
травневій зустрічі голови за-
гальних зборів Саболч-Сатмар 
Березької області (Угорщина) 
Оскара Шестака та делегації 

Закарпатської 
облради, очолю-
ваної Михайлом 
Рівісом, що взяла 
участь у чергових 
загальних зборах 
Європейського 
об’єднання те-
риторіального 
співробітництва 
з обмеженою 
відповідальністю 
«ТИСА». Тут 
уперше було 
заявлено про 
доцільність бу-
дівництва такого 
заводу на Закар-
патті. Оскільки, 
як зазначив тоді 
М. Рівіс, після 
кожного паводку 
сміття «експор-

тується» зі Закарпаття до Угор-
щини. Для початку пропонува-
лися Берегівський, Тячівський 
та Ужгородський райони, аби 
якнайшвидше вирішити про-
блему зі стихійними сміттєзва-
лищами та їхньою утилізацією.
Після того сторони провели 

на різних рівнях ще декілька 
робочих зустрічей. Букваль-
но два тижні тому керуючий 
справами виконавчого апарату 
облради Ю. Гузинець разом із 
делегацією предметно вивчав 
це питання на робочій зустрічі 
у Кішварді, Угорщина. Ось що 
він сказав:

– У Кішварді була проведена 
колосальна робота, зважено всі 
позиції, обґрунтовану кожну 

ініціативу. Ми повернулися до-
дому в піднесеному настрої, по-
заяк напрацьований там варіант 
виглядав оптимістично. Однак 
після низки робочих зустрічей, 
проведених із представниками 
різних погоджувальних інстан-
цій нашого краю, виявилося, 
що питання потребує доопра-
цювання з прив’язкою до норм 
чинного законодавства Украї-
ни, – наголосив Юрій Іванович, 
додавши, що він упевнений у 
позитивному вирішенні питан-
ня, бо відомо, що бажання – це 
тисяча можливостей, а неба-
жання – тисяча причин. – Наші 
громади мають бажання, отже, 
ми зобов’язані зробити все для 
того, аби знайти можливості і 
дійти до мети, а вона – проста: 
зберегти наш край екологічно 
чистим, гарним, комфортним.
За результатами зустрічі, 

ЄОТС «ТИСА» уповноважено 
подати відповідний проект до 
вищезгаданого конкурсу для 
здобуття гранту на фінансуван-
ня проекту.
А тим часом буде узгодже-

но позиції щодо потенційних 
можливостей спільної реалізації 
цього проекту та підготовлено 
Дорожню карту, яка допоможе 
дійти до спільного знаменника.
Як Оскар Шестак, так і Йосип 

Борто, зі свого боку, заявили, 
що як в процесі підготовки, так і 
реалізації проекту, звісно, у разі 
його підтримки ЄС, буде макси-
мально надано всебічну допо-
могу та сприяння, ïîâ³äîìëÿº 
Ïðåñ-ñëóæáà îáëðàäè.

Ó õîä³ âîñüìî¿ ñåñ³¿ îáëðàäè êðàéîâ³ äåïóòàòè óõâàëèëè ð³øåííÿ 
«Ïðî çâåðíåííÿ Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè ùîäî ô³íàíñóâàííÿ 
âèäàòê³â çà ï³ëüãîâèé ïðî¿çä îêðåìèõ êàòåãîð³é ãðîìàäÿí, òåëåêî-
ìóí³êàö³éí³ ïîñëóãè òà ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³».

Ó äîêóìåíò³ çàçíà÷àºòüñÿ:  «Äåïóòàòè Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñíî¿ 
ðàäè âêðàé ñòóðáîâàí³ ñèòóàö³ºþ, ÿêà ñêëàëàñÿ â îáëàñò³ ³ç íà-
äàííÿì ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì ñîö³àëüíèõ ï³ëüã îêðåìèì 
êàòåãîð³ÿì ãðîìàäÿí ÷åðåç â³äñóòí³ñòü â³äïîâ³äíîãî ô³íàíñîâîãî 
ðåñóðñó â äåðæàâíîìó áþäæåò³.

Ñòàòòåþ 102 Áþäæåòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî ô³-
íàíñóâàííÿ âèäàòê³â íà íàäàííÿ ï³ëüã ³ç ïîñëóã çâ’ÿçêó, ³íøèõ, 
ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì ï³ëüã, çîêðåìà íà êîìïåíñàö³þ çà 
ï³ëüãîâèé ïðî¿çä îêðåìèõ êàòåãîð³é ãðîìàäÿí çà ðàõóíîê ñóáâåí-
ö³é ç äåðæàâíîãî áþäæåòó ì³ñöåâèì áþäæåòàì.

Îñê³ëüêè Çàêîíàìè Óêðà¿íè â³ä 25 ãðóäíÿ 2015 ðîêó ¹928–
VIII «Ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè íà 2016 ð³ê» òà â³ä 
21.12.2016 ¹1801–VIII «Ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè íà 
2017 ð³ê» òàêà ñóáâåíö³ÿ íå ïåðåäáà÷åíà, ãàðàíòîâàí³ äåðæàâîþ 
ãðîìàäÿíàì ñîö³àëüí³ ï³ëüãè íå çàáåçïå÷óþòüñÿ ô³íàíñîâèìè ðå-
ñóðñàìè, ùî ñòâîðþº íàïðóãó â ñóñï³ëüñòâ³.

Óðàõîâóþ÷è çàçíà÷åíå, à òàêîæ ³ç ìåòîþ íåäîïóùåííÿ çíè-
æåííÿ ð³âíÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ãðîìàäÿí, ïðîñèìî ïðè äîîïðà-
öþâàíí³ ïðîåêòó Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò íà 
2018 ð³ê» ïåðåäáà÷èòè ó Äåðæàâíîìó áþäæåò³ Óêðà¿íè ñóá-
âåíö³þ ç äåðæàâíîãî áþäæåòó ì³ñöåâèì áþäæåòàì íà íàäàííÿ 
ï³ëüã ç ïîñëóã çâ’ÿçêó, ³íøèõ, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì ï³ëüã 
(êð³ì ï³ëüã íà îäåðæàííÿ ë³ê³â, çóáîïðîòåçóâàííÿ, îïëàòó åëåê-
òðîåíåðã³¿, ïðèðîäíîãî ³ ñêðàïëåíîãî ãàçó íà ïîáóòîâ³ ïîòðåáè, 
òâåðäîãî òà ð³äêîãî ï³÷íîãî ïîáóòîâîãî ïàëèâà, ïîñëóã òåïëî-, 
âîäîïîñòà÷àííÿ ³ âîäîâ³äâåäåííÿ, êâàðòèðíî¿ ïëàòè (óòðèìàííÿ 
áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é), âèâåçåííÿ ïîáó-
òîâîãî ñì³òòÿ òà ð³äêèõ íå÷èñòîò) ³ íà êîìïåíñàö³þ çà ï³ëüãîâèé 
ïðî¿çä îêðåìèõ êàòåãîð³é ãðîìàäÿí (çîêðåìà íà ïðèì³ñüêèõ òà 
ì³æì³ñüêèõ ìàðøðóòàõ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ çàë³çíè÷íèì òà 
àâòîìîá³ëüíèì òðàíñïîðòîì), à òàêîæ ïîãàøåííÿ îð³ºíòîâíî¿ çà-
áîðãîâàíîñò³ â ñóì³ 3 ìëí 400 òèñ. ãðí, ùî ñêëàëàñÿ ñòàíîì íà 
01.01.2016 ðîêó òà íà ñüîãîäí³ çàëèøàºòüñÿ íåïîãàøåíîþ», – çà-
çíà÷àºòüñÿ ó Çâåðíåíí³, ïîâ³äîìëÿº Ïðåñ-ñëóæáà îáëðàäè.

Закарпатські та угорські чиновники на робочій зустрічі 
обговорювали проект будівництва сміттєсортувального комплексу

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.

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

ДЕПУТАТИ ОБЛРАДИ ПРОСЯТЬ 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ НЕ ДОПУСТИТИ 
ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ СОЦЗАХИСТУ ГРОМАДЯН



№27 (45) від 7 жовтня 2017 року 3
КРИМІНАЛ

Як вже повідомлялося, при-
кордонники Чопського загону 
затримали групу осіб, які, ймо-
вірно, мали намір за допомо-
гою квадрокоптера перемісти-
ти значну партію тютюнових 
виробів через державний кор-
дон України.
Нагадаємо, група реагуван-

ня відділу «Ужгород», переві-
ряючи повітряний простір та 
тилові підступи до кордону, 
виявила ознаки вчинення пра-
вопорушення. Правоохоронці 
зафіксували місця можливого 
зльоту та посадки повітряних 
цілей у прикордонні. Зазви-
чай такі малі літальні апарати 
використовуються для неза-
конного переміщення контра-
банди через кордон.
Крім того, прикордонним 

нарядом за кілька сотень ме-
трів від кордону затримано 
громадянина України, який 
при собі мав радіостанцію та 
пристрій нічного бачення, 
проте не було жодних до-
кументів, які б посвідчували 
його особу.
Трохи пізніше у результаті 

пошукових заходів на околиці 
Ужгорода охоронці кордону 

спільно зі слід-
чо-оперативною 
групою Нацпо-
ліції біля приват-
ного помешкання 
знайшли пульт до 
квадрокоптера , 
чотири запасні 
акумуляторні ба-
тареї та мішки зі 
сигаретами. А за 
допомогою роз-
шукового собаки 
правоохоронці 
затримали неподалік кордону 
ще одну особу без документів.
Під час огляду місця події 

правоохоронці виявили мо-
більний телефон «Samsung» 
із листуванням із невідомим, 
можливо, громадянином Сло-
ваччини, щодо обміну інфор-
мацією з налагодження схеми 
польотів безпілотника.
Але історія на цьому не за-

кінчилася. По обіді того ж дня 
в пункт пропуску «Ужгород» 
прибув автомобіль словацької 
реєстрації під керуванням гро-
мадянина України та з двома 
пасажирами, нашими спів-
вітчизниками. У багажнику 
цього транспортного засобу 

співробітники прикордонно-
го відомства зафіксували без-
пілотний літальний апарат у 
розібраному стані.
Наразі усіх затриманих до-

ставлено у відділ прикордон-
ної служби, де складено про-
токоли про адміністративні 
правопорушення. А 3,5 тисячі 
пачок тютюнових виробів, ви-
явлений пристрій нічного ба-
чення, радіостанцію, безпілот-
ний літальний апарат разом із 
пультом та електронні карти 
польотів вилучено Національ-
ною поліцією за встановле-
ним порядком, повідомили у 
прес-службі Чопського при-
кордонного загону.

3атримали людей, 
які намагалися перевезти безпілотник 

із «товаром» через кордон

На Закарпатті Державна 
прикордонна служба України 
у тісній взаємодії з іншими 
правоохоронними органами 
продовжує спрямовувати свою 
роботу на протидію проти-
правній діяльності на держав-
ному кордоні та запобігання 
корупції і викриття не чистих 
на руку військовослужбовців 
серед персоналу відомства.
Так, 3 жовтня відділом вну-

трішньої безпеки Мукачівського 
прикордонного загону Управ-
ління внутрішньої та власної 
безпеки «Захід» Держприкор-
донслужби України спільно з 
представниками військової про-

куратури Ужгородського гарні-
зону Західного регіону України, 
ВБКОЗ СБ України в Закарпат-
ській області, у рамках контр-
олю за вчиненням злочину з 
кримінального провадженню 
за ознаками кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 3 
ст. 369, ч. 2 ст. 419 КК України, 
– задокументовано факт надан-
ня військовослужбовцем Мука-
чівського прикордонного загону 
іншому військовослужбовцю 
зазначеного прикордонного за-
гону частини неправомірної ви-
годи у розмірі 2000 гривень. За 
ці кошти планувалося отримати 
сприяння у безперешкодному 
переправленні тютюнових ви-

робів через державний кордон 
України поза пунктами пропус-
ку.
Крім того, у ході подальших 

заходів із викриття місць нако-
пичення тютюнових виробів 
міжвідомчою групою прове-
дено низку обшуків та вияв-
лено близько 300 ящиків кон-
трафактного курива на суму 
понад 2 мільйони гривень. 
Сигарети порушники ретель-
но маскували та, найімовірні-
ше, готували для переміщення 
через кордон.
Наразі тривають подаль-

ші перевірки, інформує ДПС 
України.

Äåðæàâíà ïðèêîðäîííà ñëóæ-
áà Óêðà¿íè ðåàë³çîâóº ñèñòåìí³ 
çàõîäè ùîäî íàä³éíî¿ îõîðîíè 
äåðæàâíîãî êîðäîíó. Çîêðåìà, 
äëÿ âèÿâëåííÿ îñ³á òà òðàíñïîðò-
íèõ çàñîá³â, ùî çíàõîäÿòüñÿ â 
ì³æíàðîäíîìó ðîçøóêó â ïóíê-
òàõ ïðîïóñêó, âèêîðèñòîâóºòüñÿ 
â³äïîâ³äíà áàçà äàíèõ ²íòåðïîëó.

Òàê, ó ïóíêò³ ïðîïóñêó «Äÿ-
êîâå» ïðèêîðäîííèêè Ìóêà÷³â-
ñüêîãî çàãîíó çóïèíèëè 38-ð³÷-
íîãî ãðîìàäÿíèíà Ðóìóí³¿, ÿêèé 
çíàõîäèâñÿ â ðîçøóêó. Ï³ä ÷àñ 
ïåðåâ³ðêè äîêóìåíò³â ñïðàöþ-
âàëà â³äïîâ³äíà áàçà äàíèõ ²í-
òåðïîëó. Â õîä³ âñòàíîâëåííÿ 
îáñòàâèí ñòàëî â³äîìî, ùî ÷îëîâ³ê ðîçøóêóºòüñÿ ïðàâîîõîðîí-
öÿìè Óãîðùèíè çà ãðàá³æ. Çàòðèìàíîãî ïåðåäàëè ïðåäñòàâíèêàì 
Íàöïîë³ö³¿.

ЗАКАРПАТСЬКІ ПРИКОРДОННИКИ ЗАТРИМАЛИ РУМУ-
НА, ЯКИЙ РОЗШУКУВАВСЯ ІНТЕРПОЛОМ ЗА ГРАБІЖ

4 æîâòíÿ î 08:05 äî Äåðæàâíî¿ ïîæåæíî-ðÿòóâàëüíî¿ ÷àñòè-
íè ì. Âèíîãðàäîâà íàä³éøëî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî äîðîæíüî-òðàí-
ñïîðòíó ïðèãîäó, ùî âèíèêëà íà àâòîøëÿõó ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ íà 
âóëèö³ Ãîëîâí³é ó ñåë³ Ïèéòåðôîëâî.

ßê ç’ÿñóâàëîñü, âîä³é àâòîìîá³ëÿ «Toyota Corolla Verso» íå âïî-
ðàâñÿ ç êåðóâàííÿì òà äîïóñòèâ ç³òêíåííÿ ç áåòîííîþ îãîðîæåþ. 
Ðÿòóâàëüíèêè 6-¿ Äåðæàâíî¿ 
ïîæåæíî-ðÿòóâàëüíî¿ ÷àñòèíè 
ì. Âèíîãðàäîâà, ÿê³ ïðèáóëè íà 
ì³ñöå ïðèãîäè, çà äîïîìîãîþ 
ñïåöîáëàäíàííÿ âèçâîëèëè âîä³ÿ 
³ç ïîí³âå÷åíîãî àâòî òà ïåðåäàëè 
éîãî äî ðóê ë³êàð³â øâèäêî¿.

×îëîâ³êà, ÿêèì âèÿâèâñÿ 
39-ð³÷íèé ìåøêàíåöü ñ. Ïèé-
òåðôîëâî, áóëî ãîñï³òàë³çîâàíî 
³ç ð³çíîãî ðîäó ïîë³òðàâìàìè äî 
òðàâìàòîëîã³÷íîãî â³ää³ëåííÿ 
Âèíîãðàä³âñüêî¿ ðàéîííî¿ ë³êàð-
í³, ïîâ³äîìèëè â ÓÄÑÍÑ Óêðà¿-
íè ó Çàêàðïàòñüê³é îáëàñò³.

НА ВИНОГРАДІВЩИНІ РЯТУВАЛЬНИКИ 
ДЕБЛОКУВАЛИ ПОСТРАЖДАЛОГО У ДТП

Êîëèøí³é ñï³âðîá³òíèê êîíñóëüñòâà Óêðà¿íè â Ìàëàç³ (²ñïàí³ÿ) 
ï³ä ÷àñ â³äðÿäæåííÿ ïåðåðàõîâóâàâ íà ñâ³é ðàõóíîê ïîíàä 700 òè-
ñÿ÷ ãðèâåíü äåðæàâíèõ êîøò³â.

Ïðî öå ïîâ³äîìëÿº ïðåñ-ñëóæáà Êè¿âñüêî¿ ïðîêóðàòóðè.
«Âñòàíîâëåíî, ùî ïåðåáóâàþ÷è íà ïîñàä³ ñïåö³àë³ñòà ç ô³íàí-

ñîâèõ ïèòàíü òà ä³ëîâîäñòâà Êîíñóëüñòâà Óêðà¿íè â Ìàëàç³ íà 
÷àñ äîâãîòåðì³íîâîãî â³äðÿäæåííÿ òà ìàþ÷è ñëóæáîâèé äîñòóï 
äî ñèñòåìè êë³ºíò-áàíê, åêñ-÷èíîâíèê ñèñòåìàòè÷íî çä³éñíþâàâ 
íåçàêîíí³ ïåðåêàçè ãðîøîâèõ êîøò³â ³ç ðàõóíê³â Êîíñóëüñòâà íà 
âëàñíèé áàíê³âñüêèé ðàõóíîê», – éäåòüñÿ ó ïîâ³äîìëåíí³.

Çà ðåçóëüòàòîì ô³íàíñîâîãî àóäèòó ç'ÿñóâàëîñÿ, ùî óïðîäîâæ 
2014–2016 ðîê³â áåç æîäíîãî äîêóìåíòàëüíîãî îá´ðóíòóâàííÿ 
â³í ïåðåðàõóâàâ íà âëàñíèé ðàõóíîê ïîíàä 700 òèñÿ÷ ãðèâåíü äåð-
æàâíèõ êîøò³â.

Ïðàâîïîðóøíèêó ïîâ³äîìèëè ïðî ï³äîçðó â çàâîëîä³íí³ äåð-
æàâíèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì â 
îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ. Êð³ì òîãî, ì³ñöåâîþ ïðîêóðàòóðîþ 
çàÿâëåíî ïîçîâ ïðî ñòÿãíåííÿ ç îáâèíóâà÷åíîãî âñ³º¿ ñóìè íàíå-
ñåíîãî çáèòêó.

Анатолій СУХОЛОВ

ЕКС-ПОСАДОВЕЦЬ КОНСУЛЬСТВА УКРАЇНИ В ІСПАНІЇ 
ПРИВЛАСНИВ СОБІ ЧИМАЛУ СУМУ ГРОШЕЙ

На хабарі попався прикордонник, 
який мав посприяти у переправі 

сигаретної контрабанди

Поліція викрила злочинну 
групу під час спроби перепра-
вити за кордон п’ятьох закар-
паток. Досудове розслідування 
у справі вже завершено, тепер 
вирок має ухвалити суд.
Закарпатські правоохоронці 

скерували до суду справу з об-
винувальним актом стосовно 
трьох осіб, які переправляли 
дівчат за кордон для працев-
лаштування в місця розпусти. 
Слідство у справі тривало про-
тягом кількох місяців.
Чоловіки обґрунтовано 

підозрюються у злочинних 
діях, передбачених статтею 
149 Кримінального кодексу 
України, тобто торгівля людь-

ми або інша незаконна угода 
стосовно людини.
Групу, що готувала моло-

дих дівчат до переправлен-
ня за кордон для сексуальної 
експлуатації, затримали ще 
22 травня у Малих Селменцях 
на Ужгородщині. Чоловіки 
мали намір перевезти п’ятьох 
закарпаток віком від 21 до 
23 років для працевлаштуван-
ня до будинків розпусти.
Санкція ч. 3 ст. 149 Кримі-

нального кодексу України, 
тобто вербування, перемі-
щення, переховування, пере-
дача або одержання людини, 
вчинені з метою експлуатації, 
а також вчинені щодо мало-

літнього або організованою 
групою, або поєднані з на-
сильством, небезпечним для 
життя або здоров'я потерпі-
лого чи його близьких, або з 
погрозою застосування тако-
го насильства, або якщо вони 
спричинили тяжкі наслідки, – 
позбавлення волі на строк від 
восьми до п'ятнадцяти років із 
конфіскацією майна або без 
такої.
Станом на тепер підозрюва-

ним обрано запобіжні заходи. 
Остаточне рішення у справі 
має ухвалити суд, інформує 
Відділ комунікації поліції За-
карпатської області.

Злочинну групу, яка продавала 
закарпаток у сексуальне рабство, 

тримають під вартою до рішення суду
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Бюджетні мільйони гри-
вень, муніципальні гекта-
ри землі, метри громадської 
нерухомості – цим, поміж 
іншого, від сесії до сесії за-
йняті ужгородські депутати. 
Деякі обранці, як виявилося, 
є не лише тими, хто роздає ці 
активи, а й тими, хто їх от-
римує. Завдяки нинішньому 
антикорупційному законо-
давству депутати змушені 
публічно повідомляти про 
свої конфлікти інтересів. А 
громада має можливість із 
відкритих джерел дізнатися, 
хто, що і на яких умовах от-
римував – інформація, яка 
за минулих депутатських 
каденцій в Ужгороді інколи 
була надсекретною.
Як дослідив автор, у 17 із 

36 обранців обласного центру 
Закарпаття виник прямий кон-
флікт інтересів під час голосу-
вання за конкретний розподіл 
грошей, землі, нерухомості.
Загалом факт конфлікту ін-

тересів виникає майже на кож-
ному засіданні міськради. Ця 
обставина, звичайно, не пря-
мий доказ можливої корупції, 
а втім, безперечно, є одним із 
ризиків породження корупцій-
них схем у стінах Ужгородської 
міської ради. Адже голосуван-
ня чи неголосування за питан-
ня, які стосуються депутатів 
чи їхніх родичів може стати 
предметом торгів – наприклад, 
не проголосуєш так, як треба 
певній групі депутатів, коле-
ги взамін не дадуть голосів за 
питання, які стосуються тебе. І 
тоді обранець може керуватися 
не інтересами громади, а влас-
ними.
У процесі зібрання матеріа-

лів для журналістського розслі-
дування виникло кілька фактів, 
які можуть стати предметом 
окремого дослідження право-
охоронців. Утім, це справа зав-
трашнього дня. Нині ж громаді 
варто знати, що ж отримували 
обранці з ресурсу громади і на 
яких умовах – безкоштовно 
чи за гроші. Висновки робити 
ужгородцям.
Міський голова Ужгорода 

Богдан Андріїв у стінах місь-
кради як обранець трудиться із 
2006 року, з 2015-го – на тепе-
рішній посаді. Конфлікти інте-
ресів проглядаються не лише 
у питаннях зарплати, а й от-
римання землі та знову ж таки 
грошей – їхнього перерахунку 
із казни міста на рахунок під-
приємства родини мера (Ілю-
страція 1).
Питання розміру зарплати 

міський голова та депутати ви-
рішували одразу ж на першому 
засіданні – 26 листопада 2015 
року, коли ухвалили  рішення 
№2. На підставі цього доку-
мента, як повідомили в мерії у 
відповідь на запит, Богдан Ан-
дріїв у період із грудня 2015-го 
по червень 2017 року отриму-
вав платні щомісяця від 9 до 
30 тисяч «на руки».
Загалом, як підрахував ав-

тор, міському голові з початку 
роботи на посаді і до червня 
2017 року виплачено, – після 
відрахування податків та вне-
сків, – 270 393 гривні. Це, якщо 

розділити на 19 місяців ро-
боти, становить у середньому 
14 із лишком тисяч щомісяця.
Прикметно, що на першому 

засіданні Богдан Андріїв не по-
відомив про конфлікт інтересів 
щодо питання його зарплати. 
Чи голосував міський голова 
особисто за призначення йому 
платні за роботу, сьогодні до-
стеменно встановити проблем-
но, оскільки, як повідомили у 
міськраді на запит, результа-
ти поіменного голосування на 
першому засіданні не фіксува-
лися. Як пояснили у відповіді, 
депутати не натискали на кно-
пки системи «Віче», а підніма-
ли руки, відтак лічильна комі-
сія фіксувала лише кількість 
голосів. Відомо, що в Україні 
правоохоронці вже розгляда-
ють питання щодо неповідом-
лення про конфлікт інтересів 
у контексті зарплати міського 
голови Миколаєва. Тож, мож-
ливо, правоохоронці рано чи 
пізно зацікавляться ситуацією і 
в Ужгороді.
Мільйони бюджетних гро-

шей приватним перевізникам 
обласного центру як компенса-
ція за пасажирів-пільговиків – 
ще одна сфера, де проглядаєть-
ся конфлікт інтересів міського 
голови, про які він повідомляє 
і на засіданнях виконкому, і 
на зібраннях депутатів. Річ у 
тому, що серед п’ятьох пере-
візників є ПАТ «Ужгородське 
АТП-12107», яке належить 
близьким градоначальника. 
За даними аналітичної систе-
ми «YouControl«, серед кінце-
вих власників підприємства є 
Влада Андріїв та Андрій Ан-
дріїв. Відомо, що це дружи-
на та брат міського голови. У 
2017 році «АТП-12107» перед-
бачено 9 мільйонів як компен-
сацію за перевезення пільго-
вих категорій пасажирів, а у 
2016 році це підприємство от-
римало з бюджету 5 мільйонів 
379 тисяч гривень. Таким чи-
ном, за два роки перевізна фір-
ма отримає в цілому 14 міль-
йонів 379 тисяч бюджетних 
гривень. В окремому журна-
лістському розслідуванні автор 
з’ясував, що в Ужгороді переві-
зникам виділяють грошей біль-
ше, ніж у Луцьку, Івано-Фран-
ківську та Чернівцях.
Не оминув міський голова 

Ужгорода і конфліктів інте-
ресів у питаннях земельних. 
Ще у 2014 році, коли Богдан 
Андріїв був депутатом ради, 
він проголосував «за» надання 
дозволу на розробку проек-
ту землеустрою щодо ділянки 
для своєї дружини за адресою 
вул. Закарпатська, 22. Це те-
риторія подвір’я, де колись 
функціонував дитячий садок. У 
2007 році підприємець Влада 
Андріїв купила приміщення, а 
земля навколо та під нерухо-
містю хоч формально та все ж 
лишилася власністю громади 
(Ілюстрація 2).
Власне, ще восени 2014 року 

цей «недолік» вирішили випра-
вити. На засіданні депутатів 
7 листопада, згідно з даними 
протоколу та роздруківок голо-
сування (стор. 85), депутат Ан-
дріїв проголосував «за» рішен-

ня №1507, згідно з пунктом 
1.9 якого дружині депутата 
як ФОПу дозволялося розро-
бляти документи на землю на 
1000 кв. метрів, аби в майбут-
ньому взяти в оренду. Слід від-
значити, що на той час Закон 
«Про запобігання корупції» 
ще «повноцінно» не вступив у 
силу, то ж голосування за виді-
лення міської землі для власної 
сім’ї на той момент варто роз-
глядати радше з боку етичного, 
ніж корупційного. 
Уже у липні 2016 року, коли 

Богдан Андріїв трудився на по-
саді градоначальника, він пові-
домив про конфлікт інтересів 
щодо цього питання. Власне, 
депутати міськради рішенням 
№295 (пункт 4) «уточнили» 
площу щодо проекту земле-
устрою – із 1000 квадратів до 
1070. Відтоді минуло вже біль-
ше року, а документи щодо 
землі на розгляд міськради – 
аби їх затвердити та оформи-
ти оренду – не винесено. Тож 
ситуація така: територія на За-
карпатській, 22 огороджена для 
приватної нерухомості, а земля 
хоч і належить місту, втім, до-
ходів за користування ділян-
кою бюджет не отримує.
Ділянка серед спального Но-

вого району Ужгорода – на 
8374 кв. м – потребує особли-
вої уваги у контексті виникнен-
ня конфлікту інтересів мера 
Ужгорода й організації сум-
нівних схем відчуження землі 
замість її прозорого продажу 
(Ілюстрація 3). 
Далекого 2010-го міська рада 

без конкурсу чи публічних тор-
гів виділила простору і вільну 
від нерухомості землю для 
ТОВ «Срібний лід» із, на пер-
ший погляд, благородною ме-
тою – звести в місті льодовий 
палац. На цю тему у міськраді 
у серпні 2010 року відбули-
ся громадські слухання, де, за 
повідомленням місцевих ЗМІ, 
прозвучала теза у твердому 
намірі інвестора – згаданого 
ТОВ «Срібний лід» – звести 
спортивний комплекс. Мину-
ли роки – про льодовий палац 
якось забулося, а цінна земля 
серед спального району міста 
лишилася. У жовтні 2015 року 
міська рада припинила дого-
вір оренди для фірми згідно з 
пунктом 1.7 рішення №1878. 
Здавалось би, місто повернуло 
собі ділянку у власність, лиши-
лось вирішувати: чи продати 
її публічно, чи виділити для 
корисних місту потреб, напри-
клад будівництва нового дит-
садка, про необхідність якого 
давно вже говорять.
Але у квітні 2016 року міська 

рада на чолі із міським головою 
Богданом Андрієвим ухвалила 
рішення №200, згідно з пунк-
том 4 якого рішення про роз-
рив оренди у 2015 році втрати-
ло чинність. Відтак земля, яка 
могла належати громаді, знову 
повернулася на правах оренди 
до ТОВ «Срібний лід». Міський 
голова на засіданні повідомив 
про конфлікт інтересів та не 
взяв участі у голосуванні. Але 
водночас стверджувати, що у 
цьому випадку нема відвертого 
лобізму на користь власних ін-

Гроші, земля, приміщення 
Чим збагатіли ужгородські депутати?
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тересів, доволі важко.
Тож, як бачимо, планувався 

льодовий палац, а зведуть, схо-
же, чергову багатоповерхівку 
– у листопаді 2016 року міська 
рада, згідно з пунктом 27 рі-
шення №491, дозволила вико-
ристовувати землю для більш 
приземлених речей: будівниц-
тва гуртожитку та будинку сі-
мейного типу. Варто звернути 
увагу, що згідно з відповіддю 
міськради, у цьому випадку 
міський голова не повідомив 
про конфлікт інтересів. І, як 
видно із протоколу засідання 
(стор. 160), міський голова го-
лосував «за» включення питан-
ня до порядку денного.
Як стало відомо із досьє ана-

літичної системи «YouControl», 
станом на вересень цього року 
засновниками ТОВ стали гро-
мадяни Леонід Джулінський 
та Олексій Кіндрат. Станом на 
травень 2016 року серед трьох 
інших засновників була дру-
жина міського голови Влада 
Андріїв. Із боку виглядає, що 
фірму, а точніше понад 8 ти-
сяч орендованих кв. метрів для 
забудови, було просто прода-
но новим власникам. І гроші 
від такого продажу точно не 
потрапили до бюджету облас-
ного центру. Єдине, що наразі 
передбачено для казни Ужго-
рода – дохід у 14 із лишком 
тисяч гривень щомісяця оренд-
ної плати. Варто згадати, що, 
згідно з даними реєстру неру-
хомості, на ділянці є котельня 
готовністю на 14%. Можливо, 
це формальний привід, ніби 
на землі є «закріплена» нерухо-
мість, відтак публічно прода-
вати простору площу хоч би й 
хотілося, але не можна.
Ще одна ділянка, щодо якої 

Богдан Андріїв повідомив сус-
пільство про виникнення кон-
флікту інтересів, має розмір 
9400 кв. метрів, і вона – в орен-
ді у ТОВ «Агрокомплекс-Уж». 
Засновником цієї фірми, за да-
ними «YouControl», є Андрій 
Андріїв. У жовтні 2016 року 
міська рада більшістю голосів 
погодила проект землеустрою 
та дала дозвіл на оренду (рі-
шення №412, пункт 1.54) землі 
на вул. Дубовій, 1.
Як стало відомо із договору 

оренди, в місяць підприємство 
повинно перераховувати до 
бюджету Ужгорода більш ніж 
19 тисяч гривень. Утім, схо-
же, підприємство не має намір 
довго землю орендувати – уже 
в липні 2017 року міськрада 
більшістю голосів дозволила 
ТОВ «Агрокомплекс-Уж» 
(пункт 1.1 рішення №736) про-
водити експертну грошову 
оцінку землі. Це означає, що 
наступним буде дозвіл (чи від-
мова) від міськради викупити 
землю без конкурсу за конкрет-
но визначену ціну. Без конкур-
су, оскільки на ділянці розта-
шована приватна нерухомість.
Автор звернувся до міського 

голови Ужгорода із питанням: 
чого його дружина не подає 
документи, щоб оформити ді-
лянку в оренду? На що Богдан 
Андріїв відповів, що родина 
готова взяти в оренду чи купи-
ти цю землю, але були нюанси 
із Генпланом.
Щодо ситуації зі сумнівною 

орендою території для фірми 
«Срібний лід», то міський го-
лова зазначив, що товариство 
мало багатьох засновників і він 

деталей не пам’ятає. Натомість 
пообіцяв автору з’ясувати ситу-
ацію та вийти на зв’язок. Утім, 
опісля мер так і не зателефо-
нував, щоб пояснити власну 
позицію фактом здачі землі 
в оренду для забудови без пу-
блічного конкурсу.
Секретар Ужгородської місь-

кої ради Андріана Сушко, як 
стало відомо із відповідей на 
інформаційні запити, в період 
із початку роботи – з листопа-
да 2015-го і до липня 2017-го 
жодного разу не повідомляла 
про конфлікт інтересів при 
розгляді тих чи інших рішень 
ради.
Хоча щонайменше одне пи-

тання могло викликати кон-
флікт інтересів – призначен-
ня зарплати, яка формується 
із грошей платників податків. 
Як стало відомо із протоколу 
засідання, де розглядалося пи-
тання призначення зарплати, 
Андріана Сушко не повідомила 
про конфлікт інтересів та не 
заявила, що не братиме участі у 
голосуванні щодо рішення про 
власну зарплату (Ілюстрація 
4).
На підставі цього докумен-

та секретарю міськради щомі-
сяця нараховувалося від 7 до 
23 тисяч гривень. Загалом, як 
повідомили в мерії у відпові-
ді на запит, із початку роботи 
каденції по липень 2017 року 
секретарю міськради після ви-
рахування податків виплачено 
262 060 гривень. Це, якщо 
розділити на 19 місяців ро-
боти, становить у середньому 
13 792 грн щомісяця.
Депутату Ужгородської місь-

кої ради Олесі Афанасьєвій 
на практиці вдалося реалізу-
вати безкоштовне отримання 
муніципальної землі, як це в те-
орії і прописано у Земельному 
кодексі України (Ілюстрація 
5).
У листопаді 2016 року колеги 

по корпусу ухвалили рішення 
№478, згідно з пунктом 1.15 
якого Олесі Афанасьєвій нада-
но безкоштовно 96 кв. метрів 
на вул. Загорській для будів-
ництва індивідуального гаража. 
Як можна побачити на Публіч-
ній кадастровій карті України, 
ця ділянка знаходиться серед 
подвір’я, і більше ніхто зі сусі-
дів приватної власності поруч 
не має.
Завітавши за вказаною адре-

сою, автор побачив розміщен-
ня кількох металевих гаражів 
серед двору. Наскільки законно 
вони там розміщенні? А втім, 
факт, – варто повторити, – що 
більше ніхто на цих землях, які 
де-юре є власністю громади і 
де-факто у розпорядженні де-
путатів, приватної власності не 
має. Можливо, тому що біль-
ше ніхто із жителів тутешніх 
будинків не знає про тонкощі 
земельного законодавства, а 
якщо й знає – не впевнений, 
що у міськраді питання пройде 
(Ілюстрація 6).
В активі сім’ї депутатки зго-

дом можуть опинитися ще 
1000 кв. метрів на вул. І. Фран-
ка. Згідно з пунктом 1 рішення 
№535 громадянину Максиму 
Афанасьєву дозволяється роз-
робляти проект землеустрою, 
аби у разі його погодження 
міськрадою отримати без-
коштовно квадратні метри у 
власність. Варто наголосити, 
що на частині цих квадратів є 

приватна нерухомість, яка на-
лежить родині. А втім, чи дійс-
но для нерухомості треба аж 
1000 квадратів? Тут варто зазна-
чити, що у першому варіанті 
(пункт 1.19 рішення №182) 
пропонувалося землі лише на 
393 метри для Олесі Афанась-
євої. А вже потім у стінах По-
штової «покращили» розмір 
ділянки до 1000 квадратів для 
Максима Афанасьєва. З таким 
іменем в електронній деклара-
ції обраниці вказаний її чоло-
вік. Як видно із планів ділянок, 
які автору надали у відповіді 
на інформаційний запит, мова 
йде саме про збільшення роз-
міру приватної прибудинкової 
території.
А сама Олеся Афанасьєва 

претендує на отримання в 
оренду без публічного конкур-
су ще 130 метрів муніципальної 
землі на вулиці Собранецькій 
для будівництва та обслугову-
вання будівель торгівлі. І де-
путати вже дали дозвіл на роз-
робку проекту землеустрою 
(пункт 1.2 рішення №733). 
У всіх трьох випадках Олеся 
Афанасьєва повідомила про 
конфлікт інтересів та не брала 
участі у голосуванні щодо роз-
поділу землі громади.
Про ще один конфлікт ін-

тересів Олеся Афанасьєва по-
відомила у контексті прива-
тизації приміщення на 72 кв. 
метри. Мова йде про об’єкт 
№3 (рішення міськради №277), 
який дозволено викупити 
ФОП Наталії Бровді. Як з’ясу-
вав автор, договір оренди при-
міщення для магазину продо-
вольчих товарів укладено ще 
2013 року за ціною 800 гривень 
на місяць. Згідно з договором 
купівлі-продажу, який нада-
но автору на запит, у вересні 
2016 року 72 квадрати примі-
щення магазину продано за 
250 тисяч гривень.
Депутат міськради Сергій 

Варцаба повідомив про кон-
флікт інтересів щодо безкош-
товного виділення 1000 кв. ме-
трів землі на вул. Собранецькій 
громадянці Вірі Варцабі. Що 
впадає в око, за адресою ді-
лянки – приватний будинок, у 
якому є частка власності й ін-
ших людей. Але простір землі 
на 1000 квадратів оформлено 
лише на Віру Варцабу (Ілю-
страція 7).
Інший конфлікт інтересів у 

депутата виник у контексті гро-
шей, а точніше щодо знижки 
на платежі в бюджет. Річ у тому, 
що у січні депутати більшістю 
голосів вирішили надати піль-
гу в розмірі 30% від земельного 
податку певним підприємствам, 
серед яких є і поліграфічні. Де-
путат Сергій Варцаба очолює 
ПрАТ «Видавництво «Закар-
паття», яке, зрештою, також 
отримало знижку на податок 
(Ілюстрація 7а).
А скільки конкретно – про 

це у Державній фіскальній 
службі категорично відмови-
лися надати інформацію, так 
само як і про загальну кількість 
підприємств, яким пощастило 
до кінця року користуватися 
30-відсотковою знижкою на 
земельний податок.
Депутат міськради Іван Во-

лошин із часу роботи теперіш-
ньої каденції один раз повідо-
мив про виникнення конфлікту 
інтересів, а саме щодо рішен-
ня №199, згідно з яким ТОВ 

Ілюстрація 7
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«Інвестстрой-ЛТД» продано 
1750 метрів муніципальної зем-
лі за 266 717 гривень (Ілюстра-
ція 8).
Коли глянути на Публіч-

ну кадастрову карту України, 
можна побачити, що ця ді-
лянка розміщена впритул до 
подвір’я місцевого готелю 
«Унгварський». Тож може ви-
никнути сумнів, що ділянка, як 
прописано у рішенні депутатів, 
справді використовуватиметься 
«для розміщення та експлуата-
ції основних, підсобних і до-
поміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, ма-
шинобудівної та іншої промис-
ловості». А от для розширен-
ня території готелю – цілком 
можливо. І в цьому випадку в 
міськраді не організували пу-
блічних торгів за землю.
Власне, історію приватиза-

ції цих квадратних метрів, як 
дослідив автор, запущено ще 
у 2013 році, коли рішенням 
міськради №865 було дано 
дозвіл на розробку проекту 
землеустрою для передачі на-
ділу в оренду без конкурсу. 
Того ж року рішенням №1001 
(пункт 1.23) землеустрій за-
тверджено. На передостан-
ньому засіданні каденції 2010–
2015 років депутати рішенням 
№1879 (пункт 1.18) дали дозвіл 
на проведення оцінки землі для 
приватизації без конкурсу.
Лишається додати, що Іван 

Волошин був також депутатом 
каденції 2010–2015 років, він, за 
даними ресурсу «YouControl», є 
серед власників ТОВ, якому де-
путати і минулої, і теперішньої 
каденцій дозволили без кон-
курсу викупити простір міської 
землі.
Мирослав Горват – ще один 

депутат ради, який лише один 
раз повідомив про виникнення 
конфлікту інтересів. І його пи-
тання стосується землі, а точні-
ше її безкоштовного виділення 
(Ілюстрація 9).
Мова йде про пункт 2.17 рі-

шення №733, згідно з яким 
громадянці Зіті Горват надано 
дозвіл розробити проект зем-
леустрою на 388 кв. м на вул. 
Ужанській, які в подальшому 
заплановано передати у влас-
ність. Для цього треба буде ще 
одне голосування в раді.
Депутата Ужгородської місь-

кої ради Василя Губковича 
колеги теж порадували безко-
штовними метрами землі, як 
це і передбачено вимогами Зе-
мельного кодексу. Так, у квітні 
2016 року ухвалено рішення 
№185 (пункт 1.8), згідно з яким 
депутату передано у власність 
27 кв. метрів для індивідуаль-
них гаражів. Депутат повідомив 
про конфлікт інтересів (Ілю-
страція 10).
Обранець є й орендарем ква-

дратних метрів на вулиці Гру-
шевського, 25. Тут на першому 
поверсі п’ятиповерхового бу-
динку знаходиться приміщен-
ня магазину (Ілюстрація 11).
Як стало відомо із даних реє-

стру нерухомості, Василь Губ-
кович є власником 387 кв. ме-
трів нерухомості, яка значиться 
як «підвальні приміщення». 
Відтак, як зафіксовано у дого-
ворах оренди, квадратні метри 
землі здані «під власним неру-
хомим майном».
В оренді у депутата, як вдало-

ся підрахувати, 415 квадратів. 
У травні 2016 року обранці рі-

шенням №239  (пункти 1.2 та 
1.3) поновили договори орен-
ди ділянок розміром у 400 та 
15 кв. метрів, які були складені 
ще 2013 року. Тоді, варто від-
значити, Василь Губкович не 
був депутатом.
Як стало відомо автору із 

договору оренди, ділянка на 
400 метрів була «розбита» ще 
на дві, які мають різні кадастро-
ві номери. За оренду землі на 
349 кв. м орендар, згідно з до-
говором від 1 серпня 2016 року, 
сплачував до бюджету 1524 грн 
на місяць, за наділ на 51 кв. м – 
222 грн на місяць. За шмат зем-
лі на 15 кв. м. сума встановлена 
65 гривень на місяць.
У листопаді 2016 року рішен-

ням №479 (пункт 732, пункт 
3.6) депутати дозволили роз-
робляти технічну документа-
цію, щоб ділянку розміром на 
349 квадратів «розбити» на 
менші – по 105 та 244 кв. м. У 
Департаменті міського госпо-
дарства автору надали новий 
договір оренди, згідно з яким за 
один наділ сплачується оренди 
486 грн на місяць, за інший – 
1129 грн.
Василь Губкович повідомив 

також про конфлікт інтересів 
з питання дозволу на розроб-
ку проекту землеустрою щодо 
безкоштовного виділення 
75 кв. м землі для будівництва 
та обслуговування індивідуаль-
них гаражів на території гараж-
ного кооперативу на вул. Гвар-
дійській (рішення №732, пункт 
1.28). Якщо депутати ще раз 
проголосують позитивно, ці
75 метрів для гаража перейдуть 
у власність громадянину Ан-
дрію Губковичу.
Депутат Ужгородської місь-

кої ради Анатолій Коваль-
ський повідомляв про кон-
флікт інтересів, коли питання 
землі стосувалося громадянки 
Інни Ковальської. Як відомо із 
декларації депутата, вона його 
дружина (Ілюстрація 12).
Міська рада більшістю голо-

сів дозволила викупити 58 ква-
дратів за 12 443 гривні та 27 кв. 
метрів за 8419 гривень. В обох 
випадках метри знаходяться 
під торговими приміщеннями 
обіч тротуарів. Раніше земля 
була в оренді. І в цих випадках 
у міській раді не оголошува-
ли публічного конкурсу щодо 
продажу квадратів для зведення 
магазинів.
Наразі в актив сім’ї обран-

ця можуть потрапити ще 
119 метрів – за рішенням №636 
(пункт 1.3) депутати більшістю 
голосів дозволили розробляти 
проект землеустрою. Як з’ясу-
вав автор із відповіді на інфор-
маційний запит із міськради, 
мова йде також про наділ біля 
приміщення павільйону-мага-
зину на вул. Володимирській, 
71а, де облаштована авто зу-
пинка (Ілюстрація 13).
Як стало відомо із довідки з 

реєстру нерухомості, павіль-
йон займає загальну площу 
35 кв. метрів. А землі для «об-
слуговування нерухомості» 
пропонується більше – 119. 
Це, до слова, видно й з проек-
ту землеустрою, який надано 
у відповіді на інформаційний 
запит. Ще одне цікаве запитан-
ня, на яке варто звернути увагу 
не лише виборцям, а й право-
охоронцям: як узагалі зведено 
павільйон на муніципальній 
землі, якщо вона не була ні 

продана, ні здана в оренду для 
будівництва? Офіційно неру-
хомість зареєстровано у грудні 
2016 року.
Депутат міської ради Юрій 

Оксьон повідомляв про кон-
флікт інтересів у контексті пи-
тань земельних та фінансових 
(Ілюстрація 14).
На останній перед новим 

2017 роком сесії більшість 
депутатів ухвалила рішення 
№533, згідно з яким громадянці 
Маргариті Оксьон продається 
84 кв. м за 21 873 гривні. Перед 
тим ділянка була в оренді, яку 
укладено ще 2012 року, коли 
пан Оксьон також був депута-
том. Якщо глянути на Публіч-
ну кадастрову карту України, 
можна помітити, що ділянка 
знаходиться упритул до багато-
поверхівки. По суті, це огоро-
джена територія під балконом 
першого поверху. В Ужгороді, 
як і в Україні в цілому, можна 
знайти багато житлових бу-
динків, де мешканці першого 
поверху самовільно облаш-
товують городи, прибудови, 
окремі входи до власних квар-
тир. Утім, в Ужгороді – мабуть, 
один із небагатьох випадків, 
коли прибудинкову територію 
офіційно продано у приватні 
руки власнику квартири. Ясна 
річ, що без конкурсу чи пу-
блічного аукціону. Свого часу 
журналісти телеканалу «Інтер» 
присвятили цій темі окремий 
сюжет. Тоді депутат запевнив 
кореспондентів, що все закон-
но. Цікаво, чи всім мешканцям 
перших поверхів обласного 
центру депутати погодять про-
дати землю під їхніми вікнами?
Ще раніше депутати тепе-

рішньої каденції дозволили 
громадянці Маргариті Оксьон 
купити 85 метрів муніципаль-
ної території за 20 473 гривні. 
До того земля, на якій зведено 
кількаповерхову будівлю, та-
кож була в оренді.
Щодо грошей, то Юрій 

Оксьон як директор комуналь-
ного підприємства ЖРЕР №8 
регулярно повідомляв про кон-
флікт інтересів у контексті ви-
ділення грошей із бюджету до 
статутних фондів комунальних 
підприємств – зміни до цільо-
вої програми вносилися досить 
часто. Як стало відомо із лип-
невої редакції цільової програ-
ми, КП ЖРЕР №8 з бюджету 
було передбачено 260 тисяч як 
дотація на покриття збитків. Із 
протоколу засідання (стор. 41) 
та із відповіді на запит стало 
відомо, що Юрій Оксьон саме 
на тому засіданні публічно не 
повідомив про конфлікт інте-
ресів. Утім, варто наголосити, 
при розгляді цього питання 
участі у голосуванні не брав.
Депутат міськради Дми-

тро Пацкан ділянку в орен-
ду від міської влади взяв ще у 
2012 році, коли не був у кріс-
лі обранця. Мова йде про 
4200 метрів землі на вул. Ве-
рещагіна. Утім, порівняно не-
щодавно площа орендованих 
метрів зменшилася до 2859. Як 
з’ясував автор, рішенням №152 
(пункт 7) депутати продовжили 
договір оренди до 2022 року. 
Згодом колеги по сесійній 
залі погодили (рішення №186, 
пункт 4.3) розділити землю 
на дві частини. І незабаром 
дві ділянки були розділені на 
2859 м та 1341 м (рішення 
№414, пункт 1.21). Ділянка 

Ілюстрація 12

Ілюстрація 13

Ілюстрація 14

Ілюстрація 15

Ілюстрація 16

Ілюстрація 17



№27 (45) від 7 жовтня 2017 року 7
РОЗСЛІДУВАННЯ

меншого розміру була переве-
дена у землі запасу міста (Ілю-
страція 15).
Коли глянути на Публічну 

кадастрову карту, то видно, що 
земля розміром у 2859 м знахо-
диться під будівлею. А менша 
ділянка є, по суті, прибудинко-
вою територією, за яку власни-
ку приміщення тепер не дове-
деться платити. Ціна оренди за 
2859 метрів становить, як ста-
ло відомо автору із договору, 
12 445 гривень у місяць.
Депутат Ужгородської міської 

ради Станіслав Пономарьов 
до активів родини додав 185 кв. 
метрів приміщення і претен-
дує ще на 852 кв. метри землі 
до нього. Щодо нерухомості, 
то мова йде про приміщення 
на вул. Перемоги, 23а, яке було 
здано в оренду для ФОП Ната-
лії Пономарьової. Так звати, 
відомо із декларації депутата, 
його дружину (Ілюстрація 16).
Як стало відомо авторові із 

договору оренди, документ 
про користування муніципаль-
ним приміщенням укладено 
30 листопада 2016 року. Знову 
ж таки, можемо констатувати, 
міська влада Ужгорода на чолі 
із мером широко не інформува-
ла усіх городян про можливість 
публічного конкурсу щодо 
оренди вільного приміщення. 
До слова, ціна оренди стано-
вила всього 1237 гривень на мі-
сяць.
А вже із початку 2017 року у 

проектах рішень депутатів був 
документ щодо дозволу прода-
ти орендареві приміщення без 
конкурсу та публічного аукціо-
ну. Далі цікавіше – починаючи 
із січня, проекти щодо продажу 
«набору» комунальних будівель 
кілька разів виносилися на роз-
гляд, однак не набирали достат-
ньої кількості голосів.
Але вже 18 травня поточно-

го року для обранців винесено 
окремий проект рішення. До-
кумент стосувався лише одного 
об’єкта на Перемоги, 23а. Тут 
депутати більшістю голосів рі-
шенням №633 затвердили доз-
віл ФОП Наталії Пономарьо-
вій викупити нерухомість. Так 
черговий шмат муніципальної 
нерухомості перейшов у при-
ватні руки за, м’яко кажучи, 
підозрілою схемою. Згідно з 
договором купівлі-продажу, за 
приміщення до казни сплачено 
290 716 гривень.
Щодо землі, яка також фігу-

рує за цією ж адресою, що й 
викуплена нерухомість, то її 
площа більша – 852 кв. метри. 
Саме на таку кількість кв. метрів 
дозволено розробляти проект 
землеустрою, згідно із пунктом 
1.6 рішення міськради №570. 
Якщо буде ще раз позитивне 
голосування, то метри підуть в 
оренду. А де-факто – у приват-
ну власність.
Депутат Ужгородської міської 

ради Євгеній Прозор двічі по-
відомляв про виникнення кон-
флікту інтересів щодо однієї ді-
лянки, яка в підсумку передана 
йому у власність (Ілюстрація 
17).
Мова йде про 615 кв. м. 

Спочатку колеги дозволили 
складати документацію щодо 
встановлення меж у натурі 
(пункт 1.16 рішення №284), по-
тім документацію затверджено 
(пункт 1.7 рішення №414). Як 

видно з Кадастрової карти, ді-
лянка розміщена на вул. Плеха-
новій у районі приватної жит-
лової забудови.
Депутат Ужгородської міської 

ради Юрій Мандич тривалий 
час очолював КП ЖРЕР №4, а 
після його ліквідації став керів-
ником відновленого КП «Стаді-
он «Авангард» (Ілюстрація 18).
І до першого, і у другого під-

приємства спрямовувалися бю-
джетні гроші, тож обранець, як 
керівник, повідомляв про кон-
флікт інтересів. Зокрема, згідно 
із липневою редакцією цільової 
програми, для КП ЖРЕР №4 
передбачено 260 тисяч гривень 
як дотацію на покриття збитків, 
для КП «Стадіон «Авангард» 
задекларовано 840 тисяч як по-
повнення статутного фонду.
Депутат міськради Юрій 

Станко повідомив про кон-
флікт інтересів, коли мова 
йшла про потенційне виділен-
ня землі як учаснику бойових 
дій громадянину Івану Стан-
ку (пункт 1.1 рішення №360) 
(Ілюстрація 19).
Йдеться про дозвіл на проект 

землеустрою для оформлення 
804 кв. метрів землі в районі 
вулиці Загорської для зведен-
ня будинку. Якщо депутати ще 
раз проголосують позитивно, 
метри будуть передані безко-
штовно.
Депутат міськради Володи-

мир Химинець повідомив про 
конфлікт інтересів, коли справа 
стосувалася дозволу депутатів 
на оцінку двох ділянок із метою 
їхнього продажу теперішньому 
орендарю без конкурсу (Ілю-
страція 20).
На останній перед новим 

2017 роком сесії депутати ухва-
лили рішення №530, у якому 
згідно з пунктами 1.6 та 1.7 
дозволяється оцінювати землі 
на 170 та 150 кв. метрів грома-
дянці Юліані Химинець – дру-
жині депутата. Найцікавіше те, 
що ці землі знаходяться серед 
найбільшої зеленої зони мі-
ста – Боздоського парку, який 
має статус природоохоронної 
зони. Тобто якщо наділи пі-
дуть на продаж, це означати-
ме, що міська влада не проти 
приватизації муніципальної 
землі серед парку. Сьогодні 
два наділи – в оренді, договір 
оформлено 2014 року. Згідно 
із даними реєстру нерухомості, 
Юліані Химинець на ділянках 
належить кафе, що має площу 
77 кв. м. Запис про реєстрацію 
майна зроблено 2010 року. І 
тоді міська влада публічно не 
оголошувала умови отримання 
землі в парку під зведення кафе. 
Відомо, що сам Володимир Хи-
минець працював заступником 
тогочасного міського голови 
Сергія Ратушняка.
У коментарі автору депутат 

наголосив, що територія, яка 
в оренді, не належить до при-
родоохоронної зони. На дум-
ку пана Химинця, в розвиток 
парків треба залучати гроші 
бізнесу, а для цього підпри-
ємцям-інвесторам треба га-
рантії нормальної роботи. «В 
будь-якому парку існують під-
приємства торгівлі харчування, 
– зазначив депутат. – Ми про-
водимо реконструкцію об’єкта, 
є всі документи на погодження. 
І звичайно, що логічно буде ви-
купити орендовану на сьогодні 

територію, аби туди інвестува-
ти якісь кошти в якесь серйозне 
будівництво. Це сфера обслу-
говування, яка має існувати в 
будь-якому парку».
Депутат міськради Григорій 

Шевчук одного разу повідо-
мив про конфлікт інтересів 
щодо дозволу на розробку про-
екту землеустрою громадянину 
Василю Шевчуку як учаснику 
бойових дій на 977 кв. метрів 
для ведення особистого селян-
ського господарства на вул. 
Маресьєва (пункт 1.29 рішення 
№732) (Ілюстрація 21).
Якщо депутати затвердять 

проект під час ще одного го-
лосування, ці квадрати підуть у 
приватну власність.
Василь Гомонай віднедавна 

уже не «рядовий» депутат, а за-
ступник міського голови (Ілю-
страція 22).
Щодо питань земельних один 

раз повідомив про конфлікт 
інтересів, а саме щодо рішен-
ня №411, яке ухвалено восени 
2016 року. Ім’я дружини депу-
тата, – Діани Реган, – фігурує 
у пункті 2.4 згаданого рішення. 
Цим документом депутати доз-
волили їй розробляти проект 
землеустрою на 1 146 кв. м на 
вул. Стефаника для ведення 
особистого селянського госпо-
дарства.
Депутат сам зголосився пока-

зати автору наділ, про який іде 
мова. Це, як виявилося, огоро-
джена територія приватної са-
диби, яку було збудовано ще за 
часів Радянського Союзу (Ілю-
страція 23).
Власне, як пояснив пан Гомо-

най, і ділянку колись передали 
у користування близьким його 
дружини, які працювали на міс-
цевому кар’єрі. Щоб потрапити 
на територію, треба пройти по-
двір’я його тещі та сусідів, що 
живуть поруч, тобто, наголосив 
обранець, мова не йде про віль-
ну земельну ділянку, а про те-
риторію, яка була у користуван-
ні десятиліттями. Сьогодні там, 
як переконався автор, є город. 
А також стоїть недобудований 
дім.
Ми дослідили питання депу-

татів за період початку робо-
ти – осені 2015-го і до липня 
2017-го. Каденція триває і, як 
свідчить практика, наприкінці 
терміну повноважень у декого 
із обранців апетити щодо муні-
ципальних ресурсів зростають. 
Особливо у тих, хто має сумнів 
у довірі виборця на новий тер-
мін. Тож громаді варто й нада-
лі прискіпливо стежити за тим, 
що отримують їхні обранці і, 
головне, на яких умовах.
Депутатам не зайве було б 

детальніше інформувати ви-
борців про свої власні питання, 
якщо такі виникають у процесі 
роботи. Так є шанси побудува-
ти чесні стосунки між грома-
дою і владою, стосунки, в яких 
корупційні ризики зведені до 
мінімуму.

Ярослав ГУЛАН
Фото автора

Автор інфографіки – 
Ярина ДЕНИСЮК

Розслідування проведено у рамках 
проекту «Блогери проти корупції», 
який здійснюється «Freedom House» 
та Інститутом масової інформації 
за підтримки Міністерства закор-
донних справ Королівства Норвегії
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ЕКОНОМІКА

Продовжуємо публікувати поле-
мічні позиції, цього разу на тему 
«Освіта – ключовий напрямок нової 
індустріалізації України». Слово – 
одному з провідних фахівців Укра-
їни з енергетичних питань, котрий 
цього року вперше був залучений до 
полеміки.
Куди ми скотилися?
За останні три роки в Украї-

ні суттєво змінилася економіч-
на модель. Під розмови про 
доцільність побудови нової 
постіндустріальної економіки 
в структурі ВВП країни про-
довжує скорочуватися частка 
переробної промисловості, 
наукової сфери та сфери по-
слуг. Зростає частка сільського 
господарства, видобувної про-
мисловості та податків. Майже 
стабільною лишається лише 
оптова та роздрібна торгівля.
Старт ліберальних реформ 

у 90-х рр. минулого століття, 
як пам’ятаємо, відбувався під 
гаслами про те, що суспільству 
не слід лякатися руйнування ви-
робництва. Адже майже все ми 
можемо придбати на глобаль-
ному ринку. Потім до країни 
«завітав» МВФ із жорсткою мо-
нетарною політикою, що пе-
редбачала обмеження вливань 
грошей в економіку, яке «про-
вокує інфляцію та бюджетні 
дефіцити». Зросли податки 
та тарифи, але виявилось, що 
грошей на реконструкцію 
житлового та комунального 
комплексу все одно бракує. Це 
супроводжувалося розмовами 
очільників про інноваційний 
розвиток, який чомусь супро-
воджувався скороченням вкла-
день у науку й освіту.
Як результат, через чверть 

століття після початку реформ 
країна недостатньо виробляє, 
економіці бракує основного ка-
піталу, наші міста та села часто 
знаходяться на межі цивілізова-
ного існування.
За перше десятиліття «рин-

кових перетворень» Україна 
не обмежувала себе скиданням 
небажаних чи надлишкових 
виробництв. Були зупинені, а 
часто й просто знищені у вели-
чезній кількості підприємства і 
цілі галузі, без яких національ-
на економіка не може ефектив-
но розвиватися.
Ліберальна еліта захоплюва-

лася казками про постіндустрі-
альну епоху. А небачена досі 
свобода імпорту для сотень 
тисяч гравців і високі ціни на 
сировину на початку 2000-х 
років підтримали ілюзію, що 
не варто сумувати за втрачени-
ми виробництвами. Економіч-
не зростання до кризи 2008 р. 
значною мірою відбувалося в 
непромислових секторах еко-
номіки — будівництві, торгівлі, 
зв’язку, торгівлі нерухомістю та 
фінансових послугах, тоді як 
промисловість зростала нез-
начними темпами.
Постіндустріальний 
перехід не означає 
деіндустріалізацію
Пояснення цьому є: постін-

дустріальна ейфорія охопи-
ла весь світ. Досить помірне 
оновлення основного капіталу 
— характерна ознака для всьо-
го Заходу як у 1990-ті, так й у 
2000-ні. Однак якщо звернути-

ся до фактів, то з’ясується, що 
постіндустріальний характер 
економіки провідних старих, а 
також деяких нових промисло-
вих держав зовсім не означає 
їхню деіндустріалізації. Зроста-
ючий сектор послуг і галузей, 
не пов’язаних із фізичною об-
робкою предметів і виробни-
цтвом із них корисних речей, 
переважно базується на потуж-
ному та диверсифікованому 
промисловому фундаменті.
Постіндустріальний світ ні-

бито поставив під питання 
роль людини, яка виробляє, 
а отже, й питання праці й ка-
піталу як основи будь-якої 
господарства. Однак постінду-
стріальна надбудова, де значна 
частка населення працює в не-
виробничому секторі, залиша-
ється дуже нестійким елемен-
том господарської діяльності, 
яка не здатна повністю забез-
печити країну, її стабільність і 
багатство, часто навіть підтри-
мувати цивілізований рівень 
життя.
Саме тому постіндустріаль-

ний світ можливий лише в тих 
країнах, які, по-перше, накопи-
чили потужний промисловий 
капітал і, по-друге, працюють 
над його оновленням. Ті ж 
Сполучені Штати — центр по-
стіндустріального світу — піс-

ля кризи здійснюють активне 
оновлення капіталу.
Феномен ідейної слухняно-

сті країн, що зазнали невдачі 
в світовій конкуренції, виник у 
сучасну епоху. Україна — один 
із прикладів. За роки незалеж-
ності України її реальний ВВП 
скоротився на 35%. Згідно з 
даними Світового банку, це 
найгірший результат у світі за 
останні 24 роки. Вітчизняне 
виробництво «пішло на дно» 
у 90-ті. Через його щорічне 
стиснення у перші 9 років не-
залежності Україна втратила 
майже 60%. Від цього шоку 
українська економіка, по суті, 
так і не оговталася.
Як зазначав у статті в одному 

із вітчизняних ЗМІ заступник 
директора Інституту економіки 
та прогнозування НАН Сергій 
Кораблін, «Україна рухаєть-
ся за моделлю депресивного 
зростання, яке задовольняється 
мінімумом старіючих техно-
логій, не має потреби в науці, 
націлене на сировинну ренту, 
породжуючи монополії, без-
робіття й бідність. Роздивитися 
елемент розвитку в цій моделі 
гранично складно. Вона не пе-
редбачає й самостійної еконо-
мічної політики — її замінила 
прив’язка до зовнішніх цін 
на сировину. Для переважної 
частини населення й бізнесу 
така модель неприваблива. Для 
решти — неприйнятна, про 
що свідчить стійкий відтік із 
країни робочих рук і капіталу».
Розуміючи величезну кіль-

кість проблем усередині кра-
їни, автор все ж залишається 
оптимістом. Україна потребує 
нової промислової політики, 
яка неминуче з’явиться після 
зміни влади та економічного 
курсу. Інакше, ризикуємо пе-
ретворитися на бананову рес-
публіку, у справжньому сенсі 
цього слова. Без бананів.

Дмитро МАРУНИЧ

Україна – у полоні міфів 
про постіндустріальне суспільство

Можливості працевлашту-
вання за кордоном, за резуль-
татами дослідження мігра-
ційних настроїв населення, 
шукають 44% українців.
Такі дані оприлюднив на 

прес-конференції у вівторок 
керівник Соціологічної групи 
«Рейтинг» Олексій Антипо-
вич, передає «Укрінформ».

«Серед молоді охочих отри-
мати роботу за кордоном 68%, 
серед осіб середнього віку 
– 52%, а серед найстарших 
– лише 20%. Люди з вищою 
освітою і люди забезпечені – 
це ті, які хотіли б працювати 
за кордоном», – зазначив Ан-
типович.
Він зазначив, що з вересня 

2016 року на 5% зросла кіль-
кість людей, які хотіли б по-
їхати на постійне місце про-
живання за кордон, і на 3% 

стало більше тих, хто хотів 
би працювати за кордоном. 
«Усі регіони України при-
близно в однаковій кількості 

висловлюють бажання от-
римати роботу за кордоном. 
Чоловіки більше, аніж жінки, 
хотіли б працювати за кор-

доном», – зауважив він.
При цьому, за його словами, 

більшість українців не розгля-
дають можливість еміграції і 

мають намір повернутися зі 
заробітків на батьківщину.
Соціолог розповів, що ос-

новною мотивацією у бажанні 

працювати за кордоном укра-
їнці найчастіше називають ви-
щий рівень зарплати в інших 
країнах – 72%.

«Найчастіше серед причин, 
які спонукають українців ду-
мати про еміграцію, називали 
надію отримати кращі умо-
ви для життя – 64%. Бажання 
забезпечити краще майбутнє 
для дітей як причину пере-
їхати в іншу країну називали 
34%, відсутність достойної ро-
боти в Україні – 23%, бажання 
здобути кращу освіту – 12%», 
– зазначив Антипович.
Дослідження проведено 

Соціологічною групою «Рей-
тинг» на замовлення Всеу-
країнської асоціації компаній 
з міжнародного працевлаш-
тування на початку вересня 
поточного року. Опитано 
1200 респондентів.

Майже 44% наших громадян
 шукають роботу за кордоном 

Ö³íà çð³äæåíîãî ãàçó íà îïòî-
âîìó ðèíêó ï³äâèùóºòüñÿ ç ìèíó-
ëîãî â³âòîðêà ³ çà òèæäåíü çðîñëà 
íà 1280 ãðèâåíü/òîííà, ùî ñòà-
íîâèòü 6,5%.

Ïðî öå ïîâ³äîìëÿº «enkorr» ³ç 
ïîñèëàííÿì íà Êîíñàëòèíãîâó 
ãðóïó «À-95».

Çà äàíèìè ãðóïè, ó â³âòîðîê íà 
ðèíîê, ÿê ³ äíåì ðàí³øå, âèéøëè 
«Íàä³ÿ», «ÓÏÊ-ªâðîïëþñ», 
«ÑÂÃ Ïëþñ», «Âåíòóñ Ðåñóðñ» 
³ «GT Group».

Ó Çàêàðïàòñüê³é îáëàñ-
ò³ ðåñóðñ òîðãóâàâñÿ ïî 
20 800 ãðí/ò, ó Çàïîð³çüê³é 
– ïî 20 600–21 000 ãðí/ò, 
â ²âàíî-Ôðàíê³âñüê³é – ïî 
21 400–21 600 ãðí/ò, ó Ê³ðî-
âîãðàäñüê³é – ïî 21 400 ãðí/ò, 
ó Êè¿âñüê³é – ïî 20 800–
21 500 ãðí/ò, ó Ìèêîëà¿âñüê³é 
– ïî 20 800 ãðí/ò, â Îäåñü-
ê³é – ïî 21 000–21 600 ãðí/ò, 
ó Ïîëòàâñüê³é – ïî 20 400–
21 400 ãðí/ò, ó Òåðíîï³ëüñüê³é 
– ïî 20 600–21 800 ãðí/ò, 
ó Õàðê³âñüê³é – ïî 20 700–
21 500 ãðí/ò, ó Õìåëüíèöü-
ê³é – ïî 20 500 ãðí/ò, ó 
×åðêàñüê³é – 21 500 ãðí/ò 
³ â Õåðñîíñüê³é îáëàñò³ – 
ïî 20 900 ãðí/ò.

Çà äàíèìè «À-95», ñåðåäíÿ 
ö³íà àâòîìîá³ëüíèõ ïàðò³é ÇÂÃ 
(DDP ÀÇÑ) âèðîñëà 3 æîâòíÿ 
íà 250 ãðí/ò – äî 21 190 ãðí/ò.

ОПТОВІ ЦІНИ 
НА СКРАПЛЕНИЙ ГАЗ УСЕ 

ЩЕ ЗРОСТАЮТЬ

Ïåðåãîâîðè ç Ì³æíàðîäíèì 
âàëþòíèì ôîíäîì ïðî ö³íó 
ãàçó äëÿ íàñåëåííÿ é òåïëî-
êîìóíåíåðãî (ÒÊÅ) íà îïà-
ëþâàëüíèé ïåð³îä 2017/2018 
ðîêó ïðîäîâæàòüñÿ ó Âàøèíã-
òîí³ (ÑØÀ) íàñòóïíîãî òèæíÿ 
(9–15 æîâòíÿ).

Ïðî öå çàÿâèâ çàñòóïíèê ì³-
í³ñòðà åíåðãåòèêè òà âóã³ëüíî¿ 
ïðîìèñëîâîñò³ ²ãîð Ïðîêîï³â ï³ä 
÷àñ êðóãëîãî ñòîëó «Ðèíîê ãàçó 
äëÿ ïîáóòîâèõ ñïîæèâà÷³â – ºâ-
ðîïåéñüêèé äîñâ³ä â óêðà¿íñüêèõ 
ðåàë³ÿõ», ïåðåäàþòü «Óêðà¿íñüê³ 
Íîâèíè».

Â³í òàêîæ çàçíà÷èâ, ùî óðÿä 
óõâàëèâ ð³øåííÿ íå çì³íþâàòè 
ö³íó ãàçó äëÿ íàñåëåííÿ ³ ÒÊÅ äî 
çàâåðøåííÿ ïåðåãîâîð³â ³ç ÌÂÔ.

«Ïîêè ìè çàìîðîçèëè ö³íó», – 
íàãîëîñèâ Ïðîêîï³â.

Íàãàäàºìî, Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â 
â³äêëàâ íà íåâèçíà÷åíèé òåðì³í 
ïóáë³êàö³þ ö³íè ïðèðîäíîãî ãàçó 
íà ð³âí³ ³ìïîðòíîãî ïàðèòåòó íà 
ïåð³îä ³ç 1 æîâòíÿ 2017 ðîêó äî 
31 áåðåçíÿ 2018 ðîêó.

ßê ïîâ³äîìëÿëîñÿ, ïðåì'ºð-ì³-
í³ñòð Âîëîäèìèð Ãðîéñìàí âèñòó-
ïàº êàòåãîðè÷íî ïðîòè ï³äâèùåí-
íÿ ö³íè.

Êàáì³í ïðîäîâæóº ïåðåãîâîðè 
³ç ÌÂÔ ç ïèòàííÿ çì³íè ìåòî-
äèêè âèçíà÷åííÿ ö³íè â ïîñòà-
íîâ³ ¹187 äëÿ íåäîïóùåííÿ ¿¿ 
ï³äâèùåííÿ, îäíàê ïðåäñòàâíèêè 
ÌÂÔ óæå çàÿâèëè, ùî íå ïî-
ãîäæóþòüñÿ ç³ çàïðîïîíîâàíèìè 
óðÿäîì âàð³àíòàìè çì³í äîêóìåí-
òà.

ПЕРЕГОВОРИ З МВФ 
ПРО ЦІНУ ГАЗУ ПРОДОВ-
ЖАТЬСЯ В СЕРЕДИНІ 

ЖОВТНЯ
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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»
10:45, 12:20 «Міняю жінку - 7»
13:45, 14:45 Т/с «Свати - 4»
15:45 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
17:10 Т/с «Нескінченне кохан-
ня»
20:30 Т/с «Свати»
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»
13:20 Х/ф «Агент Коді Бенкс»
15:30 Х/ф «Агент Коді Бенкс 2. 
Пункт призначення - Лондон»
17:25 «Загублений світ»
19:10 «Бандерлоги»
19:30, 20:30 Т/с «Ментівські 
війни. Київ - 2»
21:35 Х/ф «Погоня»
23:20 Х/ф «Від заходу до 
світанку-3: Дочка ката»
01:10 «Територія обману»
02:10 Х/ф «Ярослав Мудрий»
03:20 «Облом.UA.»

Enter-фільм
05:45, 07:40, 08:40 Мультфіль-
ми
07:10, 09:00 «Top Shop»
07:50 «Своя роль»
09:30 Х/ф «Снігова королева»
11:10 Т/с «Королівство кривих 
дзеркал»
12:50 Х/ф «Це було в Пень-
кові»
14:50 Х/ф «Комісар Рекс»
15:45 Х/ф «У квадраті 45»
17:00 Х/ф «Морський харак-
тер»
19:00 Т/с «Комісар Рекс»
20:50, 00:50 Т/с «Розслідування 
Мердока»
22:40 «Моя правда»

23:30 «Конфліктна ситуація»
03:00 Кіноляпи
03:55 Саундтреки
04:50 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
11:10, 13:20 Х/ф «Ковбої проти 
прибульців»
12:45, 15:45 Факти. День
14:20, 16:10 Х/ф «Битва 
драконів»
16:25 Х/ф «Термінатор-3. По-
встання машин»
18:45, 21:05 Факти. Вечір
20:20 Більше ніж правда
21:25 Т/с «Пес-3»
22:30 Свобода слова
00:55 Х/ф «Хулігани»
02:35, 04:45 Дивитись усім!
03:20 Провокатор
04:25 Факти

Інтер
05:40 «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, 12:25 Т/с «Любка»
16:10 «Чекай мене»
18:00, 19:00, 04:30 Ток-шоу 
«Стосується кожного»
20:00, 02:10, 05:15 «Подробиці»
20:40 Т/с «Мата Харі»
00:35 Т/с «Тільки про любов»
02:55 «Скептик»
03:20 «уДачний проект»
03:50 «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 «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, 01:40 «Навколо М»
22:00 Х/ф «Цей незручний 
момент»
23:50 Х/ф «Дітородні»
02:30 «Нічне життя»

Мега
06:00 Бандитська Одеса
07:20, 13:10 Правила життя
08:20 Правда життя
09:20, 21:40 Мистецтво вижи-
вання
10:20, 17:00 Найдивовижніші 
тварини
11:20 Велика пустеля
12:10 Таємниці дефіциту
14:10, 00:30 Містична Україна
15:10 Нові технології війни
16:00, 20:50 Скарби зі звалища
18:00, 22:40 Життя після людей
19:00 Бандитський Київ
19:50, 02:50 Таємниці 
кримінального світу
23:40 Історичні битви

Новий Канал
03:00, 02:55 Зона ночі
04:10 Абзац
06:00, 07:45 Kids Time
06:05 Х/ф «Олександр і жах-
ливий день»
07:50 Х/ф «Ліга видатних 
джентельменів»
10:00 Х/ф «Перший месник»
12:20 Х/ф «Перший месник: 

Інша війна»
15:10 Т/с «Не родись вродлива»
19:00 Ревізор
22:00 Страсті за Ревізором
00:35 Х/ф «У вигнанні»
02:50 Служба розшуку дітей

СТБ
07:05, 15:25 «Все буде добре!»
09:05 Х/ф «Кохання на два 
полюси»
11:00 Х/ф «Я подарую собі 
диво»
13:00 «Битва екстрасенсів 17»
17:30, 22:00 «Вікна-Новини»
18:00 Т/с «Коли ми вдома. Нова 
історія»
20:00, 22:45 «Хата на тата»
02:20 «Слідство ведуть екстра-
сенси»
03:20 «Найкраще на ТБ»

ТЕТ
06:00 Байдиківка
06:30 Казка з татом
06:50, 05:30 Корисні підказки
07:10 Це наше-це твоє
07:15 Мультмікс
10:30 Х/ф «Вільям і Кейт»
11:55 Панянка-селянка
12:55, 22:00, 02:00 Казки У
13:25, 16:50, 00:00, 02:50 Країна 
У
14:25 Готель Галіція
15:30, 03:40 Віталька
17:50 Казки У Кіно
18:55, 21:00 Одного разу під 
Полтавою
19:55, 23:00 Танька і Володька
01:00 Т/с «Баффі - винищувач-
ка вампірів»

ТК Україна
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з 
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 
19:00, 23:50, 02:15 Сьогодні
09:15, 03:10 Зірковий шлях
11:30, 15:30 Т/с «Будинок на 
холодному ключі»
16:00, 04:50 Т/с «Адвокат»
18:00 Т/с «Жіночий лікар 3»
19:45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
21:35 Футбол. Кваліфікація ЧС- 
2018 г. Україна - Хорватія
00:10 Х/ф «Цар скорпіонів 2: 
Сходження воїна»
04:00 Реальна містика

UA: ПЕРШИЙ
06:00, 09:05 Д/с «Садові 
скарби»
06:30, 07:30, 07:40, 08:15, 
14:20, 16:30, 17:40, 20:45, 
23:20 Світ он лайн
06:35 Д/с «Розкриття Амери-
ки»
07:30 Ера бізнесу
07:35 Агроера
07:40 Спорт
07:50 Від першої особи
08:20 М/с «Чорний пірат»
09:30 Т/с «Гранд готель»
11:15 Т/с «Епоха честі»
13:00, 15:00, 18:05, 21:00, 
01:55 Новини
13:10, 14:30 Радіо. День
13:50 Перша шпальта
15:15, 00:20 Д/с «Вагасі - япон-
ські смаколики»
16:40 Хто в домі хазяїн?
17:15, 05:40 Вікно в Америку
17:50, 01:10 Новини. Світ

18:20, 21:30, 01:25, 02:20 Тема 
дня
18:35, 01:40 Новини. Культура
19:00 До справи
19:30 #@)[]?$0 з Майклом 
Щуром
20:15 Д/ф «Генічеськ»
21:50, 02:35 Новини. Спорт
22:15 Д/с «Супервідчуття»
23:30 Д/с «Обличчя Америки»
02:50 Д/с «Латиноамерикансь-
ка музика»
03:45 Т/с «Роксолана»

ZIK
06:00 Живе багатство України
06:30, 21:00 «Перші про 
головне»
07:00 Перші про головне. 
Ранок
09:10, 12:55, 19:10 Пестуни 
долі
09:15 «Добрий ZIK»
09:45 Перші другі з Наталією 
Влащенко
10:30 «Європа у фокусі»
11:00, 23:00 «Дзеркало історії»
12:00 FACE 2 FACE з Тетяною 
Даниленко
13:00 Перші про головне. День
15:10 «Торбинка чарівника»
16:05, 01:00 Історична правда 
з Вахтангом Кіпіані
16:35 «Стежками війни»
17:00 Перші про головне. Вечір
19:15 VOX POPULI
20:00 HARD з Влащенко
21:35 Гра в класику з Сергієм 
Рахманіним
22:30 «В очі»
00:00 «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, 11:00 «Чотири весілля»
12:20, 13:45 «Міняю жінку»
14:55 Т/с «Свати - 4»
16:00 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
17:10 Т/с «Нескінченне кохан-
ня»
20:30 Т/с «Свати»
22:00 «Життя без обману 
2017»
23:15 Х/ф «Сурогат»
00:10 Х/ф «Сурогат»
01:25 Т/с «Пончик Люся»
02:25 «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 «Телефонна 
будка»
15:10 Х/ф «Хижаки»
19:30, 20:35 Т/с «Ментівські 
війни. Київ - 2»
21:30 Х/ф «День, коли Земля 
зупинилась»
23:30 Х/ф «Хижак»
01:30 Т/с «Вікінги 3»
02:25 Х/ф «Ярослав Мудрий»
03:40 «Облом.UA.»

Enter-фільм
05:45, 07:40, 08:40 Мульт-
фільми
07:10, 09:00 «Top Shop»
07:50 «Своя роль»
09:30 Х/ф «Весілля з поса-
гом»
12:00 Х/ф «Непідсудний»
13:45, 19:00 Т/с «Комісар 
Рекс»
15:35 Х/ф «В зоні особливої 
уваги»
17:30 Х/ф «Хід у відповідь»
21:00, 02:50 Т/с «Розслідуван-
ня Мердока»

22:50 «Моя правда»
23:40 Х/ф «Сильні духом»
04:30 Кіноляпи
04:50 Саундтреки
05:25 Кінотрейлери

ICTV
05:30, 20:20 Громадянська 
оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайні 
новини
10:10 Більше ніж правда
11:10, 13:20 Х/ф «Битва 
драконів»
12:45, 15:45 Факти. День
13:35 Скетч-шоу «На трьох»
14:10, 16:10 Т/с «На безімен-
ній висоті»
16:20, 22:35 Т/с «Балада про 
бомбера»
17:25 Т/с «Пес-3»
18:45, 21:05 Факти. Вечір
21:25 Т/с «Пес-3»
23:35 Х/ф «Кривавий спорт»
01:25 Т/с «Невдача Пуаро»
03:10, 04:40 Дивитись усім!
04:10 Служба розшуку дітей
04:15 Студія Вашингтон
04:20 Факти

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 Інтером»
09:20 «Давай одружимося»
11:10, 12:25, 20:40 Т/с «Мата 
Харі»
15:50, 16:45 «Речдок»
18:00, 19:00, 04:30 Ток-шоу 
«Стосується кожного»
20:00, 02:15, 05:15 «Подро-
биці»
00:35 Т/с «Тільки про любов»
03:00 «Скептик»
03:25 «уДачний проект»
03:55 «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 «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»
02:20 «Нічне життя»

Мега
06:00, 19:00 Бандитський Київ
07:20, 13:10 Правила життя
08:20 Правда життя
09:20, 21:40 Мистецтво вижи-
вання
10:20, 17:00 Найдивовижніші 
тварини
11:20 Велика пустеля
12:10 Таємниці дефіциту
14:10 Містична Україна
15:10 Нові технології війни
16:00, 20:50 Скарби зі звали-
ща
18:00, 22:40 Життя після 
людей
19:50 Таємниці кримінального 
світу
23:40 Історичні битви
00:30 Паранормальний світ
01:20 Ризиковане життя
02:40 Війна всередині нас

Новий Канал
03:45 Абзац
05:39, 06:55 Kids Time

05:40 М/с «Пригоди кота в 
чоботях»
07:00 Т/с «Щасливі разом»
10:30 Т/с «СашаТаня»
12:10 Т/с «Моя прекрасна 
нянька»
15:20 Т/с «Не родись врод-
лива»
19:00 Половинки
21:00 Київ вдень та вночі
22:00 Зірки під гіпнозом
02:15 Зона ночі

СТБ
06:55, 15:25 «Все буде 
добре!»
08:55 «Все буде смачно!»
09:55 «Битва екстрасенсів 15»
12:25 «МастерШеф - 6»
17:30, 22:00 «Вікна-Новини»
18:00 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова історія»
20:00, 22:45 «МастерШеф - 7»
00:00 «Один за всіх»
01:15 «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 Т/с «Чудесна подорож 
Нільса з дикими гусьми»
11:55 Панянка-селянка
12:55, 22:00, 02:00 Казки У
13:25, 16:50, 00:00, 02:50 
Країна У
14:25 Готель Галіція
15:30, 03:40 Віталька
17:50 Казки У Кіно
18:55, 21:00 Одного разу під 
Полтавою

19:55, 23:00 Танька і Володька
01:00 Т/с «Баффі - винищувач-
ка вампірів»

ТК Україна
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з 
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 
19:00, 23:00, 03:20 Сьогодні
09:15, 04:00 Зірковий шлях
10:40 Свекруха або невістка
11:40 Реальна містика
13:40, 15:30 Т/с «Черговий 
лікар 3»
16:00, 04:50 Т/с «Адвокат»
18:00 Т/с «Жіночий лікар 3»
19:45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
21:00 Т/с «Балерина»
23:30 Т/с «CSI. Місце злочину»
01:20 Х/ф «Цар скорпіонів 2: 
Сходження воїна»

UA: ПЕРШИЙ
06:00, 09:05 Д/с «Садові 
скарби»
06:30, 07:30, 07:40, 08:15, 
14:20, 23:20 Світ он лайн
06:35 Д/с «Розкриття Амери-
ки»
07:30 Ера бізнесу
07:35 Агроера
07:40 Спорт
07:50 Від першої особи
08:20 М/с «Чорний пірат»
09:30 Т/с «Гранд-готель»
11:15 Т/с «Епоха честі»
13:00, 15:00, 18:05, 21:00, 
01:55 Новини
13:10, 14:30 Радіо. День
13:50, 22:15 Складна розмова
15:15 Фольк-music
16:40 Покоління Z
17:10, 00:30 Д/с «Порятунок 

ферми»
17:50, 01:10 Новини. Світ
18:20, 21:30, 01:25, 02:20 Тема 
дня
18:35, 01:40 Новини. Культура
19:00 Перший на селі
19:25 Д/с «Традиційні свята 
Мацурі»
20:25 Наші гроші
21:50, 02:35 Новини. Спорт
22:50 Д/с «Супервідчуття»
23:30, 02:50 Д/с «Обличчя 
Америки»
03:45 Т/с «Роксолана»
05:35 Д/с «Мистецький пульс 
Америки»

ZIK
06:00 Живе багатство України
06:30, 21:00 «Перші про 
головне»
07:00 Перші про головне. 
Ранок
09:10, 12:55, 19:10 Пестуни 
долі
09:15 «В очі»
09:45 Слідство. Інфо
10:15 Наші найперші. Україн-
ські відкривачі Канади
11:00, 23:00 «Дзеркало історії»
12:00 HARD з Влащенко
13:00 Перші про головне. День
15:10 «Торбинка чарівника»
16:05 Гра в класику з Сергієм 
Рахманіним
17:00 Перші про головне. Вечір
19:15 VOX POPULI
20:00 Zіткнення
21:35 «DROZDOV»
22:00 «Стежками війни»
22:30 «Житлоблуд»
00:00 «Мафіоза»
01:00 Історична правда з 
Вахтангом Кіпіані
04:25 Художній фільм
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Середа, 11 жовтня

Четвер, 12 жовтня

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, 11:00 «Чотири весіл-
ля»
12:20, 13:45 «Міняю жінку»
15:00 Т/с «Свати - 4»
16:00 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
17:10 Т/с «Нескінченне 
кохання»
20:30 «Секретні матеріали»
20:50 Т/с «Свати»
22:00, 23:40, 00:10 «Міняю 
жінку - 12»
01:40 Т/с «Пончик Люся»
02:25 «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»
13:10 Х/ф «День, коли Зем-
ля зупинилась»
15:25 «Зловмисники»
19:30, 20:30 Т/с «Ментівські 
війни. Київ - 2»
21:30 Х/ф «Американець»
23:30 Х/ф «Хижаки»
01:30 Т/с «Вікінги 3»
02:25 Х/ф «Легенда про кня-
гиню Ольгу»
03:30 «Облом.UA.»

Enter-фільм
05:45, 07:40, 08:40 Мульт-
фільми
07:10, 09:00 «Top Shop»
07:50 «Своя роль»
09:30, 22:50 «Моя правда»
10:20 Х/ф «Матрос з «Ко-
мети»
12:15 Х/ф «У квадраті 45»
13:30, 19:00 Т/с «Комісар 
Рекс»

15:20 Х/ф «Перехоплення»
17:05 Х/ф «Небезпечні 
друзі»
21:00, 01:55 Т/с «Розсліду-
вання Мердока»
23:40 Х/ф «Весілля з поса-
гом»
03:35 Кіноляпи
04:15 Саундтреки
05:00 Кінотрейлери

ICTV
05:30, 10:10 Громадянська 
оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайні 
новини
11:10, 13:20 Х/ф «Кривавий 
спорт»
12:45, 15:45 Факти. День
13:40 Скетч-шоу «На трьох»
14:20, 16:10 Т/с «На безімен-
ній висоті»
16:45, 22:45 Т/с «Балада про 
бомбера»
17:30 Т/с «Пес-3»
18:45, 21:05 Факти. Вечір
20:20 Секретний фронт
21:25 Т/с «Пес-3»
23:45 Х/ф «Патруль часу»
01:40 Т/с «Невдача Пуаро»
03:20, 04:45 Дивитись усім!
04:20 Студія Вашингтон
04:25 Факти

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»
11:10, 12:25, 20:40 Т/с «Мата 
Харі»
15:50, 16:45 «Речдок»
18:00, 19:00, 04:30 Ток-шоу 
«Стосується кожного»
20:00, 02:15, 05:15 «Подро-
биці»
00:35 Т/с «Тільки про любов»
03:00 «Скептик»

03:25 «уДачний проект»
03:55 «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»
02:20 «Нічне життя»

Мега
06:00 Бандитська Одеса
07:20, 13:10 Правила життя
08:20 Правда життя
09:20, 21:40 Мистецтво 
виживання
10:20, 17:00 Найдивовижніші 
тварини
11:20 У пошуках краси
12:10 Таємниці дефіциту
14:10 Містична Україна
15:10, 23:40 Історичні битви
16:00, 20:50 Скарби зі зва-
лища
18:00, 22:40 Життя після 
людей
19:00 Бандитський Київ
19:50 Таємниці кримінально-
го світу
00:30 Паранормальний світ
01:20 Підроблена історія
04:40 Наші

Новий Канал
03:00, 01:35 Зона ночі
03:45 Абзац
05:39, 06:55 Kids Time
05:40 М/с «Пригоди кота в 
чоботях»
07:00 Т/с «Щасливі разом»
09:50 Т/с «СашаТаня»
12:10 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
01:30 Служба розшуку дітей

СТБ
07:00, 15:25 «Все буде 
добре!»
09:00 «Все буде смачно!»
10:00 «Битва екстрасенсів 
15»
12:20 «МастерШеф - 6»
17:30, 22:00 «Вікна-Новини»
18:00 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова історія»
20:00, 22:45 «МастерШеф - 
7»
00:40 «Один за всіх»
01:55 «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 Т/с «Чудесна подорож 
Нільса з дикими гусьми»
11:55 Панянка-селянка
12:55, 22:00, 02:00 Казки У
13:25, 16:50, 00:00, 02:50 
Країна У
14:25 Готель Галіція
15:30, 03:40 Віталька
17:50 Казки У Кіно
18:55, 21:00 Одного разу під 
Полтавою
19:55, 23:00 Танька і Володь-
ка
01:00 Т/с «Баффі - винищу-
вачка вампірів»

ТК Україна
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з 
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 
19:00, 23:00, 02:50 Сьогодні
09:15, 03:40 Зірковий шлях
10:40 Свекруха або невістка
11:40, 04:00 Реальна містика
13:40, 15:30 Т/с «Черговий 
лікар 3»

16:00, 04:50 Т/с «Адвокат»
18:00 Т/с «Жіночий лікар 3»
19:45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
21:00 Т/с «Балерина»
23:30 Т/с «CSI. Місце зло-
чину»

UA: ПЕРШИЙ
06:00, 09:05 Д/с «Садові 
скарби»
06:30, 07:30, 07:40, 08:15, 
14:20, 16:35, 23:20 Світ он 
лайн
06:35 Д/с «Розкриття Аме-
рики»
07:30 Ера бізнесу
07:35 Агроера
07:40 Спорт
07:50 Від першої особи
08:20 М/с «Чорний пірат»
09:30 Т/с «Гранд-готель»
11:15 Т/с «Епоха честі»
13:00, 15:00, 18:05, 21:00, 
01:55 Новини
13:10, 14:30 Радіо. День
13:50 Наші гроші
15:15 До справи
15:50, 05:40 Д/с «Мистецький 
пульс Америки»
16:40 М/с «Книга джунглів»
17:10, 00:30 Д/с «Порятунок 
ферми»
17:50, 01:10 Новини. Світ
18:20, 21:30, 01:25, 02:20 
Тема дня
18:35, 01:40 Новини. Куль-
тура
19:00 Культурна афіша здо-
рової людини

19:25 Д/с «Традиційні свята 
Мацурі»
20:25 Слідство. Інфо
21:50, 02:35 Новини. Спорт
22:15 Світло
23:25 Мегалот
23:30, 02:50 Д/с «Обличчя 
Америки»
03:45 Т/с «Роксолана»

ZIK
06:00 Живе багатство Украї-
ни
06:30, 21:00 «Перші про 
головне»
07:00 Перші про головне. 
Ранок
09:10, 12:55, 19:10 Пестуни 
долі
09:15 «Стежками війни»
09:45 «DROZDOV»
10:15 «Євромакс»
10:40 «Житлоблуд»
11:00, 23:00 «Дзеркало 
історії»
12:00, 20:00 HARD з Вла-
щенко
13:00 Перші про головне. 
День
15:10 «Торбинка чарівника»
16:05 Zіткнення
17:00 Перші про головне. 
Вечір
19:15 VOX POPULI
21:35 «Почути Україну»
00:00 «Мафіоза»
01:00 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, 11:00 «Чотири весіл-
ля»
12:20, 13:50 «Міняю жінку»
15:00 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
17:10 Т/с «Нескінченне 
кохання»
20:30 «Секретні матеріали»
20:50 Т/с «Свати - 2»
22:00 «Світ навиворіт - 9»
23:00 «Право на владу 2017»
00:40 «Гроші»
02:05, 04:35 Т/с «Пончик 
Люся»

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»
13:00 Х/ф «Швидкість»
15:25 «Зловмисники»
19:30, 20:30 Т/с «Ментівські 
війни. Київ - 2»
21:30 Х/ф «Андроїд-полі-
цейський»
23:15 Х/ф «Бойовий гіпноз 
проти кіз»
01:05 Т/с «Вікінги 3»
01:55 Х/ф «Легенда про кня-
гиню Ольгу»
03:05 «Облом.UA.»

Enter-фільм
05:45, 07:40, 08:40, 09:30 
Мультфільми
07:10, 09:00 «Top Shop»
07:50 «Своя роль»
09:55, 22:50 «Моя правда»
10:45 Х/ф «Як стати щасли-
вим»
12:20 Х/ф «Перехоплення»
14:05, 19:00 Т/с «Комісар 
Рекс»

15:55 Х/ф «Біля тихої при-
стані»
17:15 Х/ф «Ділові люди»
21:00, 01:20 Т/с «Розсліду-
вання Мердока»
23:40 Х/ф «Матрос з «Ко-
мети»
03:05 Кіноляпи
03:55 Саундтреки
04:50 Кінотрейлери

ICTV
05:30 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайні 
новини
10:10 Секретний фронт
11:10, 13:20 Х/ф «Патруль 
часу»
12:45, 15:45 Факти. День
13:40 Скетч-шоу «На трьох»
14:05, 16:10 Т/с «На безімен-
ній висоті»
16:20 Т/с «Балада про бом-
бера»
17:25 Т/с «Пес-3»
18:45, 21:05 Факти. Вечір
20:20 Інсайдер
21:25 Т/с «Пес-3»
22:40 Х/ф «У пеклі»
00:35 Т/с «Невдача Пуаро»
02:30 Т/с «Слідчі»
04:15 Служба розшуку дітей
04:20 Студія Вашингтон
04:25 Факти
04:45 Т/с «Відділ 44»

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»
11:10, 12:25, 20:40 Т/с «Мата 
Харі»
15:50, 16:45 «Речдок»
18:00, 19:00, 04:30 Ток-шоу 
«Стосується кожного»
20:00, 02:15, 05:15 «Подро-
биці»
00:35 Т/с «Тільки про любов»

03:00 «Скептик»
03:25 «уДачний проект»
03:55 «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»
02:20 «Нічне життя»

Мега
06:00, 19:00 Бандитський 
Київ
07:20, 13:10 Правила життя
08:20 Правда життя
09:20, 21:40 Мистецтво 
виживання
10:20, 17:00 Найдивовижніші 
тварини
11:20 У пошуках краси
12:10 Жертви краси
14:10 Містична Україна
15:10, 23:40 Історичні битви
16:00, 20:50 Скарби зі зва-
лища
18:00, 22:40 Життя після 
людей
19:50 Таємниці кримінально-
го світу
00:30 Україна: забута історія
03:40 Чорна піхота
04:40 Майор «Вихор»
05:40 Місто, яке зрадили

Новий Канал
03:00, 01:55 Зона ночі
03:45 Абзац
05:39, 06:55 Kids Time
05:40 М/с «Пригоди кота в 
чоботях»
07:00 Т/с «Щасливі разом»
09:50 Т/с «СашаТаня»
12:10 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
01:50 Служба розшуку дітей

СТБ
07:00, 15:25 «Все буде 
добре!»
09:00 «Все буде смачно!»
10:00 «Битва екстрасенсів 
15»
12:25 «МастерШеф - 6»
17:30, 22:00 «Вікна-Новини»
18:00 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова історія»
20:00 «Зважені та щасливі 

- 7»
22:45 «Зважені та щасливі»
23:30 «Один за всіх»
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 Т/с «Чудесна подорож 
Нільса з дикими гусьми»
11:55 Панянка-селянка
12:55, 22:00, 02:00 Казки У
13:25, 16:50, 00:00, 02:50 
Країна У
14:25 Готель Галіція
15:30, 03:40 Віталька
17:50 Казки У Кіно
18:55, 21:00 Одного разу під 
Полтавою
19:55, 23:00 Танька і Володь-
ка
01:00 Т/с «Баффі - винищу-
вачка вампірів»

ТК Україна
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з 
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 
19:00, 23:00, 02:50 Сьогодні
09:15, 03:40 Зірковий шлях
10:40 Свекруха або невістка
11:40, 04:00 Реальна містика
13:40, 15:30 Т/с «Черговий 
лікар 3»

16:00, 04:50 Т/с «Адвокат»
18:00 Т/с «Жіночий лікар 3»
19:45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
21:00 Т/с «Балерина»
23:30 Т/с «CSI. Місце зло-
чину»

UA: ПЕРШИЙ
06:00, 09:05 Д/с «Садові 
скарби»
06:30, 07:30, 07:40, 08:15, 
09:30, 14:20, 16:35, 23:20 
Світ он лайн
06:35 Д/с «Розкриття Аме-
рики»
07:30 Ера бізнесу
07:35 Агроера
07:40 Спорт
07:50 Від першої особи
08:20 М/с «Чорний пірат»
09:40 Докудрама «Доньки 
Єви»
11:15 Т/с «Епоха честі»
13:00, 15:00, 18:05, 21:00, 
01:55 Новини
13:10, 14:30 Радіо. День
13:50 Слідство. Інфо
15:15 Надвечір’я. Долі
16:40 М/с «Книга джунглів»
17:10, 00:30 Д/с «Порятунок 
ферми»
17:50, 01:10 Новини. Світ
18:20, 21:30, 01:25, 02:20 
Тема дня
18:35, 01:40 Новини. Куль-
тура
19:00 Д/ф «Дружини. П’ять 
випадкових історій жінок в 
армії»

19:15 Д/ф «Дев’ятнадцятиріч-
ний командир»
19:25 Д/с «Традиційні свята 
Мацурі»
20:25 «Схеми» з Наталією 
Седлецькою
21:50, 02:35 Новини. Спорт
22:15 Книга.ua
22:50 Д/с «Супервідчуття»
23:30, 02:50 Д/с «Обличчя 
Америки»
03:45 Т/с «Роксолана»
05:30 Д/с «Мистецький пульс 
Америки»

ZIK
06:00 Живе багатство Украї-
ни
06:30, 21:00 «Перші про 
головне»
07:00 Перші про головне. 
Ранок
09:10, 12:55, 19:10, 21:30 
Пестуни долі
09:15 «Почути Україну»
11:00, 23:00 «Дзеркало 
історії»
12:00 HARD з Влащенко
13:00 Перші про головне. 
День
15:10 «Торбинка чарівника»
16:00, 01:00 Історична прав-
да з Вахтангом Кіпіані
17:00 Перші про головне. 
Вечір
19:15 VOX POPULI
20:00 Zіткнення
21:35 «Прямим текстом»
00:00 «Мафіоза»
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, 11:00 «Чотири весіл-
ля»
12:20, 13:50 «Міняю жінку»
15:00 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
17:10 Т/с «Нескінченне 
кохання»
20:15 Прем’єра! «Ліга сміху 
3»
22:20 «Ігри приколів»
23:15 «Вечірній Київ»
01:15 «Ліга сміху»
05:15 «Мультибарбара»

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»
12:55 Х/ф «Швидкість 2»
15:25 «Зловмисники»
19:15 Х/ф «Бунт»
21:00 Х/ф «Ікар»
22:50 «Змішані єдиноборства. 
UFC.»
01:30 «Територія обману»
02:30 Х/ф «Чорна долина»
04:00 «Облом.UA.»

Enter-фільм
05:45, 07:40, 08:40, 09:30 
Мультфільми
07:10, 09:00 «Top Shop»
07:50 «Своя роль»
10:05 Х/ф «Вірний Руслан»
13:25, 19:00 Т/с «Комісар 
Рекс»
15:15 Х/ф «Небезпечні 
друзі»
17:10 Х/ф «Скринька Марії 
Медічи»

21:00, 01:50 Т/с «Розсліду-
вання Мердока»
22:50 Х/ф «Біля тихої при-
стані»
00:10 Х/ф «Шістнадцята 
весна»
03:30 Кіноляпи
04:15 Саундтреки
05:00 Кінотрейлери

ICTV
05:30 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайні 
новини
09:55 Інсайдер
10:50 Х/ф «У пошуках 
пригод»
12:45, 15:45 Факти. День
13:20, 16:10 Х/ф «Тринад-
цять днів»
16:30 Т/с «Ангели війни»
17:25 Т/с «Пес-3»
18:45, 21:05 Факти. Вечір
20:20 Антизомбі
21:25 Дизель-шоу
23:50 Комік на мільйон
01:35 Факти
01:55 Т/с «Невдача Пуаро»
03:10 Т/с «Слідчі»

Інтер
06:00 Мультфільм
06:20 «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з 
Інтером»
10:15 Х/ф «Свій серед чу-
жих, чужий серед своїх»
12:40 «Склад злочину»
15:50, 16:45 «Речдок»
18:00 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
20:00, 03:40 «Подробиці 
тижня»
22:00 Т/с «Мата Харі»
01:45 Х/ф «Дика любов»
05:20 «Чекай мене»

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, 21:00 «Орел і Решка. 
Невидане»
17:00 «Навколо М»
22:00, 00:50 «КВН на БІС»
23:00 «КВН»
01:50 «Нічне життя»

Мега
06:00, 00:30 Бандитська 
Одеса
07:20, 13:10 Правила життя
08:20 Правда життя
09:20, 21:40 Мистецтво 
виживання
10:20, 17:00 Найдивовижніші 
тварини
11:20 У пошуках краси
12:10 Бізнес на залякуванні
14:10, 03:00 Містична Україна
15:10, 23:40 Історичні битви
16:00, 20:50 Скарби зі зва-
лища
18:00, 22:40 Життя після 
людей
19:00 Бандитський Київ
19:50 Таємниці кримінально-
го світу

Новий Канал
03:00, 02:30 Зона ночі
04:15 Абзац
06:04, 07:59 Kids Time
06:05 М/ф «Ретчет і Кланк: 
Галактичні рейнджери»
08:00, 22:40 Половинки
12:00, 21:40 Київ вдень та 
вночі
16:15, 19:00 Топ-модель 
по-українськи
00:30 Х/ф «Яма»
02:25 Служба розшуку дітей

СТБ
05:25 Х/ф «Таємниця «Чор-
них дроздів»
07:15, 23:20 Х/ф «Знак долі»
09:35 Х/ф «Дурна кров»
17:30, 22:00 «Вікна-Новини»
18:00 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова історія»
20:00, 22:45 «Сюрприз, сюр-
приз!»
01:45 «Слідство ведуть екстра-
сенси»

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 Т/с «Чудесна подорож 
Нільса з дикими гусьми»
11:55 Панянка-селянка
12:55, 02:00 Казки У
13:25, 16:50, 00:00, 02:50 
Країна У
14:25 Готель Галіція
15:30, 03:40 Віталька
17:50 Казки У Кіно
18:55 Одного разу під Полта-
вою
20:00 М/ф «Панда Кунг- Фу 3»
21:50 Х/ф «Факультет»
01:00 Т/с «Баффі - винищувач-
ка вампірів»

ТК Україна
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з 
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 
19:00, 23:00, 02:40 Сьогодні
09:15, 05:00 Зірковий шлях
10:40 Свекруха або невістка
11:40, 03:20 Реальна містика
13:40, 15:30 Т/с «Черговий 
лікар 3»
16:00 Х/ф «Служниця трьох 
панів»
18:00 Т/с «Жіночий лікар 3»
19:45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
21:00 Т/с «Балерина»
23:20 «Слідами 17 жовтня. 
Пролог»
00:00 Т/с «CSI. Місце злочину»

UA: ПЕРШИЙ
06:00, 09:05 Д/с «Садові 
скарби»
06:30, 07:30, 07:40, 08:15, 
09:30, 14:20, 16:35 Світ он 
лайн
06:35 Д/ф «Секрети Вільню-
са»
07:30 Ера бізнесу
07:35 Агроера
07:40 Спорт
07:50 Від першої особи
08:20 Д/с «Традиційні свята 
Мацурі»
09:40 Докудрама «Доньки 
Єви»
11:15 Т/с «Епоха честі»
13:00, 15:00, 18:05, 21:00, 
01:55 Новини
13:10, 14:30 Радіо. День
13:50 «Схеми» з Наталією 
Седлецькою
15:15 Світло
16:40 М/с «Книга джунглів»
17:10 Д/с «Порятунок ферми»
17:50, 01:10 Новини. Світ
18:20, 21:30, 01:25, 02:20 
Тема дня
18:35, 01:40 Новини. Куль-
тура
19:00 Твій дім
19:25 Д/с «Супервідчуття»
20:25 Перша шпальта
21:50, 02:35 Новини. Спорт
22:15 Д/ф «Січ»
22:50 Як дивитися кіно
23:20 Короткометражний 
фільм «Мандрагора»

23:50 Д/ф «Срібна земля. 
Хроніка Карпатської України. 
1919-1939»
02:50 Д/с «Обличчя Амери-
ки»
03:45 Т/с «Роксолана»
05:30 Д/с «Мистецький пульс 
Америки»

ZIK
06:00 Живе багатство Украї-
ни
06:30, 21:00 «Перші про 
головне»
07:00 Перші про головне. 
Ранок
09:10, 12:55, 19:10 Пестуни 
долі
09:15 «Добрий ZIK»
09:45 Слідство. Інфо
10:10 «Легіон»
11:00 «Дзеркало історії»
12:00 «Стежками війни»
12:30 «Завтра вже сьогодні»
13:00 Перші про головне. 
День
15:10 «Торбинка чарівника»
16:05 Zіткнення
17:00 Перші про головне. 
Вечір
19:15 VOX POPULI
20:00 FACE 2 FACE з Тетя-
ною Даниленко
21:30 «Народ проти!»
00:30 Історична правда з 
Вахтангом Кіпіані
04:25 Художній фільм

1+1
06:00, 19:30 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»
06:55 «Гроші»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:45 «Життя без обману 
2017»
11:15, 23:10 «Світське життя»
12:15 Х/ф «Ва-банк»
14:35 Х/ф «Ва-банк 2»
16:35, 21:15 «Вечірній квартал 
2017»
18:30 «Розсміши коміка 2017»
20:15 «Українські сенсації»
00:10, 05:15 «Мультибарбара»
01:15 «Вечірній Київ»
04:50 «Ескімоска - 2: Gригоди 
в Арктиці»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00, 09:30 «Цілком таємно»
10:00 «Загублений світ»
15:10 Х/ф «Бунт»
17:00 Х/ф «Ікар»
18:50 Х/ф «Морський піхоти-
нець - 3: Тил»
20:20 Т/с «Гвардія 2»
22:00 Х/ф «Хижак 2»
00:05 Х/ф «Чуваки і драко-
ни»
02:10 Х/ф «Москаль-чарів-
ник»
03:25 «Облом.UA.»

Enter-фільм
05:45, 07:40, 08:45, 09:30 
Мультфільми
07:10, 09:00 «Top Shop»
07:50 Т/с «Своя роль»
09:50 «З любов’ю. Юрій 
Нікулін»
10:45 «Невідома версія. Опе-
рація «И»
11:40 Х/ф «Вірний Руслан»
15:00 Х/ф «Ділові люди»

16:30 Х/ф «Чингачгук - Вели-
кий Змій»
18:20 Х/ф «Сини Великої 
Ведмедиці»
20:10 Х/ф «Апачі / Апачі: 
Кревна помста»
22:00 «Невідома версія. Служ-
бовий роман»
22:55 Х/ф «Живе такий 
хлопець»
00:40 Х/ф «Дайте нам чо-
ловіків!»
02:10 «Жванецький. Одіссея 
одесита»
02:55 Кіноляпи
03:50 Саундтреки
04:45 Кінотрейлери

ICTV
05:35, 04:45 Факти
05:55 Більше ніж правда
07:35 Я зняв!
09:30, 13:00 Дизель-шоу
10:45, 11:45 Особливості 
національної роботи
12:45 Факти. День
14:05 Комік на мільйон
15:50 Х/ф «Тринадцять днів»
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини. 
Підсумки
20:05 Х/ф «Термінатор-5. 
¥енеза»
22:50 Х/ф «Термінатор-4. 
Нехай прийде спаситель»
00:55 Х/ф «У пеклі»
02:35 Провокатор

Інтер
06:40 Мультфільм
07:10 Х/ф «Свій серед чужих, 
чужий серед своїх»
09:10, 03:50 Х/ф «Люди-
на-амфібія»
11:00, 05:20 Х/ф «Екіпаж»
14:00, 20:30 Т/с «25-та година»
20:00, 02:05 «Подробиці»

22:20 Х/ф «Хочеш чи ні?»
00:10 Х/ф «Райський проект»
02:35 Х/ф «Ми жили по 
сусідству»

К1
05:10 «Рецепти щастя»
06:00 «Спеція»
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 «Мультфільми»
09:30 М/ф «Мухнемо на 
Місяць»
11:00 Х/ф «Слава»
13:00 «Ух ти show»
14:00 «Орел і Решка»
23:45 Х/ф «Бабій»
01:30 «Вірю не Вірю»
02:20 «Їже, я люблю тебе!»
03:00 «Нічне життя»

Мега
06:00 Бандитський Київ
07:20 Містична Україна
08:10, 18:10 У пошуках істини
10:40 Історичні битви
12:40 Зброя, мікроби та сталь
15:40 У пошуках краси
21:00 Справжнє обличчя Ісуса
23:00 Хрест у мистецтві
00:00 Таємниці автокатастроф
00:40 Гордість України
03:40 Брама часу

Новий Канал
03:00, 02:00 Зона ночі
05:34, 06:55 Kids Time
05:35 М/с «Пригоди кота в 
чоботях»
07:00 Дешево і сердито
08:30 Ревізор
11:30 Страсті за Ревізором
14:10 Зірки під гіпнозом
16:10 Зіркові яйця
18:00 Х/ф «Месники»
21:00 Х/ф «Месники: Ера 
Альтрона»
23:50 Х/ф «Сіністер»

СТБ
06:15 Х/ф «Запасний гра-
вець»
08:00 «Караоке на Майдані»
09:00 «Все буде смачно!»
10:15 «Зважені та щасливі - 7»
13:10 «Сюрприз, сюрприз!»
16:00 «Хата на тата»
19:00 «Х-Фактор - 8»
21:30 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова історія»
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
09:40 М/с «Світ Вінкс»
10:45 М/с «Дора і друзі. Приго-
ди в місті»
11:15 М/ф «Школа монстрів: 
Вітаємо у Monster High»
12:35 М/ф «Мавпи в космосі - 
2: Удар у відповідь»
14:00 Танька і Володька
18:00 М/ф «Панда Кунг- Фу 3»
19:50 Одного разу під Полта-
вою
00:00 Казки У Кіно
02:50 Країна У
03:40 Віталька

ТК Україна
07:00, 09:00, 15:00, 19:00, 
03:10 Сьогодні
07:15 Ранок з Україною. День 
захисника
09:10, 15:20 Т/с «Балерина»
18:10, 19:40 Т/с «Ноти кохан-
ня»
23:00 Т/с «Герократія»
00:20 Реальна містика
03:50 Т/с «CSI. Місце злочину»
05:50 Зірковий шлях

UA: ПЕРШИЙ
06:00 Д/ф «Галичина мілітар-
на. УПА: Галицькі месники»
06:30, 10:45, 13:50, 16:30, 
20:45, 23:15 Світ он лайн
06:35 Д/ф «Легіон. Хроніка 
Української Галицької армії»
07:30, 02:30 Д/ф «Дмитро 
Вітовський. Шлях до волі»
08:45 Марафон «День захис-
ника України»
09:30 Церемонія складання 
урочистої клятви ліцеїстами 
Київського військового ліцею 
ім. Івана Богуна
10:20 Д/ф «Січ»
11:00 Фольк-music. Діти
11:50 Лайфхак українською
12:20 Фольк-music. «Встань, 
козацька славо!»
14:00 Х/ф «Свята Варвара»
16:40 Д/ф «Аеропорт»
18:00 Д/ф «Рейд»
19:35 Д/ф «Дебальцеве»
21:00 Новини
21:30 Війна і мир
22:25 Церемонія складання 
урочистої клятви ліцеїстами 
Київського військового ліцею 
імені Івана Богуна
23:25 Мегалот
23:30 Концертна програма 
«Вони присягнули на мир і 
волю»

01:10 Концертна програма 
«Вони присягнули на мир і 
волю» (продовження)
03:45 Надвечір’я. Долі
04:35 Світло
05:30 Д/с «Мистецький пульс 
Америки»

ZIK
06:00 Живе багатство Украї-
ни
06:30 «Перші про головне»
07:00 Перші про головне. 
Вечір
08:55, 12:55, 19:55 Пестуни 
долі
09:00 «Торбинка чарівника»
09:45 Хіт-парад FM-TV. 
Підсумки
10:15, 04:25 Художній фільм
11:30, 23:30 «Дзеркало 
історії»
12:00, 20:00 FACE 2 FACE з 
Тетяною Даниленко
13:00 «Народ проти!»
16:05 «Прямим текстом»
17:35 Zіткнення
18:30 Слідство. Інфо
19:00 «Українська пісня»
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 служба 
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»
11:55 «Світ навиворіт - 3: Тан-
занія, Ефіопія»
12:55, 14:00, 15:05, 16:05 Т/с 
«Свати - 4»
17:05 «Ліга сміху 3»
19:30, 05:00 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Танці з зірками»
23:20 «Ігри приколів»
00:20 «Мультибарбара»
01:20 «Аргумент кiно»
04:10 «Світське життя»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 «Бандерлоги»
09:45 «Він, Вона і телевізор»
13:40 Х/ф «Робінзон Крузо»
15:15 Х/ф «Горець: Джерело»
17:10 Х/ф «Слідопит»
19:20 12 тур ЧУ з футболу «Чор-
номорець» - «Динамо»
21:25 ПРОФУТБОЛ
23:15 «Змішані єдиноборства. 
UFC.»
02:00 Х/ф «Все перемагає 
любов»
03:10 «Облом.UA.»

Enter-фільм
05:45, 07:40, 08:40 Мультфільми
07:10, 09:00 «Top Shop»

07:50 «Своя роль»
09:30 «Жванецький. Одіссея 
одесита»
10:25 «Невідома версія. Службо-
вий роман»
11:15 Т/с «Правдива історія про 
Червоні вітрила»
15:10 Х/ф «Скринька Марії 
Медічи»
17:00 Х/ф «Апачі / Апачі: Крев-
на помста»
18:50 Х/ф «Слід сокола»
21:00 Х/ф «Чингачгук - Вели-
кий Змій»
22:50 «Невідома версія. Опера-
ція «И»
23:45 Х/ф «Шістнадцята 
весна»
01:10 Х/ф «Катенька»
02:50 «З любов’ю. Юрій Нікулін»
03:30 Кіноляпи
04:15 Саундтреки
05:00 Кінотрейлери

ICTV
05:10 Більше ніж правда
06:55 Т/с «Слідчі»
08:15 Т/с «Відділ 44»
11:05, 13:00 Скетч-шоу «На 
трьох»
12:45 Факти. День
14:05 Х/ф «Термінатор-4. Не-
хай прийде спаситель»
16:10 Х/ф «Термінатор-5. 
¥енеза»
18:45 Факти тижня. 100 хвилин
20:35 Х/ф «47 ронінів»
22:55 Комік на мільйон
01:00 Х/ф «У пошуках пригод»
02:45 Провокатор

Інтер
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»
13:00 Т/с «25-та година»
18:30 «Крутіше всіх»
20:00, 02:25 «Подробиці»
20:30 Х/ф «Джентльмени 
удачі»
22:20 Док.проект «Євген Лео-
нов. Я король, любі мої!»
23:15 Х/ф «Американський 
дідусь»
00:50 Х/ф «Сльози капали»

К1
05:10 «Рецепти щастя»
06:00 «Спеція»
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 «Мультфільми»
08:50 «Ух ти show»
10:00 Х/ф «Слава»
12:00 М/ф «Мухнемо на 
Місяць»
13:25, 21:30 «Орел і Решка»
20:00 М/ф «Астерікс: Земля 
Богів»
00:20 «КВН»
02:15 «Нічне життя»

Мега
06:00, 05:40 Бандитська 
Одеса
07:20 Містична Україна
08:10, 18:10 У пошуках істини
10:40 Історичні битви

12:40 Боїнг 747: революція
14:40 Мегаяхти
15:40 У пошуках краси
21:00 Зброя, мікроби та сталь
00:00 Таємниці автоката-
строф
00:40 Україна: забута історія
03:40 Прокляття скіфських 
курганів
04:40 Зони росту

Новий Канал
03:00, 02:20 Зона ночі
04:55, 06:09 Kids Time
05:00 М/с «Пригоди кота в 
чоботях»
06:10 Топ-модель по-україн-
ськи
09:00 Х/ф «Ліга видатних 
джентельменів»
11:00 М/ф «Робінзон Крузо: 
Дуже населений острів»
13:00 Х/ф «Месники»
16:00 Х/ф «Месники: Ера 
Альтрона»
18:50 Х/ф «Зелений ліхтар»
21:00 Х/ф «Темний лицар»
00:00 Х/ф «Сіністер 2»

СТБ
06:10 «Хата на тата»
09:00 «Все буде смачно!»
10:45 «Караоке на Майдані»
11:45 «МастерШеф - 7»
19:00 «Битва екстрасенсів 17»
21:30 «Один за всіх»
22:40 «Х-Фактор - 8»
01:40 «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
09:40 М/с «Світ Вінкс»
10:55 М/ф «Мавпи в космосі 

- 2: Удар у відповідь»
12:25 Х/ф «Герцог»
14:00 Країна У
18:00 Одного разу під Пол-
тавою
23:00 Х/ф «Факультет»
01:00 Казки У Кіно
03:40 Віталька

ТК Україна
06:50 Сьогодні
07:40 Зірковий шлях
10:15 Х/ф «Служниця трьох 
панів»
12:10 Т/с «Ноти кохання»
16:10 Х/ф «Мрії з пла-
стиліну»
18:00, 20:00 Т/с «Доля на ім’я 
любов»
19:00 Події тижня з Олегом 
Панютою
23:00 Музична платформа
01:00 Реальна містика
02:45 Т/с «Жіночий лікар 3»

UA: ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Легенда про 
Білосніжку»
06:30, 07:30, 07:30, 07:45, 
08:15, 09:30, 23:20 Світ он 
лайн
06:35, 08:20 Д/с «Традиційні 
свята Мацурі»
07:50 Смакота

09:05 Д/с «Садові скарби»
09:40 Д/с «Дика планета»
10:25 Х/ф «Свята Варвара»
12:40 Як дивитися кіно
13:30 Фольк-music. Діти
14:20 Фольк-music
15:30 Перший на селі
16:15 Т/с «Гранд-готель»
21:00, 01:10 Новини
21:35 #@)[]?$0 з Майклом 
Щуром
22:15 Д/с «Супервідчуття»
22:45 Книга.ua
23:10 Лайфхак українською
23:30 Богатирські ігри
01:35 Д/с «Розкриття Аме-
рики»
05:05 Д/с «Мистецький пульс 
Америки»

ZIK
06:00 «Торбинка чарівника»
07:00, 13:00 «Перші про 
головне. Деталі»
08:00 Sundaynews
08:10 «Євромакс»
08:40 «Shift. Життя в цифрі»
08:55, 12:55, 19:55 Пестуни 
долі
09:00 «Українська пісня»
09:50 Художній фільм
11:25 «Дзеркало історії»
12:00 FACE 2 FACE з Тетя-
ною Даниленко
14:00 «Почути Україну»
15:25 «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
22:30 «Житлоблуд»
23:00 «Пані та пан Медер»
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Нормалізувати травлення 
допомагають народні засоби з 
використанням кореня лопуха 
і соку квашеної капусти. Корінь 
лопуха заспокоює, при цьому 
захищаючи слизову оболонку. 
Для приготування цілющого 
настою знадобитися 1 ст. л. 
подрібненого кореня, 1 склян-
ка молока. Корінь заливають 
молоком і варять протягом 
20 хв., дають настоятися. Вжива-
ють перед їдою двічі на день по 
1/3 склянки. Курс лікування не-
обхідно проводити не менше 
ніж два тижні.
Для поліпшення травлення 

застосовують розсіл квашеної 
капусти, вона сприяє виділен-
ню шлункового соку. Сік вжи-
ваєте перед їжею по 100 мл,  так 
само корисно вживати і саму 
квашену капусту, звичайно, що  
краще домашнього приготу-
вання.
Застосовуючи такі народні 

засоби, як чай із насінням ані-
су, фенхеля, коріандру, кмину, 
ви позбудетеся від кишкових і 
шлункових кольок, метеоризму.
Для приготування чаю візь-

міть 1 ч. л. будь-якого насіння, 
залийте 1 ст. окропу, перед цим 
насіння обов'язково потовчіть 
у ступі (гаряча вода допоможе 
швидше вивільнити цілющі 
ефірні олії). Чай настоюють 
10 хв. Бажано на добу випивати 
3 склянки теплого чаю.
Вживайте відвар із насіння 

фенхеля, кори калини і м'яти 
перцевої. Для приготування 
відвару знадобиться1 ч. л. фен-

хеля, кора калини заливається 
375 мл гарячої води. Відвар не-
обхідно довести до кипіння, 
додати 1 ч. л. м'яти перцевої, 
прокип'ятити 1-2 хвилини, дати 
настоятися 15 хв., а потім проці-
дити. Такий відвар можна пити 
замість чаю по половині склян-
ки 2-3 рази на день. Цей відвар 
також допоможе при запорах, 
тільки замість перцевої м'яти 
додайте 1 ч. л. лляного насіння.
Для поліпшення травлення 

можна використовувати відвар 
із кмином і майораном. Він го-
тується дуже просто. Візьміть 
по 1 ч. л. насіння кмину і майо-
рану, залийте 1 склянкою окро-
пу, дайте настоятися 15-20 хв. 
Вживайте вранці та ввечері по 
0,5 склянки.
Для нормалізації всіх обмін-

них процесів в організмі корис-
но вживати суміш із алое, меду 
і червоного вина. Знадобиться 
500 г натурального меду, 250 г 
подрібненого листя алое,  чер-
воного вина. Всі інгредієнти 

перемішайте, перекладіть до 
скляної банки, зберігайте в про-
холодному місці. Вживати таку 
суміш слід  так: перші п'ять днів 
– по 1 ч. л., а потім – по 1 ст. л. 
тричі на день за 1 годину до їди. 
Для досягнення позитивних ре-
зультатів потрібно суміш вжи-
вати тривалий час (від 2 тижнів 
до півтора місяця).
Більшість людей схильна до 

стресів, а це призводить до при-
душення функцій травлення. 
Надмірне збудження нервової 
системи тягне за собою шлун-
ково-кишкові порушення. В 
результаті чого відбувається не-
травлення шлунка, погіршення 
апетиту, запалення кишечника. 
В цьому випадку добре вживати 
настої на травах, вони сприя-
ють розслабленню нервової 
системи, що приводить до по-
силення активності парасимпа-
тичної нервової системи (при 
цьому відбувається усунення 
кишкових спазмів).

Як поліпшити травлення 
за допомогою трав?

Цибуля – одна з найпоши-
реніших овочевих культур, яка 
цінна на  свої смакові, поживні 
й цілющі властивості. Цибуля 
завжди мала великий попит, її 
постійно подавали до столу і 
використовували як народний 
лікарський засіб. Лікувальні яко-
сті цибулі високо цінуються у 
всіх країнах світу.
Препарати з цибулі мають 

протисклеротичну, цукрозни-
жуючу, антимікробну, сечогін-
ну, жовчогінну, глистогінну і 
ранозагоювальну дію.
Однак ріпчаста цибуля проти-

показана при гострих захворю-
ваннях шлунково-кишкового 
тракту, нирок, печінки, виразко-
вої хвороби шлунка і дванадця-
типалої кишки, панкреатиті.
Зовнішнє застосування сирої 

цибулі й соку також вимагає 
обережного підходу хворих, які 
схильні до шкірних алергічних 
реакцій і спазмів бронхів на за-

пахи. Пом'якшити дратівливі 
властивості цибулі можна, про-
мивши її в холодній воді з сіл-
лю.
Більмо
Сік ріпчастої цибулі, зміша-

ний із медом 1:1, є хорошим за-
собом для запобігання розвитку 
більма на оці. Можна також сік 
однієї середньої цибулини роз-
вести в склянці кип'яченої води 
і додати 1 десертну ложку меду. 
Закапувати по 1-2 краплі 2-3 
рази на день. Курс лікування 
становить 2 тижні.
Трихомонадний кольпіт
Свіжоприготовлену каш-

ку ріпчастої цибулі покласти 
на марлю, зав'язати і вкласти 
в піхву на 8-12 годин. Вико-
ристовувати при трихомонад-
ному запаленні слизової обо-
лонки піхви. Якщо у хворої 
підвищена чутливість до ци-
булі, тампони слід попередньо 

змочити  10%  настоєм квіток 
календули.
Відсутність менструацій
Лушпиння з 2 кг ріпчастої ци-

булі залити 3 л води і кип'ятити 
на слабкому вогні, поки колір 
води не стане темно-червоним, 
охолодити, процідити. Вжива-
ти відвар по півсклянки за 30-40 
хвилин до їди вранці та ввечері 
8-10 днів.
Затримка менструації
Лушпиння 8 цибулин і 2 ч. 

ложки гвоздики (пряність) за-
лити 0,5 л води, варити в закри-
тому посуді 10 хвилин. Охоло-
дити, процідити. Вживати при 
затримці менструації по 150 мл 
тричі на день до їди.
Грибкові та гнійничкові 

захворювання шкіри
Сік ріпчастої цибулі, а також  

спечена цибуля в народній ме-
дицині використовується для 
лікування грибкових і гнійнич-
кових захворювань.
Заражені ділянки змащують 

2-3 рази на день сумішшю ци-
булевого соку і натурального 
бджолиного меду. В процесі 
лікування необхідно строго до-
тримуватися гігієнічних вимог, 
щоб виключити можливість 
повторного зараження грибком. 
Обробку шкіри здійснюють 
тривалий час, деколи без пере-
рви протягом кількох місяців.

5 хвороб, 
які можна лікувати цибулею

Ìàëî õòî ç ëþäåé ñòàðøîãî â³êó íå çíàéîìèé ³ç òàêîþ â³êîâîþ 
«ïðèêðàñîþ» ò³ëà, ÿê â³äêëàäåííÿ ñîëåé. Â³äêëàäåííÿ ñîëåé – 
öå íå ëîêàëüíèé ïðîöåñ, ÿêèé â³äáóâàºòüñÿ â îêðåìîìó îðãàí³, à 
çàãàëüíèé. Ïðè÷èí  ìîæå áóòè áåçë³÷ –  ïîðóøåííÿ îáì³íó ðå÷î-
âèí, íåïðàâèëüíå õàð÷óâàííÿ, ñïàäêîâà ñõèëüí³ñòü òà ³í.

Çà äîïîìîãîþ ô³òîòåðàï³¿ ö³ëêîì óñï³øíî ìîæíà áîðîòèñÿ ç 
â³äêëàäåííÿì ñîëåé â îðãàí³çì³.

Ïðîöåñ ðèñîâîãî î÷èùåííÿ äîñèòü ïðîñòèé. Íà í³÷ çàëèéòå 3 
ñò. ëîæêè ðèñó íà 1 ë âîäè. Âðàíö³ âîäó çëèéòå, çàëèéòå ñâ³æó ³ 
âàð³òü 5 õâèëèí. Ïîò³ì ðèñ ïðîìèéòå, çàëèéòå ³íøó ïîðö³þ âîäè 
³ çíîâó âàð³òü 5 õâèëèí. ² òàê çðîá³òü ùå äâ³÷³. Ï³ñëÿ 4 âàðîê ðèñ 
ïîòð³áíî ç’¿ñòè â òåïëîìó âèãëÿä³ é 3 ãîäèíè í³÷îãî íå ¿ñòè. Ïî-
ò³ì äîòðèìóºòåñÿ çâè÷àéíîãî ðàö³îíó õàð÷óâàííÿ  ³ç îáîâ’ÿçêîâèì 
äîäàâàííÿì  äî  ñóõîôðóêò³â.  Ðèñ ó  öüîìó âèïàäêó º íå ¿æåþ, à 
ë³êàìè – â³í ÿê ñîðáåíò íàêîïè÷óº ³ âèâîäèòü ³ç îðãàí³çìó ñîë³. 
Êóðñ òàêîãî î÷èùåííÿ òðèâàº 10 äí³â.

Âèâåñòè çàéâó ñ³ëü ³ç îðãàí³çìó ìîæíà â³äâàðîì ëàâðà. Ïðè 
î÷èùåíí³ ëàâðîâèì ëèñòîì íå ìîæíà ïåðåîõîëîäæóâàòèñÿ ³ ñë³ä 
äîòðèìóâàòèñÿ ïîì³ðíîãî ô³çè÷íîãî íàâàíòàæåííÿ. Çàëèéòå 0,5 ë 
âîäè 5 øòóê ëàâðîâîãî ëèñòà ³ êèï’ÿò³òü 20 õâèëèí. Îòðèìàíèé 
â³äâàð ñë³ä ïèòè ïî îäíîìó êîâòêó 2-3 ðàçè íà äåíü. Âæèâàòè öåé 
â³äâàð ñë³ä â³ä 3 äî 5 äí³â.

ВИВОДИМО СОЛІ З ОРГАНІЗМУ 
НАРОДНИМИ СПОСОБАМИ

Íåæèòü ÷àñòî äîëàº íàñ ³ çàâäàº íàì âåëèêó ê³ëüê³ñòü íåïðè-
ºìíîñòåé. Àëå öüîìó ìîæíà çàïîá³ãòè  çà äîïîìîãîþ íàðîäíîãî 
ë³êóâàííÿ.

Â³çüì³òü øìàòîê òåìíî-êîðè÷íåâîãî ãîñïîäàðñüêîãî ìèëà, íà-
ìî÷³òü éîãî ³ íàìèëüòå ìîêðèé áåç³ìåííèé ïàëåöü, ÿêèì òðåáà 
çìàñòèòè âñþ âíóòð³øíþ ïîâåðõíþ ë³âî¿ ³ ïðàâî¿ í³çäð³, ä³ñòàþ÷è 
ÿêíàéãëèáøå. Òàê ïîòð³áíî ðîáèòè òðè÷³ íà äåíü. À êðàùå ÿêùî 
âè  ïîâòîðþâàòèìåòå öþ ïðîöåäóðó ùîðàçó, êîëè â³ä÷óºòå, ùî í³ñ 
ïðîñîõ â³ä ë³ê³â.

Öåé çàñ³á äîïîìàãàº ³ íà ðàíí³õ ñòàä³ÿõ íåæèòþ, ³  ÿê ïðîô³ëàê-
òèêà. Öåé íàðîäíèé ñïîñ³á ë³êóâàííÿ íåæèòþ â³äîìèé óæå áàãàòî 
ðîê³â, àëå, íà æàëü, ìàëî õòî õî÷å íèì êîðèñòóâàòèñÿ, íàïåâíî, 
òîìó ùî â³í çàíàäòî ïðîñòèé.

ЯК ВИЛІКУВАТИ НЕЖИТЬ ПРОСТИМ МИЛОМ?
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Три дні на спортивних 
майданчиках ужгородсько-
го спорткомплексу «Юність» 
проходили змагання з п’яти 
видів спорту в залік Всеукра-
їнської спартакіади держслуж-
бовців України. Це змагання, 
в яких беруть участь збірні ко-
манди держслужбовців облас-
тей України та м. Києва.
Для Закарпаття є престиж-

ним те, що Спартакіада вже не 
вперше відбувається в Ужгоро-
ді. Кілька років поспіль збірна 
нашої області ставала призе-
ром у командному заліку. На 
успіх сподівався і тренер.
У змаганні зі шахів взяли 

участь 22 команди. Тут просто 
відмінно виступили шахісти 
Полтавської області, які здобу-
ли І командне місце. Друге – у 
збірної Хмельниччини, третє 
– завоювала команда держ-
службовців Сумської області. 
Збірна Закарпаття фінішувала 
на 10 місці. В індивідуальному 
заліку серед жінок наша Надія 
Токарчик виборола бронзу.
У шашках не було рівних 

збірній Львівської області. 
Срібло – у запоріжців, а брон-
за – у хмельничан. Збірна на-
шої області посіла 12-те місце 
з-поміж 21 команди.
Цікаво проходили змаган-

ня з настільного тенісу. Тут 
найкращими виявилися іва-
но-франківці. Друге місце 
вибороли миколаївці, третє 
– донеччани, які випередили 
збірну м. Києва. Збірна Закар-
паття фінішувала шостою. В 
індивідуальному заліку наш 
Федір Халак виборов бронзо-
ву нагороду.
Двадцять одна команда бо-

ролася за медалі у змаганнях 
із волейболу. Команди проде-
монстрували доволі хороший 
рівень, як для аматорів. Але 
навіть на хорошому загаль-
ному фоні виділялося кілька 
команд, що свідчить про по-
пулярність цього виду спорту 
серед держслужбовців. Дуже 
впевнено виступила збірна 
Хмельницької області, яка 
виборола золоті медалі Спар-
такіади. Друге місце у збірної 
Луганської області, третє – у 
Запорізької. Слід також від-
значити гру збірних Жито-
мирської, Івано-Франківської, 
Харківської та Волинської 
областей. Збірна команда За-
карпатської області в підсумку 
фінішувала шістнадцятою. Як 
виявилося, це був найгірший 
результат із-поміж усіх видів 
змагань.
Хорошу майстерність про-

демонстрували держслужбов-
ці і в змаганнях із футзалу. Тут 
теж 7–8 команд могли претен-
дувати на медалі Спартакіади. 
До фіналу пробилися збірні 
Миколаївської та Запорізької 

областей. Напрочуд напру-
жений поєдинок завершився 
внічию – 1:1, а в серії пенальті 
перемогу здобули миколаївці 
– 4:3, що принесло їм золоті 
медалі. Бронзові нагороди ді-
сталися збірній Хмельницької 
області. Слід відзначити також 
гру івано-франківців, дніпро-
петровців, львів’ян. Збірна 
нашої області фінішувала сьо-
мою.
У командному заліку най-

сильнішою виявилася збірна 
Хмельницької області, в акти-
ві якої 361 очко. Хмельничани 
потужно виступали в кожно-
му виді змагань і в чотирьох 
– стали призерами. Друге 
місце посіла збірна держслуж-
бовців Запорізької області – 
338 очок і три комплекти 
нагород (із футзалу, волей-
болу та шашок). Третіми фі-
нішували держслужбовці Іва-
но-Франківська – 277 очок, які 
значно поступилися очковим 
запасом золотому й срібному 
призерам. Чотирьох очок не 
вистачило до медалей збірній 
Миколаївщини, яка фінішу-
вали четвертою. П’яте місце і 
270 очок в активі збірної Лу-
ганської області. Шосте місце 
виборола збірна Донецької 
області. Слід вклонитися дер-
жслужбовцям Луганської та 
Донецької областей, які, не-
зважаючи на воєнні дії, про-
демонстрували хорошу спор-
тивну майстерність і посіли 
високі місця як в індивідуаль-
них видах, так і в командному 
заліку. Значно нижче за свої 
можливості виступили збір-

ні Волинської, Вінницької, 
Сумської, Чернівецької, Ки-
ївської областей та м. Києва, 
які практично не боролися за 
високі місця. В жодному виді 
не спромоглися скласти кон-
куренцію іншим збірним ко-
манди Чернігівської та Кіро-
воградської областей. Взагалі 
не взяли участі в Спартакіаді 
держслужбовців України збір-
ні Одеської, Херсонської та 
Черкаської областей, що аж 
ніяк не робить їм честі.
Збірна Закарпаття, яка ос-

танні роки постійно посідала 
місця у призовій трійці кра-
щих команд України, цього 
разу фінішувала тільки оди-
надцятою. Практично в жод-
ному виді змагань (у команд-
ному заліку) представники 
краю не боролися за медалі 
Спартакіади. Рідні стіни не 
допомогли. Представники об-
ласті провалили волейбол, де 
вважалися ледь не фаворита-
ми, посередньо виступили в 
змаганнях із шахів та шашок. 
Тільки у змаганнях із настіль-
ного тенісу та футзалу вигля-
дали більш-менш пристойно. 
До речі, збірна держслужбов-
ців Закарпаття чи не єдина 
серед усіх команд на параді 
відкриття та закриття Спар-
такіади була без однакової 
спортивної форми. На фоні 
інших команд важко було ди-
витися на представників об-
ласті, одягнених хто в джинси, 
хто в різні спортивні костю-
ми. На змаганнях такого рівня 
наша збірна мала якийсь «си-
рітський» вигляд. Є серйозні 

претензії й до комплектування 
команд. Хто відповість на за-
питання: чому багато сильних 
спортсменів-держслужбовців 
не взяли участь у змаганнях? 
Хто займався підготовкою й 
комплектацією команд? Хто 
взагалі відповідав за виступ 
збірної команди Закарпаття 
на Спартакіаді України? На 
кого були покладені обов’яз-
ки з організації і проведення 
Спартакіади держслужбовців 
України?
До речі, в керівників Спарта-

кіади є низка зауважень до ор-
ганізації самих змагань, хоча 
від спортивних майданчиків 
вони в захопленні. А це все 
працює на авторитет та по-
повнення бюджету міста й об-
ласті. Чому Закарпатська об-
лдержадміністрація випустила 
з-під контролю як підготовку 
до змагань збірної коман-
ди держслужбовців області, 
так і організацію проведення 
такого важливого і серйоз-
ного спортивного заходу як 
Спартакіада держслужбовців 
України? Це серйозний удар 
по іміджу нашого краю, що 
може в подальшому негатив-
но відобразитися на виборі 
місця проведення такого рівня 
змагань, а це приведе до змен-
шення поступлень.
Щоправда, закриття Спарта-

кіади було організоване на ви-
сокому рівні. Родзинки додали 
духовий оркестр музичного 
коледжу та виступи студентів 
коледжу культури. У нагоро-
дженні переможців та при-
зерів узяли участь директор 

Спартакіади держслужбовців 
України Микола Жирний, за-
ступник голови Закарпатської 
ОДА Володимир Колесников, 
головний суддя Спартакіа-
ди Віктор Сівцов, начальник 
Управління молоді та спорту 
Закарпатської ОДА Віталій 
Ерфан, представник Закар-
патського відділення НОК 
України Анатолій Плєханов.

XIX Спартакіада держслуж-
бовців України фінішувала. 
Чи станемо ми господарями 
XX Спартакіади, як попе-
редніх трьох, сьогодні під пи-
танням.
Василь Климчук, керівник 

делегації збірної Хмельниць-
кої області, заступник керівни-
ка апарату, начальник оргвід-
ділу Хмельницької ОДА, 
учасник усіх XIX Спартакіад 
держслужбовців України:

– Чудовий спортивний 
комплекс, хороший рівень 
змагань. У цьому році серйоз-
ну конкуренцію нам склали 
збірні Запорізької, Миколаїв-
ської, Луганської, Донецької, 
Івано-Франківської, Полтав-
ської та Дніпропетровської 
областей. Значно більше ми 
чекали від збірної Закарпаття, 
розчарували м. Київ та Ки-
ївська, Сумська й Вінницька 
області. Були дуже гарні взає-
мини між учасниками змагань. 
Ми зустріли тут багато друзів, 
обмінювалися думками, спіл-
кувалися. Такі змагання дуже 
потрібні, бо спорт – це запо-
рука здоров’я, і це допомагає в 
роботі державних службовців. 
Ми якоюсь мірою приклад 
для працівників різних галузей 
щодо занять спортом і здоро-
вого способу життя.
Микола Жирний, директор 

XIX Спартакіади держслуж-
бовців України:

– Спортивна майстерність 
учасників доволі висока, що 
свідчить про дружбу держ-
службовців зі спортом. Умо-
ви та спортивні майданчики 
для проведення самих змагань 
дуже хороші. Це відзначили й 
самі учасники Спартакіади. У 
кожному виді боротьба за ме-
далі була дуже захоплюючою. 
Більшість команд дуже добре 
підготовлена, атмосфера про-
сто чудова. Трішки здивувало 
ставлення до організації Спар-
такіади з боку відповідальних 
осіб, але на допомогу при-
йшли представники обласних 
спортивних товариств «Спар-
так» та «Динамо», які допо-
могли вирішити проблемні 
питання організаційного ха-
рактеру. А в цілому все відбу-
лося на хорошому рівні, і ми 
щиро вдячні всім за допомогу.
Степан СЕЛМЕНСЬКИЙ 
Фото: Анастасія ПЕНЗОВА

Першість Закарпатської області з те-
нісу серед команд ДЮСШ відбувалася з 
30 вересня по 1 жовтня на кортах спорт-
комплексу «Юність» в Ужгороді.

52 юних спортсмени з 4 районів За-
карпатської області виборювали осо-
бисту та підсумкову загальнокоманд-
ну першість у 4-х вікових підгрупах у 
юнаків і дівчат. Зросла, порівняно з 
минулими змаганнями, які відбувалися 
навесні цього року, техніко-тактична 
та фізична підготовка закарпатських 
тенісистів, а це вчергове підтвердило, 

що в спортивних школах області йде 
планомірна та професійна робота з 
підготовки юних тенісистів до високих 
спортивних досягнень в улюбленому 
виді спорту.
Переможцями та призерами зма-

гань стали: М. Глібчук, Д. Глібчук, 
І. Шишмарьов (усі троє з Тячева); 
А. Беркович та Н. Боднар (Ужгород); 
берегівчанки В. Попович і Л. Базелюк; 
А. Савицький з Хуста та інші… В за-
гальнокомандному заліку перше місце 
посіла команда Тячівської ДЮСШ, 

ужгородці – другі, на третьому місці – 
берегівчани.
Родзинкою тенісного свята ста-

ла участь переможниці Відкритого 
чемпіонату Австралії серед юніорів в 
одиночному і Відкритого чемпіонату 
США в парному розрядах, чемпіонки 
юнацьких першостей Європи та світу 
15-річної киянки Марти Костюк. Мар-
та і її батьки із задоволенням відгукну-
лися на запрошення тренерського ко-
лективу Тячівської ДЮСШ відвідати 
турнір, за що їм щира подяка від всіх 

учасників, батьків та організаторів. 
Показова гра з виконанням усіх техніч-

них елементів тенісу чемпіонки і тячів-
ки Мирослави Глібчук, нагородження 
переможців і призерів з участю Марти, 
фото- та автограф-сесії надовго зали-
шаться в пам’яті юних закарпатців. А ще 
будуть черговим підтвердженням того, 
що кожний із них тільки важкими, вис-
нажливими тренуваннями, самодисци-
пліною і повною відданістю обраному 
виду спорту може добитися найвищих 
досягнень, повідомляє «obolok.com.ua».

Першість Закарпатської області з тенісу в Ужгороді

На Закарпатті змагалися 
держслужбовці зі всієї України
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ДОЗВІЛЛЯ

ОВЕН 
(21 БЕРЕЗНЯ−19 КВІТНЯ)

Настав час самовдосконалення та змін. Ваші 
недоліки особливо впадатимуть в око, однак 
постарайтеся не реагувати занадто болісно на 
критику на свою адресу. Намагайтеся відгоро-
дити себе від зайвих і непотрібних контактів на 
роботі. У вихідні не зашкодить більше зосере-
дженості на справах. Сприятливий день – се-
реда, несприятливий день – п’ятниця.

ТЕЛЕЦЬ 
(20 КВІТНЯ−20 ТРАВНЯ)

Нагромадилося багато справ, які краще ви-
конати не відкладаючи. Конкуренти або коле-
ги можуть виставити вас із невигідного боку. 
Однак ви здатні швидко відновити свій авто-
ритет. Деякі непогодженості в справах можуть 
переслідувати вас, але все-таки обставини змі-
няться на краще. У вихідні ваша інтуїція підка-
же вам правильне рішення у будь-якій ситуації. 
Сприятливий день – п’ятниця, несприятливий 
день – субота.

БЛИЗНЮКИ 
(21 ТРАВНЯ−20 ЧЕРВНЯ)

Вам спаде на думку чимало гарних ідей. І 
ви будете зразком ввічливості та терпіння. 
Зайві справи рішуче відкидайте, це стане в 
пригоді у вашому особистому житті й на ро-
боті у стосунках із колегами. Ставтеся до но-
вих контактів і знайомств уважніше, є шанс 
зустріти по-справжньому споріднену душу. У 
вихідні варто розібратися зі старими речами 
і почуттями. Сприятливий день – понеділок, 
несприятливий день – вівторок.

РАК (21 ЧЕРВНЯ−
22 ЛИПНЯ)

Може настати час великої активності в 
партнерських стосунках. Навряд чи вам 
удасться побути на самоті, навіть якщо ви 
цього дуже захочете. Сприятливий час для 
навчання та роботи. Ви можете знайти гід-
них союзників у реалізації вашого практич-
но геніального проекту. У вихідні ви будете 
подібні до вулкану, постарайтеся контролю-
вати свої емоції. Сприятливий день – середа, 
несприятливий день – субота.

ЛЕВ (23 ЛИПНЯ−
22 СЕРПНЯ)

Вам буде важкувато усвідомити, у чому саме 
ви не мали рації. Однак все-таки прислухай-
теся до зауважень, які зроблять близькі люди. 
Сприятливі контакти з колегами. У вихідні 
можуть виникнути труднощі у стосунках в ро-
дині, діти можуть повестися зовсім не так, як 
ви того від них очікуєте. Проявіть такт і тер-
піння. Сприятливий день – четвер, несприят-
ливий день – понеділок.

ДІВА (23 СЕРПНЯ−
22 ВЕРЕСНЯ)

Побільше впевненості у власних силах, 
і, що дуже важливо, зберігайте емоційну 
рівновагу, але при цьому більше довіряйте 
власній інтуїції. Ініціативність, що сполу-
чається з тонкою дипломатією, дозволить 
щонайкраще влагодити будь-які непоро-
зуміння з діловими партнерами. Вихідні 
сприятливі для обговорення з друзями 
проблем, що виникли, адже вони допо-
можуть вам мудрою порадою або рішу-
чими діями. Сприятливий день – середа, 
несприятливий день – п’ятниця.

ТЕРЕЗИ (23 ВЕРЕСНЯ−
22 ЖОВТНЯ)

Імовірні певні ускладнення у взаєминах з 
колегами, не вступайте в суперечки та з’ясу-
вання стосунків. Реалізація давніх ідей здатна 
принести моральне й матеріальне задово-
лення. Не покладайтеся на чужі обіцянки, вас 
можуть підвести або, ще гірше, обдурити. У 
вихідні багато часу доведеться присвятити 
домашнім обов’язкам. Сприятливий день – 
четвер, несприятливий день – вівторок.

СКОРПІОН (23 ЖОВТНЯ−
21 ЛИСТОПАДА)

У вас відкриються нові перспективи для 
кар’єрного росту. У начальства з’явитися 
причина вас похвалити й надати премію. 
Постарайтеся не думати про людей погано, 
ваше терпіння і доброзичливість окупляться 
сторицею. Імовірні приємні новини від ко-
ханої людини. Вихідні присвятіть пасивному 
відпочинку. Сприятливий день – понеділок, 
несприятливий день – четвер.

СТРІЛЕЦЬ (22 ЛИСТОПАДА−
20 ГРУДНЯ)

Вам слід якнайменше прислухатися до по-
рад навколишніх, а більше довіряти власній 
інтуїції. Роботи буде багато, доведеться про-
явити справжнє терпіння та працьовитість. 
Випадкові зустрічі відкриють вам нові пер-
спективи в професійній сфері. Діти тіши-
тимуть вас. Сприятливий день – п’ятниця, 
несприятливий день – вівторок.

ВОДОЛІЙ (20 СІЧНЯ−
17 ЛЮТОГО)

Залишок проблем успішно розв’яжеться, 
так що вам не варто тягти за собою таку важку 
ношу. Активна діяльність і самодисципліна 
відкриють перед вами нові перспективи. Ви 
зможете реалізувати практично все те, що 
запланували. Дозвольте собі розслабитися у 
вихідні, навідайтеся в гості, збагатіть себе но-
вими враженнями. Сприятливий день – вівто-
рок, несприятливий день – субота.

РИБИ (18 ЛЮТОГО−
20 БЕРЕЗНЯ)

На вас може обрушитися шквал подій, но-
вин, ділових зустрічей, тому варто ретельно 
продумати і свій розклад, і свій імідж. Хтось 
або щось може сильно розлютити вас, але 
не варто рвати й метати. Із цієї ситуації навіть 
можна взяти користь, якщо ви залишитеся 
спокійні та розважливі. У вихідні матимете 
успіх. Сприятливий день – понеділок, не-
сприятливий день – четвер.

Відповіді на сканворд 
 попереднього номера 

СКАНВОРД

КОЗЕРІГ (21 ГРУДНЯ−
19 СІЧНЯ)

Намагайтеся не занадто заважати навколи-
шнім, інакше вам зіпсують усе задоволення. 
Перед вами відкриються нові можливості. 
Постарайтеся вникати в слова навколишніх, 
ви можете почути багато цікавого для себе й 
про себе. Можливе поліпшення в стані про-
фесійних справ. Вдалий час для зміни робо-
ти. Сприятливий день – понеділок, несприят-
ливий день – середа.
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НАПРИКІНЦІ

Як кажуть, чим вищий ка-
блук у дівчини, тим більше 
нещаслива вона в особистому 
житті, а якщо ви побачите дів-
чину в кедах і вільній толстов-
ці – значить у неї все в порядку 
на особистому фронті.
Чим щасливіше люди жи-

вуть, тим простіше вони одя-
гаються, – до цього несподі-
ваного висновку підштовхує 
щорічний звіт ООН про рі-
вень щастя в світі.
Із 2011 року щорічно прово-

диться дослідження світового 
щастя. Так, не смійтеся. Сер-
йозні вчені розробили тех-
нології і тепер вимірюють у 
людей в різних країнах рівень 
їхнього об’єктивного благо-
получчя, а також їхню суб’єк-
тивну оцінку власного життя. 
Потім порівнюють показники 
і складають рейтинг країн за 
рівнем щастя їхніх громадян.

У 2017 році 
перша десятка

 щасливих країн 
виглядає так:

1. Норвегія.
2. Данія.

3. Ісландія.
4. Швейцарія
5. Фінляндія.

6. Нідерланди.
7. Канада.

8. Нова Зеландія.
9. Австралія.
10. Швеція.

У тому ж складі, тільки міня-
ючись місцями всередині пер-
шої десятки, ці країни лідиру-
вали і в минулі роки.
Знаєте, що об’єднує ці кра-

їни? Крім того, що там дуже 
високий рівень життя, приго-
ломшливі соціальні стандар-
ти і взагалі майже комунізм (у 
хорошому сенсі цього слова), 
усі ці країни об’єднує надзви-
чайно просте, без вишукувань 
ставлення місцевих жителів до 
одягу!
Країни – законодавці світо-

вої моди і стилю; країни, на 
вулицях яких стріт-стайл фо-
тографи вихоплюють один за 
іншим ідеальні модні образи; 
країни, в яких кожна друга сту-
дентка виглядає як ікона сти-
лю, – бовтаються вчетверо у 
десятці світового рейтингу ща-
стя. Франція на 32-му місці, Іс-
панія на 37-му. Італія, де кожна 
дитина (будь-якої статі) від на-
родження знає, як правильно 
підвертати штани, – взагалі на 
50-му місці! Із 157 досліджених 
країн. Тобто майже в третини 
країн на Землі люди живуть 
щасливіше, ніж італійці!
А що в щасливих країнах? 

А там ніхто не заморочуєть-
ся тим, на скільки міліметрів 
підвертати штани згідно з ос-
танніми постановами журналу 
«VOGUE». Носять те, в чому 
комфортно, і не особливо па-
ряться, стильно це чи ні. Джин-
си й майки, кеди й кросівки, 
толстовки і парки. У якійсь Да-
нії чи Голландії йде попереду 
пара – і не відразу зрозумієш, 
хто з них хлопчик, хто дівчин-
ка, настільки однаково вони 
одягнені.
Судячи з результатів до-

слідження, Швеція – це дуже 
щаслива країна. Значить, там 
жінки не відчувають себе не-
щасними від того, що вони не 
носять спідниці-олівці й не не-
суться з раннього ранку на ро-
боту на 10-сантиметрових під-
борах, зі стильною зачіскою, 
бездоганною укладкою волос-
ся і повним макіяжем. І більш 
того, чоловіки в цих країнах 
теж явно не відчувають нестачі 
щастя від того, що їхні жінки 

не виглядають 24/7 як експо-
нати на виставці досягнень сві-
тової фешн-індустрії.
Можливо, для щастя зовсім 

не обов’язково слідувати мод-
ним трендам і ретельно підби-
рати форму спідниці до типу 
фігури? Можливо, вдається 
бути щасливою і в простому 
одязі, без викрутасів?

Імовірно, коли людина від-
чуває себе щасливою, захи-
щеною і спокійною, коли їй 
не треба щодня комусь щось 
доводити і щосили демонстру-
вати свій (часто уявний) статус 
– то в джинсах і толстовці їй 
дуже навіть зручно насолоджу-
ватися життям!

«cloche.club»

Як пов’язані індекс щастя і манера одягатися?


