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АГРАРНА УКРАЇНА МАЄ ДОРОЖЧЕ 
МОЛОКО, НІЖ У СУСІДІВ

ЧЕХИ ХОЧУТЬ ЗНЯТИ НОВИЙ ФІЛЬМ 
ПРО МИКОЛУ ШУГАЯ НА ЗАКАРПАТТІ

Читайте на 3-й  сторінці

Читайте на 2-й  сторінці

Фото з Інтернету

Читайте на 14-й  сторінці

НА БЕРЕГІВЩИНІ ВІДРОДЖУЮТЬ 
ЖІНОЧИЙ ФУТБОЛ

У МУКАЧЕВІ ОСББ ОТРИМУЮТЬ 
ПО 65 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ НА РЕМОНТИ 

ДАХІВ ТА УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ

Читайте на 2-й  сторінці

Карпатський ВiсникКарпатський Вiсник

Усе про нову субсидію: 
кому, скільки, за що, хто заплатить?

Розпочався новий опалювальний сезон. У листопаді українці отримають рахун-
ки за опалення. ЕП з’ясовувала, як зміняться цифри у квитанціях для тих, хто отри-
мує субсидію, та у кого її заберуть.

Читайте на 11-й сторінці

Унаслідок хибної і неповної системи 
ціноутворення в будівництві витрача-
ються надмірні бюджетні кошти на зве-
дення об’єктів, які надалі будуть надмір-
но дорогі в утриманні та експлуатації.

На Заході, насамперед у США, в 1980-х 
роках набула поширення концепція 
управління вартістю життєвого циклу 
будівельних об’єктів, особливо держав-
них, які проектуються, споруджують-

ся та утримуються за кошти платників 
податків і розраховані на тривалу екс-
плуатацію для задоволення суспільних 
потреб.

Читайте на 4-й сторінці

Будівельні кошториси: 
брехня у кожному рядку
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А чи є що повертати? 
Держава може отримати від Ахметова 

«мертвий» «Укртелеком»

Читайте на 12-й  сторінці

Всі новини в одній газетіВсі новини в одній газеті

НАСТУПНОГО РОКУ В УКРАЇНІ ЗНОВУ 
ПОДОРОЖЧАЄ АЛКОГОЛЬ

Читайте на 3-й  сторінці

СКІЛЬКИ ГРОШЕЙ ВАМ ПОТРІБНО 
ДЛЯ ПОВНОГО ЩАСТЯ?

Читайте на 13-й  сторінці
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Äíÿìè íà Çàêàðïàòò³ ïîáóâàâ â³äîìèé ÷åñüêèé ðåæèñåð 
Âëàä³ì³ð Ìîðàâåê.

Â³í º õóäîæí³ì êåð³âíèêîì çíàíîãî òåàòðó «Ãóñêà íà ìîòó-
çö³» â Áðíî. Îäí³ºþ ç íàéóñï³øí³øèõ âèñòàâ öüîãî òåàòðó º 
«Áàëàäà äëÿ áàíäèòà», ÿêà ðîçïîâ³äàº ³ñòîð³þ çàêàðïàòñüêî-
ãî îïðèøêà Ìèêîëè Øóãàÿ. Çà öèì ìþçèêëîì áóëî çíÿòî ³ 
õóäîæí³é ô³ëüì ó 1972 ðîö³, ÿêèé ñòàâ êóëüòîâèì äëÿ ÷åñüêî¿ 
ìîëîä³ òîãî ÷àñó.

Îñê³ëüêè âèñòàâó ïîêàçàëè âæå 220 ðàç³â, òî óõâàëèëè ð³-
øåííÿ ïðî ¿¿ çàêðèòòÿ. Àëå Âëàä³ì³ð Ìîðàâåê âèð³øèâ íå 
ðîç÷àðîâóâàòè ôàí³â ñïåêòàêëþ, ÿêèõ ó ×åõ³¿ áàãàòî, òîæ 
çàäóìàâ çíÿòè íîâó âåðñ³þ ìþçèêëà «Áàëàäà äëÿ áàíäèòà». 
Âëàñíå ç ö³ºþ ìåòîþ â³í ³ ïðè¿çäèâ äî Óæãîðîäà òà Êîëî÷àâè, 
àáè ïîäèâèòèñÿ ëîêàö³¿, äå, ìîæëèâî, â³äáóâàòèìóòüñÿ çéîì-
êè.

Â³äîìèé ÷åñüêèé ðåæèñåð, ÷èé ô³ëüì «Íóäüãà â Áðíî» ñâî-
ãî ÷àñó âèñóâàâñÿ â³ä ×åñüêî¿ Ðåñïóáë³êè íà «Îñêàðà», õî÷å 
çàëó÷èòè äî ñòð³÷êè ³ çàêàðïàòñüêèõ àêòîð³â òà íàâ³òü ïðî-
ñòèõ ìåøêàíö³â. Ô³ëüì ïëàíóþòü çí³ìàòè íàñòóïíîãî ðîêó 
äî 100-ð³÷÷ÿ ñòâîðåííÿ ×åõîñëîâàöüêî¿ äåðæàâè, ïîâ³äîìëÿº 
«Uzhgorod.net.ua».

Òàêîþ äóìêîþ ïîä³ëèâñÿ äèðåêòîð ðóìóíîìîâíî¿ çàãàëüíî-
îñâ³òíüî¿ øêîëè Òÿ÷³âñüêîãî ñåëà Ãëèáîêèé Ïîò³ê òà äåïóòàò 
Òÿ÷³âñüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè Äìèòðî Áóãà.

«Ìè îáãîâîðèëè íîâèé Çàêîí ó ïåäàãîã³÷íîìó êîëåêòèâ³ 
òà ç áàòüêàìè. ² âîíè íå ïðîòè íüîãî. Æîäíîãî àæ³îòàæó â 
ëþäåé íåìàº. Á³ëüøå òîãî, áàòüêè êàæóòü: øêîäà, ùî íàâ-
÷àííÿ óêðà¿íñüêîþ áóäå ëèøå ç 5-ãî êëàñó, à ïåðø³ ÷îòèðè 
ðîêè òðåáà íàâ÷àòèñÿ ðóìóíñüêîþ. Ð³äíà ìîâà äëÿ íàøèõ ó÷-
í³â – ðóìóíñüêà, àëå é äåðæàâíó ìîâó â Óêðà¿í³ òðåáà çíà-
òè îáîâ’ÿçêîâî. Â÷èòåë³ òåæ ïîñòàâèëèñü ³ç ðîçóì³ííÿì. Áåç 
ðîáîòè íå çàëèøàòüñÿ, àëå ¿ì òðåáà áóäå ïðîéòè ïåðåêâàë³ô³-
êàö³þ. Òà äóìàþ, í³÷îãî ñòðàøíîãî íå ñòàíåòüñÿ. Ïîñòóïîâî 
ïåðåõîäèòèìåìî íà äåðæàâíó, – ñòâåðäæóº êåð³âíèê çàêëà-
äó ³ ï³äêðåñëþº: – Ïðîáëåì ç³ çíàííÿì äåðæàâíî¿ ó øêîë³ 
íå áóëî é äî óõâàëåííÿ çàêîíó, ïðî ùî ñâ³ä÷àòü ðåçóëüòàòè 
ÇÍÎ ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òà ë³òåðàòóðè, âîíè êðàù³, í³æ ó äå-
ÿêèõ øêîëàõ ç óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ íàâ÷àííÿ. Çà öèì ïîêàç-
íèêîì ìè çíàõîäèìîñÿ ïðèáëèçíî ïîñåðåäèí³ ðåéòèíãó øê³ë 
Òÿ÷³âùèíè», – ³íôîðìóº Äìèòðî Âàñèëüîâè÷.

Òà é ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ øêîëè 90% âèïóñêíèê³â çäîáóâàþòü 
âèùó îñâ³òó çäåá³ëüøîãî â Óêðà¿í³. Çà êîðäîí – â Ðóìóí³þ 
òà Ìîëäîâó – âñòóïàþòü îäèíèö³. Òîæ ïåäàãîãè Ãëèáîêîãî 
Ïîòîêó íàëàøòîâàí³ îïòèì³ñòè÷íî ³ ââàæàþòü òàê³ çì³íè â 
îñâ³òíüîìó ïðîñòîð³ íåîáõ³äíèìè.

Çà ìàòåð³àëàìè «Tyachiv.com.ua»

Влада Мукачева закликає 
містян створювати ОСББ. Для 
цього місто ухвалило програ-
ми підтримки об’єднань спів-
власників багатоквартирних 
будинків.
Керівництво міста здійс-

нює підтримку ОСББ міста, 
для того щоби мешканці ба-
гатоповерхівок об'єднувалися 
заради спільного утримання 
власних помешкань. Так, вла-
да виділяє кошти на капіталь-
ний ремонт дахів, утеплення 
фасадів, внутрішньокварталь-
них проїздів, інженерних ме-
реж, насамперед для багатопо-
верхівок, де створено ОСББ. 
65 тисяч гривень ОСББ може 
отримати коштом програ-
ми «Сприяння створенню та 
розвитку об’єднань співвлас-
ників багатоквартирних бу-
динків у м. Мукачеві на 2015–
2018 роки».
Саме питання ремонтів ба-

гатоповерхівок – одне з най-
більш актуальних, з якими на 
прийом до міського голови 
приходять містяни. Наразі в 
Мукачеві створено та діють 
42 об'єднання співвласників 
багатоквартирних будинків, 
ще 6 – у стадії створення та ре-

єстрації. Тому влада закликає 
містян і надалі бути активни-
ми, адже мешканці багатоквар-
тирних будинків зможуть са-
мостійно управляти власним 
будинком, обирати поста-
чальників послуг та відмовля-
тися від них у разі неякісного 
обслуговування. 
Із наступного року в Мука-

чеві ремонтуватимуть дахи та 
внутрішньоквартальні проїз-
ди найперше там, де створено 
ОСББ.
У місті діє також «Програма 

відшкодування частини креди-

тів, отриманих ОСББ, ЖБК, 
на впровадження заходів з 
енергозбереження багатоквар-
тирних будинків у м. Мукачеві 
на 2016–2020 рр.». Минулоріч 
такою можливістю скориста-
лося ОСББ міста для ремон-
ту дахів та іншої інфраструк-
тури. Всього використано 
186,5 тис. грн. Місто гарантує 
повернення 55% цього креди-
ту коштом програми, ще 40% 
можна повернути коштом 
державної програми «Теплі 
кредити», – інформує Мука-
чівська міськрада.

У вівторок, 24 жовтня, на 
території Закарпатської облас-
ті почалися командно-штаб-
ні навчання з територіальної 
оборони. Участь у них взяли 
підрозділи, які залучаються до 
виконання відповідних завдань 
на території Закарпатської об-
ласті, – Служби безпеки Укра-
їни, Держприкордонслужби, 
Національної гвардії та Держ-
служби з надзвичайних ситуа-
цій.
Теоретична частина нав-

чань відбулась у сесійній залі 
Закарпатської ОДА, де голо-
вам районних адміністрацій та 
військовим комісарам області 
роз’яснили тактичний план 
дій із військової підготовки. До 

практичної ділянки на Ужго-
родській дільниці військового 
полігону долучилось і керів-
ництво зони районів терито-
ріальної оборони області, і 
військовозобов’язані загону 
територіальної оборони, які 
проходили вишкіл упродовж 
минулого тижня.
За словами начальника 

Управління територіальної 
оборони оперативного коман-
дування «Захід» полковника 
Володимира Василюка, важко 
переоцінити важливість прове-
дення підготовки військовозо-
бов’язаних у зв’язку з реаліями 
сьогодення. Він наголосив на 
необхідності підтримки та на-
лежного фінансування підроз-

ділів територіальної оборони 
з боку органів державної влади 
та місцевого самоврядування.
Участь у практичних за-

няттях також узяли заступник 
командувача військ із терито-
ріальної оборони Управління 
оперативного командування 
«Захід» полковник Петро Ро-
мигайло, а також військові 
комісари районних (міських) 
військових комісаріатів області 
на чолі з військовим комісаром 
Закарпатського обласного вій-
ськового комісаріату полков-
ником Богданом Череміським.
Група по роботі з особовим 
складом та громадськістю
Закарпатського обласного 
військового комісаріату

ЧЕХИ ХОЧУТЬ ЗНЯТИ НОВИЙ ФІЛЬМ 
ПРО МИКОЛУ ШУГАЯ НА ЗАКАРПАТТІ

«ДЕРЖАВНУ МОВУ В УКРАЇНІ 
ТРЕБА ЗНАТИ ОБОВ’ЯЗКОВО!»

У Мукачеві ОСББ отримують 
по 65 тисяч гривень на ремонти 
дахів та утеплення фасадів

Тероборона та силовики вчилися 
протидіяти збройним конфліктам
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Ïðè ïåðåòèí³ óêðà¿íñüêîãî êîðäîíó ãðîìàäÿíè Ðîñ³¿, à òàêîæ 
æèòåë³ êðà¿í ì³ãðàö³éíîãî ðèçèêó ç 1 ñ³÷íÿ 2018 ðîêó çäàâàòèìóòü 
â³äáèòêè ïàëüö³â.

Ïðî öå ïîâ³äîìèâ ãîëîâà Äåðæïðèêîðäîíñëóæáè Óêðà¿íè Ïå-
òðî Öèãèêàë â ³íòåðâ’þ «Öåíçîð.ÍÅÒ».

Â³í ðîçïîâ³â ïðî ñïåöèô³êó ïåðåòèíó óêðà¿íñüêîãî êîðäîíó ãðî-
ìàäÿíàìè Ðîñ³¿.

«Íàðàç³ ðîñ³ÿíè ïåðåòèíàþòü êîðäîí çà çàêîðäîííèìè ïàñïîð-
òàìè. Àëå ìè ðîçãëÿäàºìî ïèòàííÿ, àáè ç 1 ñ³÷íÿ áóâ ââåäåíèé 
á³îìåòðè÷íèé êîíòðîëü, çí³ìàòèìåìî â³äáèòêè ïàëüö³â. Ó ö³ëîìó 
â íàñ º 157 ì³æíàðîäíèõ ³ ì³æäåðæàâíèõ ïóíêò³â ïðîïóñêó. ² íàì 
ñüîãîäí³ âèä³ëèëè 300 ìëí ãðí äëÿ çàêóï³âë³ ñêàíåð³â, îáëàøòó-
âàííÿ ðîáî÷èõ ì³ñöü, ñòâîðåííÿ ñêëàäíî¿ ñèñòåìè», – çàçíà÷èâ 
÷èíîâíèê.

Â³í òàêîæ ï³äêðåñëþº, ùî ãðîìàäÿíàì êðà¿í ªÑ äëÿ ïåðåòèíó 
êîðäîíó äîñòàòíüî áóäå ìàòè ò³ëüêè á³îìåòðè÷íîãî ïàñïîðòà.

«Â³äíîñèíè ç ³íîçåìöÿìè ç ªÑ áóäóòü òð³øêè ³íøèìè – íà 
êîðäîí³ ñòîÿòèìå àïàðàòóðà, ÿêà ç÷èòóâàòèìå ¿õí³ á³îìåòðè÷í³ 
ïàñïîðòè. À ó ðîñ³ÿí, îñê³ëüêè ó íèõ á³îìåòðè÷íèõ ïàñïîðò³â íå-
ìàº, ìè áðàòèìåìî â³äáèòêè ïàëüö³â ³ ñòâîðþâàòèìåìî ñâîþ áàçó. 
Öå íà îñíîâ³ íàøîãî «Ãàðòó». ² öþ ³íôîðìàö³þ ïåðåäàâàòèìåìî 
ð³çíèì ñòðóêòóðàì: ÑÁÓ, Ì³ãðàö³éí³é ñëóæá³, Ïîë³ö³¿ òîùî», – 
ïîâ³äîìèâ Ïåòðî Öèãèêàë.

Äåðæàâíà ì³ãðàö³éíà ñëóæáà Óêðà¿íè çàÿâëÿº, ùî ìàº ï³äñòàâè 
äëÿ âèäâîðåííÿ ç Óêðà¿íè êîëèøíüîãî ïðåçèäåíòà Ãðóç³¿, ë³äåðà 
ïàðò³¿ «Ðóõ íîâèõ ñèë» Ì³õå¿ëà Ñààêàøâ³ë³. Ïðî öå éäåòüñÿ ó 
çàÿâ³ â³äîìñòâà.

Çîêðåìà, â çàÿâ³ çàçíà÷àºòüñÿ, ùî 11 âåðåñíÿ öüîãî ðîêó «äî 
êàíöåëÿð³¿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ÄÌÑ ó Ëüâ³âñüê³é îáëàñò³ íå-
âñòàíîâëåíîþ ãðóïîþ ç 4 îñ³á (ÿê³ íå ïðåä’ÿâèëè æîäíèõ äîêó-
ìåíò³â, ùî ïîñâ³ä÷óþòü îñîáó) áóëî çàëèøåíî çàÿâó ïðî íàäàííÿ 
äîäàòêîâîãî çàõèñòó â³ä ³ìåí³ ãðîìàäÿíèíà Ñààêàøâ³ë³ Ì. Äî çà-
ÿâè áóëè äîëó÷åí³ êîï³ÿ ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè».

Ï³äêðåñëþºòüñÿ, ùî öå óïðàâë³ííÿ ÄÌÑ ó ìåæàõ 30-äåííîãî 
ñòðîêó, ïåðåäáà÷åíîãî çàêîíîäàâñòâîì, â³äìîâèëî â ðîçãëÿä³ ö³º¿ 
çàÿâè ó çâ’ÿçêó ç òèì, ùî ¿¿ ïîäàíî ç ïîðóøåííÿì ïóíêòó 8 ÷à-
ñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 1 (çàÿâà íåâñòàíîâëåíîãî çðàçêà) òà ÷àñòèíè 
ïåðøî¿ ñòàòò³ 7 (çàÿâà ïîäàºòüñÿ îñîáèñòî àáî ÷åðåç çàêîííîãî 
ïðåäñòàâíèêà) Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî á³æåíö³â òà îñ³á, ÿê³ ïîòðå-
áóþòü äîäàòêîâîãî àáî òèì÷àñîâîãî çàõèñòó».

«ÄÌÑ êîíñòàòóº, ùî íàðàç³ Ñààêàøâ³ë³ ³ãíîðóº ïèòàííÿ âðåãó-
ëþâàííÿ ñâîãî ïðàâîâîãî ñòàòóñó â Óêðà¿í³, ùî äàº îá´ðóíòîâàí³ 
ï³äñòàâè êîìïåòåíòíèì îðãàíàì çä³éñíþâàòè ïðîöåäóðí³ çàõîäè 
ùîäî éîãî çàëèøåííÿ òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè âèêëþ÷íî ó ìåæàõ ä³þ÷î-
ãî çàêîíîäàâñòâà», – íàãîëîøóºòüñÿ â çàÿâ³.

Íàãàäàºìî, ðàí³øå ãåíïðîêóðîð Þð³é Ëóöåíêî çàÿâèâ, ùî 
Äåðæàâíà ì³ãðàö³éíà ñëóæáà â³äìîâèëà Ñààêàøâ³ë³ ó íàäàíí³ 
ñòàòóñó á³æåíöÿ, ³, òàêèì ÷èíîì, â³í íàðàç³ àïàòðèä áåç æîäíèõ 
ñïåö³àëüíèõ îáñòàâèí, ÿê³ ìîãëè á óíåìîæëèâèòè éîãî äåïîðòàö³þ 
àáî åêñòðàäèö³þ.

РОСІЯНИ НА КОРДОНІ З УКРАЇНОЮ 
ЗДАВАТИМУТЬ ВІДБИТКИ ПАЛЬЦІВ

У МІГРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ Є ВСІ ПІДСТАВИ 
ДЛЯ ВИДВОРЕННЯ СААКАШВІЛІ З УКРАЇНИ

Цього року молоко в нашій 
країні далеко не найдешевше 
серед країн-сусідів, хоч ми вва-
жаємося аграрною країною. 
Асоціація постачальників тор-
говельних мереж робила моні-
торинг найменших цін на мо-
локо жирністю 3,2%: Польща – 
16,18 грн, Білорусь – 16,92 грн, 
Україна – 20,25 грн.
Про це на своїй сторінці у 

Фейсбук повідомив генеральний 
директор Української асоціації 
постачальників торговельних 
мереж Олексій Дорошенко.

«Якщо грошей вистачає лише 
на хліб та молоко, то ціна на 
останнє матиме значення. Літр 
молока жирністю 3,2–3,5% в 
упаковці «Tetra Pak» у тих ма-
газинах, які минулого тижня 
моніторила Асоціація поста-
чальників торговельних мереж, 
можна було купити по такій 
найменшій ціні: Польща 3,2% – 
16,18 грн, Білорусь 3,2% 
– 16,92 грн, Україна 3,2% 
– 20,25 грн, Литва 3,5% – 
25,85 грн, Румунія 3,5% – 
26,75 грн, Естонія 3,5% –  
28,65 грн.
Молоко в Польщі коштує на 

25% дешевше, ніж в Україні. 
Одна з причин такої різниці в 
тому, що в нашій країні ПДВ 
на продукти становить 20%, а в 
Польщі – лише 5%. Без подат-
ку на додану вартість різниця в 
наших країнах становить 9%. 
Якщо молоко жирністю 3,2% 
довести до жирності 3,5%, то 
його вартість додасть близько 
10%, що наблизить вартість у 
Польщі, Білорусі та України до 
рівня інших країн», – написав 
Олексій Дорошенко.
У квітні Асоціація постачаль-

ників торговельних мереж також 
робила моніторинг наймен-
ших цін на молоко жирністю 
1,5–2,5%, які були такими: 1 літр 
2,5% в Естонії – 13,4 грн, у Литві 
– 13,9 грн, в Україні – 16,2 грн. 

У Польщі молоко 1,5% продава-
лося за 20 грн, а у Франції – за 
34,2 грн.

«Для забезпечення громадян 
якісними та недорогими про-
дуктами необхідно робити певні 
кроки. Це не лише зробить їх 
доступнішими, але й пожвавить 
внутрішню торгівлю, тому що 
українці почнуть більше купу-
вати. Від цього виграють і ви-
робники, і торгівля. Усі кроки 
економічного блоку уряду на 
чолі зі Степаном Кубівим ведуть 
якраз в інший бік. Саме тому всі 
виробники, що продовжують 
працювати в умовах подальшої 
деградації торгівлі в країні, виму-
шені все більше експортувати, 
що також впливає на зростання 
цін», – розповів експерт.

Аграрна Україна має дорожче молоко, 
ніж у сусідів

Найдешевша пляшка горілки 
0,5 літра (з вмістом спирту 40%) 
коштуватиме  наступного року 
щонайменше 91 грн.
Про це під час прес-конфе-

ренції журналістам заявив ди-
ректор Української асоціації 
постачальників торговельних 
мереж Олексій Дорошенко, пе-
редає УНН. Він нагадав, що між 
Україною і ЄС діє угода, згідно 
з якою вітчизняні ставки акцизів 
планується довести до середніх 
європейських норм.

«Але на сьогодні ми по низці 
акцизів уже перевершили серед-
ній рівень країн європейського 
регіону. По кожній пляшці го-
рілки, яка продається в Європі, 
акциз становить 164 грн. В Укра-
їні акциз до підвищення стано-
вив 127 грн за 1 літр чистого 
спирту. Таким чином, ми прак-

тично підійшли до цієї познач-
ки. І коли вийдемо на середній 
європейський акциз на міцний 
алкоголь, то матимемо щонай-
менше 91 грн на 0,5 пляшки го-
рілки. Нам варто очікувати цьо-
го вже наступного року», – сказав 
він.
Нагадаємо, підвищення ак-

цизів на алкоголь в Україні 
вже 6 років не дає позитивного 
фіскального ефекту. При цьо-
му КМУ ініціював чергове під-
вищення акцизних ставок на 
алкоголь, і відповідний законо-
проект вже знаходиться на роз-
гляді ВРУ. Мова йде про можли-
ве підвищення акцизів на 11,2%.
У податковому комітеті пар-

ламенту ще не визначилися, чи 
підтримають зазначену пропо-
зицію уряду.
Додамо, що якісний алкоголь 

у ЄС сьогодні доступніший, аніж 
в Україні. «Якщо порівняти до-
ходи в ЄС і в Україні – це різни-
ця очевидна, і вона не на нашу 
користь. Однак якщо порівняти 
співвідношення вартості алкого-
лю в країнах ЄС до доходів, то 
вийде, що ми живемо «багатше» 
за наших західних сусідів. Різни-
ця в зіставлення ціни алкоголю 
– щонайменше в 4 рази. Це оз-
начає, що в перерахунку вартості 
алкоголю до середнього рівня 
доходу алкоголь для українців 
у рази дорожчий, ніж для євро-
пейців. Це наслідок непродума-
ної податкової політики, що в 
подальшому провокує покупця 
на економію, а значить – на по-
купку сурогатного алкоголю», 
– пояснила генеральний дирек-
тор компанії «Eastern Beverage 
Trading» Ольга Івушкіна.

Наступного року в Україні знову 
подорожчає алкоголь

Фінансовий комітет Ради про-
понує створити спеціалізова-
не Національне агентство для 
управління державними банка-
ми. Про це повідомляє «Finclub».
Відповідний законопроект 

№7180-1 подали члени парла-
ментського комітету з питань фі-
нансової політики та банківської 
діяльності на чолі з головою ко-
мітету Сергієм Рибалкою.
Згідно із законопроектом, На-

цагентство має підпорядковува-
тися Кабінету Міністрів, але при 
цьому бути також підзвітним 
Верховній Раді.
Пропонується, щоб новоство-

рений орган відповідав за роз-
робку стратегії управління дер-
жавними банками, координував 
управління їхніми активами і 
пасивами, зокрема забезпечував 
кредитування інфраструктурних 
проектів за участю держави.

Нацагентство має також від-
повідати за ризик-менеджмент і 
кадрову політику щодо топ-ме-
неджменту держбанків.
Наразі в Україні працює п’ять 

банків із державним капіталом: 
«Приватбанк», «Ощадбанк», 
«Укрексімбанк», «Укргазбанк», 
банк «Розрахунковий центр».
У частині передприватизацій-

ної підготовки на Нацагентство 
пропонується покласти розроб-
ку плану приватизації, пошук 
потенційних покупців, супровід 
проведених ними процедур «due 
diligence».
Пропонується, щоб Раду На-

цагентства формували Кабмін, 
Верховна Рада і Президент, а 
виконавчу дирекцію призначав 
уряд. При Нацагентстві також 
повинна бути створена Експерт-
на рада, яка аналізуватиме ефек-
тивність роботи цього органу.

Законопроект описує проце-
дуру формування органів управ-
ління держбанків, їхні повнова-
ження, кваліфікаційні вимоги до 
членів спостережних рад, умови 
оплати їхньої праці та інші осо-
бливості функціонування держ-
банків.
Документ визначає особли-

вості приватизації держбанків. 
Зокрема, торги повинні прово-
дитися виключно у вигляді аук-
ціонів в електронній формі, а з 
метою залучення стратегічного 
інвестора на перші торги про-
понується виносити пакет акцій 
у розмірі 25%.
Нагадаємо, в самому Мініс-

терстві фінансів пропонують 
змінити систему обрання наг-
лядових рад державних банків 
та наділити їх функціями неза-
лежності від впливу основного 
акціонера.

Депутати хочуть забрати 
держбанки у Мінфіну
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Унаслідок хибної і непов-
ної системи ціноутворення 
в будівництві витрачаються 
надмірні бюджетні кошти на 
зведення об'єктів, які надалі 
будуть надмірно дорогі в утри-
манні та експлуатації.
На Заході, насамперед у 

США, в 1980-х роках набула 
поширення концепція управ-
ління вартістю життєвого 
циклу будівельних об'єктів, 
особливо державних, які про-
ектуються, споруджуються та 
утримуються за кошти плат-
ників податків і розраховані на 
тривалу експлуатацію для за-
доволення суспільних потреб.
За цією концепцією, доціль-

ність використання коштів із 
єдиної «бюджетної» кишені 
не повинна визначатися лише 
вартістю будівництва. Так, 
сьогодні Кодекс федеральних 
законів (10 CFR 433.8 Life-
cycle costing) вимагає від усіх 
державних агентств застосо-
вувати аналіз життєвого циклу 
при плануванні інвестицій, 
визначаючи один із рекомен-
дованих показників ефектив-
ності.
Останніми роками вимога 

аналізу вартості життєвого ци-
клу об'єктів отримала норма-
тивне втілення і в законодав-
стві ЄС, зокрема в Регламенті 
68 (PCR 2015). Документом 
вимагається, проводячи пу-
блічні закупівлі, визначати не 
тільки вартість будівництва, а 
й подальші витрати на утри-
мання, експлуатацію об'єк-
тів та їхню утилізацію після 
завершення терміну служби. 
Більше того, зазначається, що 
у разі наявності такої інфор-
мації (а інформація постійно 
нагромаджується й публікуєть-
ся) мають братися до уваги і 
відповідні екологічні суспільні 
витрати та вигоди.
За роки застосування кон-

цепції життєвого циклу прак-
тика та проведені за кордо-
ном спеціальні дослідження 
чітко продемонстрували, 
що утримання об'єктів не-
рухомості, а тим паче їхня 

експлуатація набагато до-
рожчі, ніж саме будівництво 
(Flanagan R. and Jewell C.). 
Таким чином, із-поміж двох 
складових — будівельної та 
експлуатаційної — остання 
стає значущішою, а відтак 
вартість спорудження об'єктів 
капітального будівництва стає 
ніби другорядною і підпоряд-
кованою подальшій ефектив-
ній експлуатації відповідних 
об'єктів нерухомості. Тож у 
публічних закупівлях обґрун-
товано відмовилися від міні-
мізації вартості будівництва 
і від вартості проектування. 
Виходячи з цього, проек-
тно-кошторисна справа стала 
перетворюватись у комплек-
сне варіантне проектування 

витрат упродовж життєвого 
циклу та вигод для замовни-
ка-користувача.
На цьому тлі українська си-

стема ціноутворення в будів-
ництві, практика торгів, на-
віть через систему «Prozorro», 
абсолютно не відповідають 
сучасним науково обґрунто-
ваним принципам і лише уза-
конюють марнотратство су-
спільних коштів. 
Це з погляду відсутності 

складової експлуатаційних 
витрат і оцінки вигод. Але ни-
нішня система кошторисного 
нормування та ціноутворення 
не дає можливості достовірно 
визначити і витрати на будів-
ництво, більше того, створює 
умови для значного їхньо-
го завищення у будівельних 
кошторисах на державних 
об'єктах.
Система, сформована ще у 

1990-х роках, використовує як 
основу ресурсні норми витрат 
на роботи за застарілими тех-
нологіями (часто потрібних 
норм узагалі немає), не містить 
вартісних показників — ціно-
вих орієнтирів. Методика роз-
рахунків не передбачає струк-
туризацію вартості у розрізі 
реальних учасників інвести-
ційно-будівельного процесу 
та термінів виконання ними 
робіт, непридатна для нових 
типів контрактів між учасни-
ками при різній комбінації 
будівельних робіт і фінансо-
во-управлінських послуг.
Система не містить зворот-

ного зв'язку з наповнення 
інформаційної бази даними 
виконаних контрактів по різ-
них типах об'єктів. У резуль-
таті звітності будівельників 
не за фактичними витратами, 
а за викривленими планови-
ми кошторисами система не 
генерує показників ринкової 
вартості (ціни) будівельної 
продукції, інших показни-
ків вартості життєвого циклу, 
необхідних для ухвалення рі-
шень на стадії обґрунтування 
державних капітальних інвес-
тицій.

Кроки держави з рефор-
мування управління будівни-
цтвом у частині кошторис-
ного нормування зводяться, 
на жаль, до спроб перегляду 
тих чи інших ДСТУ, їхніх 
окремих частин, не змінюю-
чи загального підходу до ці-
ноутворення. Так, наприклад, 
недавнє «вдосконалення» об-
числення адміністративних 
витрат, кошторисного при-
бутку, вартості проектно-ви-
шукувальних робіт і експер-
тизи проектної документації 
проведене без розуміння того, 
що ці види витрат у ринкових 
умовах узагалі не мають підля-
гати нормуванню. У публіч-
ному секторі можуть і повинні 
існувати лише вартісні норми 

(середні актуальні ціни) на бу-
дівельну продукцію.
Вітчизняні фахівці з управ-

ління будівництвом давно пе-
реконують профільні урядові 
структури, насамперед Мінре-
гіон та МЕРТ, що нова систе-
ма кошторисного нормування 
і ціноутворення повинна ґрун-
туватися не на кабінетних роз-
рахунках ресурсних норм на 
роботи, а на внутрішньофір-
мовому нормуванні, фактич-
ній звітності суб'єктів про їхні 
ціни на ресурси, роботи і по-
слуги, розробці на цій основі 
та публікації територіальних 
збірників вартості будівельної 
продукції (будівель, споруд, їх-
ніх частин).
У країнах ЄС цей процес 

регулюється Регламентом 
(Regulation 305/2011). При 
цьому принципово важли-
вим є визначення будівельної 
продукції не лише як кінцевої, 
тобто будівлі чи споруди, а як 
будь-якої продукції, що вхо-
дить до складу об'єкта чи його 
частини.
Будь-яка будівельна продук-

ція по ланцюжку її створення 
до повної готовності — від 
цеглини і до будівлі та спо-
руди — реально купується й 
продається за цінами, які пе-
рекривають витрати виробни-
цтва і влаштовують покупця. 
Вони (ціни) мало пов'язані зі 
знанням споживачем індиві-
дуальних та усереднених норм 
витрат ресурсів виробника і 
навіть ринкових цін на ці ре-
сурси, тобто структури варто-
сті. Покупець повинен знати 
лише характеристики та се-
редні ринкові ціни на продук-
цію (об'єкт або його частини). 
Увесь цей процес має відсте-
жуватись у системі «Prozorro», 
а не лише в контракті між дер-
жавним замовником та при-
ватним генпідрядником.
У Мінрегіоні України ви-

правдовували нинішній меха-
нізм ціноутворення відносно 
невеликою, наприклад 10%, 
питомою вагою держав-
них капітальних інвестицій 

(9,3 млрд грн із держбюдже-
ту і 26,8 млрд грн із місцевих 
бюджетів при загальному об-
сязі 359 млрд грн у 2016 р.), 
для регулювання яких нібито 
недоцільно створювати гро-
міздку систему моніторингу та 
нормування цін.
Але внаслідок застосування 

в державному секторі та поза 
ним нинішніх методів кошто-
рисних розрахунків, зокрема з 
неповним охопленням статей 
витрат, де в кожному рядку на-
писане не відповідає факту в 
обліку підприємств і статисти-
ці, стало неможливо прокон-
тролювати дійсну вартість ро-
біт зі зведення частин будівель 
і споруд та об'єктів у цілому. А 
немає такої інформації — не-

має кошторисного нормуван-
ня для інвесторів.
Цим скористалися будівель-

ні підприємства, по-перше, 
завищуючи кошторисну вар-
тість, а по-друге, приписую-
чи власні витрати і виводячи 
гроші в тінь. Так, із одного 
боку, статистика 2016 р. свід-
чить, що зі 42 503 млн грн 
капітальних інвестицій у жит-
лові будинки вартість безпо-
середньо будівельних робіт 
становила 18 012 млн грн, або 
42%. За ці кошти було вве-
дено в експлуатацію всього 
9367 тис. кв. м житла, зокрема 
8341 тис. кв. м — нового. Інвес-
тиції в нове будівництво 1 кв. м 
площі житла становили майже 
5100 грн із вартістю буді-
вельних робіт приблизно 
2150 грн. Маючи уявлення 
про ціни на первинному рин-
ку житла (у статистиці постра-
дянських республік такі ціни 
публікуються офіційно), а це 
в Україні 10–20 тис. грн за кв. 
м, збитків начебто не перед-
бачається. З другого боку, по-
казники роботи підприємств 
галузі у статистиці за всі роки 
незалежності виявлялися нега-
тивними (див. табл.).
Причина цих ножиць між 

реальними прибутками і збит-
ками за даними статистики — 
спотворене ціноутворення.
Доповнимо картину аналі-

зом непрозорого механізму 
витрачання бюджетних ка-
пітальних інвестицій, тобто 
36,1 млрд грн. Річ у тому, що, 
згідно з Інструкцією Мінфіну 
України про підготовку бю-
джетних заявок, суми капіталь-
них інвестицій плануються на 
підставі проектної докумен-
тації ранніх стадій. Відповід-
но, там немає й не може бути 
обґрунтованих кошторисів 
за робочими кресленнями, 
обсягами робіт і ресурсним 
нормам (хай навіть спотво-
реними). Отже, планові бю-
джетні інвестиції — завжди 
необґрунтовані в будівельній 
частині. Як правило, саме ці, 
часто штучно збільшені суми 
й виникають у підсумкових 
державних контрактах, незва-
жаючи на їхню нібито мінімі-
зацію в результаті тендерних 
процедур.
Наприкінці розглянемо вади 

кошторисного ціноутворення 
з погляду управління публіч-
ними об'єктами нерухомості.
Недавно експерти англій-

ської компанії «Savills» визна-
чили, що вся світова нерухо-
мість оцінюється у 217 трлн 
дол. США, становлячи 60% 
вартості глобальних активів. 
Тому управління такою цін-
ністю виходить на перший 
план у сучасному менеджмен-
ті. В українській статистиці 
вартість нерухомості окремо 
не відображена, а основні за-
соби в цілому відображаються 
лише за первісною (переоці-
неною) вартістю й оцінювали-
ся до 2015 р. в 13,75 трлн грн 
(близько 0,5 трлн дол. США). 
За останні 15 років, з 2000-го 
по 2014-й, їхній знос зріс із 
43,7% до 83,5% (для порівнян-
ня, у Білорусі — 41,6%, Казах-
стані — 47,1%, Росії — 48,2%, 
Польщі — 45%) і в грошовому 
вираженні становив 11,5 трлн 
грн. Але раптом у зв'язку з пе-
реоцінкою «Укрзалізниці» за-
гальний знос по країні дивним 
чином у статистиці за 2015 р. 
знизився до 60,1%, а вартість 
активів зменшилася майже 
вдвічі — на 45%, із 13,75 трлн 
грн до 7,64 трлн грн.
Тож яка вартість активів дер-

жави? Скільки треба капіталь-
них інвестицій для їхнього 
оновлення до нормального 
рівня, за реальними ринкови-
ми цінами, тобто яка їхня від-
новна вартість?
До чого тут кошторис на ці-

ноутворення? А до того, що за 
відсутності актуальних укруп-
нених середніх цін на зве-
дення чи капітальний ремонт 
будівель та їхніх частин (а це 
складова частина кошторис-
ного нормування й ціноутво-
рення) неможливо швидко і 
достовірно оцінити знос, точ-
ніше відновну вартість і відпо-
відну потребу в капітальних 
інвестиціях для підтримання 
прийнятного рівня експлуата-
ційних якостей об'єктів. Не-
можливо оцінити і сам при-
йнятний рівень.
Тому досить вводити сус-

пільство в оману формальним 
існуванням державного ре-
гулювання цін у публічному 
секторі будівництва. Краще 
скасувати таке регулювання, 
яке створює «парасольку» для 
марнотратства та корупції, й 
задіяти справді ринкові меха-
нізми ціноутворення.

Василь КУЙБІДА, 
Всеволод НІКОЛАЄВ, «ДТ»
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Не так давно Верховна Рада 
ухвалила новий Закон «Про 
освіту», що одразу потрапив 
до топових міжнародних но-
вин і набув присмаку міжна-
родного скандалу. Миттєво 
наші європейські сусіди за-
волали на весь цивілізований 
світ, що невід’ємні права їх-
ньої діаспори в Україні на-
хабно ущемляються. І очоли-
ла рейтинг «постраждалих» 
від українського освітнього 
законодавства угорська мен-
шина Закарпаття. Більшість 
міжнародних організацій та 
об’єднань різного «калібру» 
одноголосно поспівчували за-
карпатським угорцям і «поре-
комендували українській владі 
переглянути питання мов мен-
шин в освіті, беручи за основу 
гнучку модель двомовної осві-
ти для всіх осіб, які належать 
до «корінних народів України» 
і національних меншин.
Проте в цієї міжнародної 

«гри у постраждалих» є й ін-
ший бік. І полягає він у тому, 
що в жодній із країн, які, м’яко 
кажучи, стурбовані мовним 
аспектом нового закону про 
освіту в Україні, немає шкіл 
із вивченням усіх предметів 
українською мовою. На цьо-
му наголосила міністр освіти 
і науки України Лілія Гри-
невич на прес-конференції 
після зустрічі з послами кра-
їн Євросоюзу, які висловили 
занепокоєння щодо нового 
українського освітнього за-

конодавства. «Частиною моєї 
презентації перед послами 
стала презентація того, яким 
чином забезпечується нав-
чання українською мовою 
в наших країнах-партнерах, 
– розповіла міністр. – І ми 
виявили, що в жодній із кра-
їн немає школи з навчанням 
усіх предметів українською 
мовою. Ідеться про навчання 
української мови як предмета 
або вивчення кількох предме-
тів українською мовою», – за-
уважила пані Гриневич.
Тож після висловлення всіх 

занепокоєнь, оголошення всіх 
рекомендацій та остаточного 
спаду хвилі панічної істерії на-
шим освітянам на чолі з пані 
Гриневич вартує підняти пе-
ред міжнародним співтовари-
ством дзеркальне запитання: 

Чому в «занепокоєних» держа-
вах, найперше в Угорщині та 
Румунії, немає жодної цілком 
україномовної школи? Це ж 
бо так само порушує осно-
воположні мовні права укра-
їнської діаспори, що живе в 
сусідніх із нами європейських 
країнах.
А до всіх «пригнічених» та 

«ображених» хочеться зверну-
тися словами німецького кла-
сика К. Маркса: «Чужою мо-
вою розмовляє у державі або 
гість, або найманець, або оку-
пант». Тому українську мову в 
Україні повинен знати кожен 
без винятку український гро-
мадянин. І ця фраза повинна 
перерости в принципову по-
зицію нашої влади, яку вона 
відстоюватиме на всіх рівнях.

Ситуація в Каталонії невіль-
но примушує людей проводи-
ти певні паралелі між теперіш-
німи подіями в Іспанії та тим, 
що відбувалося в українському 
Донбасі у 2014 році. З особли-
вою завзятістю іспансько-ка-
талонську ситуацію коменту-
ють прихильники «ЛДНР». 
Їхню позицію можна відобра-
зити приблизно так: каталон-
ці захотіли провести референ-
дум, і ніхто не оголошує на 
боротьбу з ними АТО – все 
відбувається цивілізовано, а 
Україна, що називає себе єв-
ропейською державою, пішла 
війною проти Донбасу.
Та не потрібно плутати ці 

майже полярні проблеми. Пе-
редусім громадянам України 
і всім людям, які цікавляться 
зовнішньою політикою, по-
трібно розуміти, що не варто 
порівнювати так званий ре-
ферендум у Каталонії з тими 
так званими референдумами, 
які відбувалися в Криму та 
Донбасі. Чому? Референдум 
у Каталонії не мав зовніш-
ньополітичного втручання. 
І взагалі ситуація з пробле-
мою сепаратизму в Іспанії 
не має зовнішньополітичної 
підтримки, тобто жодна інша 
держава не розвиває, не під-
тримує і не сприяє поглиблен-
ню сепаратизму в Каталонії та 
інших регіонах Іспанії. Отже, 
виключається фактор зов-
нішньополітичної підтримки 
каталонських або баскських 
сепаратистів. Це виключно 

внутрішньоіспанська пробле-
ма, яка існує вже дуже давно. У 
цьому ключі взаємини між Ка-
талонією та Іспанією доречно 
прирівнювати до відносин 
України та Росії. Каталонців у 
Іспанії також довго не визна-
вали окремою нацією, а ката-
лонська мова є самостійною, 
оскільки її словникова близь-
кість з іспанською становить 
85%.
По-друге, АТО в Донбасі 

розпочалося лише після того, 
як прибічники «ЛДНР» по-
чали калічити і вбивати при-
хильників цілісної України. 
В Іспанії нічого подібного не 
відбувається. В каталонській 
Барселоні живе багато лю-
дей, які не бажають відокрем-
люватися від Іспанії. Ці люди 
спокійно виходили на вуличні 
мітинги, і ніхто їх не чіпає, бо 
вони також володіють правом 

вирішувати долю Каталонії. 
На Донбасі з найпершого 
для буремних подій «русская 
весна» пропагувала ненависть 
до всього українського. І за-
питувати думку прихильників 
України ніхто навіть не пла-
нував. Перший український 
демонстрант Дмитро Черняв-
ський був убитий 13 травня 
2014 року в кривавому побої-
щі, яке влаштували «Патріоти 
Донбасу». Тоді ж десятки лю-
дей отримали серйозні трав-
ми. І все це трапилося задовго 
до так званого референдуму, 
який проводився нечесно – 
під дулами автоматів бойови-
ків, що встановили свою дик-
татуру. І в цій, кардинально 
відмінній із каталонською си-
туації Україна мала повне пра-
во захищати своїх громадян 
від насильства і направляти в 
Донбас сили АТО.

Öåíòð âèâ÷åííÿ ãðîìàäñüêî¿ äóìêè ïðîâ³â îïèòóâàííÿ, ùîá 
ä³çíàòèñÿ, ÿê æèòåë³ ðåñïóáë³êè îö³íþþòü ÿê³ñòü îñâ³òè â ð³çíèõ 
íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ.

×åõè ââàæàþòü, ùî ÿê³ñòü îñâ³òè â ¿õí³é êðà¿í³ ïàäàº. Öåíòð 
âèâ÷åííÿ ãðîìàäñüêî¿ äóìêè ç’ÿñóâàâ, ùî æèòåë³ ×Ð íàéã³ðøå 
îö³íþþòü ðîáîòó ó÷èëèù.

Ìåíøå ïîëîâèíè îïèòàíèõ ñêàçàëî, ùî çàäîâîëåí³ ÿê³ñòþ îñâ³-
òè â öèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ. Ã³ìíàç³¿ îö³íþþòüñÿ âèùå. Á³ëü-
ø³ñòü ðåñïîíäåíò³â óïåâíåí³, ùî çàêëàäè îñâ³òè â ×åõ³¿ äîáðå 
ðîçâèâàþòü íàâè÷êè êîìàíäíî¿ ðîáîòè òà êðåàòèâí³ñòü, àëå ïåðå-
äàâàòè ìîðàëüí³ ö³ííîñò³ ìîëîäîìó ïîêîë³ííþ ó íèõ íå âäàºòüñÿ.

Ùî ñòîñóºòüñÿ âèø³â ×åõ³¿, òî 59% îïèòàíèõ ïîçèòèâíî îö³-
íþþòü ð³âåíü îñâ³òè, ÿê³ âîíè äàþòü. Ò³ëüêè 19% íåãàòèâíî âè-
ñëîâèëèñÿ ïðî ðîáîòó ÷åñüêèõ óí³âåðñèòåò³â.

² õî÷à ÷åõè äîñ³ ïåðåâàæíî âïåâíåí³, ùî îñâ³òà â ¿õí³é êðà¿í³ 
ïåðåáóâàº íà íàëåæíîìó ð³âí³, ç êîæíèì ðîêîì ê³ëüê³ñòü òàêèõ 
ïîçèòèâíèõ îö³íîê ¿õíüî¿ ðîáîòè ìåíøàº. Íàïðèêëàä, ê³ëüê³ñòü 
ðåñïîíäåíò³â, ÿê³ äîáðå îö³íþþòü ð³âåíü íàâ÷àííÿ ó âèøàõ ×åõ³¿, 
çà îñòàíí³é ð³ê ñêîðîòèëàñÿ íà 6–7%.

Îïèòóâàííÿ ãðîìàäñüêî¿ äóìêè ïðîâîäèëîñÿ öüîãîð³÷ ³ç 4 ïî 
14 âåðåñíÿ. Ó íüîìó áðàëè ó÷àñòü 970 æèòåë³â ðåñïóáë³êè ó â³ö³ 
ñòàðøå çà 15 ðîê³â.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан проголосив Цен-
тральну та Східну Європу єдиною зоною, «вільною від мігран-
тів», а Європейський Союз і найважливіші країни в його складі 
стали заручниками «імперії спекулянтів».
Цю заяву угорський політик виголосив у Будапешті під час 

виступу з нагоди відзначення 61-ї річниці антирадянського пов-
стання Угорщини, повідомляє «Focus».
Містична фінансова сила нагородила Європу сучасним пере-

селенням народів, мільйонами мігрантів і навалою приїжджих. 
Це задумувалося, аби зробити Європу змішаним континентом, 
але тільки ми змогли чинити опір. Поляки, чехи, словаки, руму-
ни та угорці повинні об’єднатися задля зупинення цього проце-
су, – висловився Орбан.
Видання пояснює, що під «містичною фінансовою силою» 

Віктор Орбан має на увазі американського мільярдера Джорджа 
Сороса.
На думку прем'єр-міністра Угорщини, саме Сорос, фонди 

якого підтримують біженців у всьому світі, намагається «на-
повнити» Європу біженцями з Африки та Азії, щоб знищити 
«християнську і національну ідентичність» європейських наро-
дів, зазначає «Focus».

Åêñ-ì³í³ñòð åêîíîì³êè ³ â³öå-ïðåì'ºð Ñëîâà÷÷èíè (2003–
2005), êîëèøí³é ë³äåð ïîë³òè÷íî¿ ïàðò³¿ «ÀÍÎ» («Àëüÿíñ íî-
âîãî ãðîìàäÿíèíà»), ìåä³àìàãíàò ³ ï³äïðèºìåöü Ïàâîë Ðóñêî 
çàòðèìàíèé ïîë³ö³ºþ. Â³í, ÿê ïî³íôîðìóâàëà â ïîíåä³ëîê Áðàòèñ-
ëàâñüêà ãàçåòà «SME», ï³äîçðþºòüñÿ, ùî 20 ðîê³â òîìó çàìîâèâ 
óáèâñòâî ñï³ââëàñíèö³ îäí³º¿ ç³ ñâî¿õ ô³ðì Ñ³ëüâ³¿ Âîëçîâî¿.

Ðóñêî ñï³ëüíî ç Âîëçîâîþ âîëîä³â íàéá³ëüøèì ñëîâàöüêèì êî-
ìåðö³éíèì òåëåêàíàëîì «Markiza». Çà äàíèìè âèäàííÿ, Ðóñêî 
çàìîâèâ óáèâñòâî ïàðòíåðà, ï³ñëÿ òîãî ÿê âîíà â³äìîâèëàñÿ â³ä 
óãîäè ç ïåðåäà÷³ éîìó ñâîº¿ ÷àñòêè â êîìïàí³¿.

ßê ïèøå âèäàííÿ, åêñ-ì³í³ñòð îá³öÿâ çàïëàòèòè ê³ëåðó 20 ìëí 
ñëîâàöüêèõ êðîí (áëèçüêî $450 òèñ.), äàâøè éîìó àâàíñ ó ðîç-
ì³ð³ 500 òèñ. êðîí (áëèçüêî $10 òèñ.). Òèì ÷àñîì ïîë³ö³ÿ â ê³íö³ 
1997 ðîêó çààðåøòóâàëà ïîòåíö³éíîãî âáèâöþ, ÿêèé íàäàë³ äàâ 
ñâ³ä÷åííÿ ïðîòè Ðóñêî.

Çà äàíèìè ãàçåòè, Âîëçîâà, â³ä÷óâøè çàãðîçó, ïîêèíóëà Ñëî-
âà÷÷èíó ³ ïðîæèâàº â Í³ìå÷÷èí³.

Каталонія не «ЛДНР»!

Ажіотаж довкола освітнього закону 
Підсумки

ЩО ДУМАЮТЬ ЧЕХИ ПРО ЯКІСТЬ ОСВІТИ 
В СВОЇЙ КРАЇНІ?

ЗОНА БЕЗ МІГРАНТІВ: 
ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР УГОРЩИНИ ВІДЗНАЧИВСЯ 
СКАНДАЛЬНОЮ ЗАЯВОЮ ЩОДО ЄВРОПИ

КОЛИШНІЙ ВІЦЕ-ПРЕМ’ЄР СЛОВАЧЧИНИ 
ЗАТРИМАНИЙ ЗА ПІДОЗРОЮ В ПІДГОТОВЦІ 

ЗАМОВНОГО ВБИВСТВА
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В УГОРЩИНІ ЗАТРИМАЛИ ЧОТИРЬОХ НЕЛЕГАЛІВ 
ТА ЇХНІХ УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕПРАВНИКІВ

НА ЗАКАРПАТТІ СБУ ПРОВЕДЕ ПЛАНОВІ 
АНТИТЕРОРИСТИЧНІ НАВЧАННЯ

НА ТЯЧІВЩИНІ МОТОЦИКЛІСТ РОЗБИВСЯ 
НА СМЕРТЬ, УРІЗАВШИСЬ У «АUDI»

26 жовтня поліція Закар-
паття затримала 35-річного 
раніше судимого за вбивство 
чоловіка, який наніс ножові 
поранення двом особам.
Правоохоронці встановили, 

що близько 20-ї години в се-
реду, 25 жовтня, біля села Ве-
ликі Лучки відпочивали четве-
ро чоловіків. Потім компанія 
вирішила поїхати в центр села 
на автомобілі «ВАЗ-2109», між 
водієм та пасажиром виник 
конфлікт, який переріс у бійку 
зі застосуванням зброї.
Компанія не хотіла відвози-

ти одного з чоловіків додому. 
Той намагався їх переконати 
і навіть запропонував віддати 
їм частину грибів, які назбирав 
зранку. Водій відмовив паса-

жиру, вийшов із машини, від-
крив задні дверці та попросив 
його вийти. Підозрюваний 
узяв ніж, із яким зранку хо-
див по гриби, і став наносити 
удари в груди опоненту. Бійку 
спробував розборонити один 
із пасажирів і також отримав 
два поранення в груди. Все це 
бачив ще один пасажир авто-
мобіля. 
Потерпілих доставили в Му-

качівську районну лікарню, 
один із них у важкому стані, 
життю іншого нічого не за-
грожує. На місці оперативно 
спрацювали співробітники 
Мукачівського районного від-
ділення поліції, Управління 
карного розшуку та Слідчого 
управління ГУНП в Закарпат-

ській області, зокрема і відділ 
із розслідування злочинів, ско-
єних проти життя та здоров’я 
людини, поліції Закарпаття. 
Нападника розшукали за лі-
чені години, у нього вилучено 
ніж довжиною 21 см. Право-
охоронці швидко встановили 
всі обставини події, опитали 
свідків. 
Підозрюваного затримано 

за статтею 208 КПК України 
та поміщено в ізолятор тим-
часового тримання. За цим 
фактом розпочато криміналь-
не провадження за ч. 2 ст. 15 
та ч. 2 п. 1. ст. 115 ККУ, тобто 
замах на вбивство. Вирішуєть-
ся питання про обрання міри 
запобіжного заходу, повідом-
ляють у Відділі комунікації по-
ліції в Закарпатській області.

За відмову відвезти його додому грибник 
порізав ножем двох товаришів

Сім’я, яка постачала нарко-
тики за кордон, вирощувала 
наркотичну рослину в під-
земному парнику розміром 
із футбольне поле. Він був 
обладнаний лампами денно-
го світла, системою підливу. 
Зверху ж на земельній ділянці 
садили хризантеми.

«Про те, що в цьому місці 
можуть вирощувати мариху-
ану, працівникам СБУ надій-
шов сигнал ще у 2014 році. 
Правоохоронці провели пере-

вірку, але нічого не знайшли. 
Тепер інформація надійшла 
із Закарпаття, через яке йшов 
трафік продажу наркотиків. 
Збували ділки марихуану за 
кордон великими партіями, в 
нашій області вони свій товар 
не продавали», – повідомив 
під час прес-конференції на-
чальник Обласного управлін-
ня поліції Олександр Бого-
мол.
За його даними, інформація 

про затримання в рамках роз-

слідування одного з керівників 
райвідділу поліції, який міг 
бути причетним до кришуван-
ня наркобізнесу, не відповіда-
ють дійсності.

«Проводилися обшуки в 
одного правоохоронця через 
інформацію, що він контакту-
вав із продавцями наркотиків. 
Було проведено внутрішнє 
розслідування, наразі ми не 
бачимо його причетності до 
кришування чи продажу ма-
рихуани», – зазначив Богомол.

Закарпатські правоохоронці допомогли 
викрити підземну плантацію конопель 

на Тернопільщині

Молодик прийшов до об-
мінного пункту та передав ка-
сиру для обміну 200 євро. Але 
працівниці довелося виклика-
ти поліцію охорони.
Жінка діяла згідно з чинним 

законодавством, адже запідоз-
рила, що євро, які хотів обмі-
няти чоловік, фальшиві.
Сигнал «тривога» на пульт 

централізованої охорони 
надійшов в обідню пору із 
охоронюваного обмінного 
пункту, який знаходиться в 
Ужгороді на вулиці Гагаріна. 
Наряд поліції охорони Закар-
паття прибув до об’єкта за лі-
чені хвилини.
На місці події до поліцей-

ських звернулася касир відді-
лення. Жінка вказала на не-
відомого чоловіка, який, за її 
словами, намагався провести 

операцію з обміну фальшивої 
іноземної валюти номіналом у 
200 євро. Зі свого боку, 30-річ-
ний ужгородець повідомив: 
він і не здогадувався, що гро-
ші підроблені. Стверджує, що 
купюру отримав у Мукачеві.
Наразі фальшиву купюру 

вилучили та направили на 
експертизу. А чоловіка було 
доставлено до міського від-
ділку поліції для встановлен-
ня обставин події. За фактом 
триває перевірка, інформує 
Управління поліції охорони в 
Закарпатській області.

Ужгородець намагався обміняти 
фальшиві 200 євро

Ó ñåë³ Êàëèíè Òÿ÷³âñüêîãî ðàéîíó ìîòîöèêë³ñò ç³òêíóâñÿ ç àâ-
òîìîá³ëåì «Audi», ùî ðóõàâñÿ íàçóñòð³÷. Óíàñë³äîê ÄÒÏ âîä³é 
ìîòîöèêëó ïîìåð íà ì³ñö³ ïîä³¿.

24 æîâòíÿ î 05:30 äî ÷åðãîâî¿ ÷àñòèíè Äóáîâåöüêîãî â³ää³ëåí-
íÿ ïîë³ö³¿ íàä³éøëî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî àâòîìîá³ëüíó àâàð³þ â ñåë³ 
Êàëèíè.

Íà ì³ñöå ïîä³¿ îäðàçó âè¿õàëè ïðàö³âíèêè ñåêòîðó ðåàãóâàííÿ 
ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ òà ñë³ä÷î-îïåðàòèâíà ãðóïà. Ïîë³öåéñüê³ ç’ÿ-
ñóâàëè, ùî ÄÒÏ ñòàëàñÿ âíàñë³äîê ç³òêíåííÿ ìîòîöèêëó òà àâòî-
ìîá³ëÿ. Âîä³é ìîòîöèêëó 27-ð³÷íèé ì³ñöåâèé ìåøêàíåöü, ðóõàþ-
÷èñü ïî âóëèö³ Ä. Ëåíîíà, íå âïîðàâñÿ ç êåðóâàííÿì ³ ç³òêíóâñÿ 
ç àâòîìîá³ëåì «Audi», ùî ¿õàâ íàçóñòð³÷. Çà êåðìîì àâòîìîá³ëÿ 
ïåðåáóâàâ 26-ð³÷íèé æèòåëü ñåëà Êàëèíè.

Îáèäâà òðàíñïîðòí³ çàñîáè ïîì³ùåí³ íà øòðàôìàéäàí÷èê 
Äóáîâåöüêîãî â³ää³ëåííÿ ïîë³ö³¿. Çà ôàêòîì â³äêðèòî êðèì³íàëü-
íå ïðîâàäæåííÿ çà ÷. 2 ñò. 286 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè 
(ïîðóøåííÿ ïðàâèë áåçïåêè äîðîæíüîãî ðóõó àáî åêñïëóàòà-
ö³¿ òðàíñïîðòó îñîáàìè, ÿê³ êåðóþòü òðàíñïîðòíèìè çàñîáàìè). 
Ñë³äñòâî ó ñïðàâ³ òðèâàº, ³íôîðìóº Â³ää³ë êîìóí³êàö³¿ ïîë³ö³¿ Çà-
êàðïàòñüêî¿ îáëàñò³.

31 æîâòíÿ Êîîðäèíàö³éíà ãðóïà Àíòèòåðîðèñòè÷íîãî öåíòðó 
ïðè Óïðàâë³íí³ ÑÁÓ â Çàêàðïàòñüê³é îáëàñò³ ïðîâåäå ïëàíîâå 
òàêòèêî-ñïåö³àëüíå àíòèòåðîðèñòè÷íå íàâ÷àííÿ ó Ìóêà÷åâ³ òà â 
îêðåìèõ íàñåëåíèõ ïóíêòàõ ðàéîíó.

Çàïëàíîâàíî, ùî òðåíóâàííÿ ïðîõîäèòèìóòü íà îá’ºêòàõ ³íôðà-
ñòðóêòóðè ì³ñòà â óìîâàõ, ìàêñèìàëüíî íàáëèæåíèõ äî ðåàëüíèõ.

Çâåðòàºìî óâàãó, ùî ï³ä ÷àñ ïëàíîâèõ àíòèòåðîðèñòè÷íèõ íàâ-
÷àíü áóäå çàëó÷åíà ñïåöòåõí³êà, ìîæëèâå òèì÷àñîâå îáìåæåí-
íÿ ðóõó ï³øîõîä³â ³ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â íà âóëèöÿõ Ìóêà÷åâà 
(Î. Áåðåñòà (êîëèøíÿ âóë. ×åðíèøåâñüêîãî), ãðàôà ôîí Øåí-
áîðíà, Î. Ãóðòîâà, Åðäåë³, Òèì³ðÿçåâà) òà ó ñåëàõ Êëþ÷àðêè, 
Ïàâøèíî Ìóêà÷³âñüêîãî ðàéîíó.

Óïðàâë³ííÿ ÑÁÓ çàêëèêàº æèòåë³â ì³ñòà ç ðîçóì³ííÿì ïîñòà-
âèòèñÿ äî ìîæëèâèõ íåçðó÷íîñòåé òà çáåð³ãàòè ñïîê³é, äîòðèìó-
âàòèñÿ ïðàâèë îñîáèñòî¿ áåçïåêè òà ìàòè ïðè ñîá³ äîêóìåíòè, ùî 
çàñâ³ä÷óþòü îñîáó, ïîâ³äîìëÿº ïðåñ-ãðóïà ÑÁÓ â Çàêàðïàòñüê³é 
îáëàñò³.

Ó íåä³ëþ, 22 æîâòíÿ, ì³æ 
ñåëàìè Òèñààäîíü òà Áàðàáàø 
óãîðñüê³ ïðàâîîõîðîíö³ çàòðè-
ìàëè ÷îòèðüîõ â’ºòíàìö³â – 
òðüîõ ÷îëîâ³ê³â ³ æ³íêó.

Ó íèõ íå áóëî í³ ïàñïîðò³â, í³ 
äîêóìåíò³â, ÿê³ á äîçâîëÿëè ïå-
ðåáóâàííÿ íà òåðèòîð³¿ êðà¿íè.

Ïîë³öåéñüê³ òóò æå íà ì³ñö³ 
âèÿâèëè äâîõ ãðîìàäÿí Óêðà-
¿íè, êîòð³, çã³äíî ç îïåðàòèâ-
íèìè äàíèìè, äîïîìàãàëè 
³íîçåìöÿì íåçàêîííî ïåðå-

òíóòè êîðäîí. ×îëîâ³ê³â 48 òà 
46 ðîê³â òåæ óçÿëè ï³ä âàðòó. 
¯õíüîãî 51-ð³÷íîãî êîìïàíüéî-
íà, ÿêèé ìàâ ïåðåâåçòè ì³ãðàí-
ò³â äî îäí³º¿ ç êðà¿í Çàõ³äíî¿ 
ªâðîïè, ñï³éìàëè ÷åðåç 2 ãî-
äèíè ó Âàøàðîøíàìåí³.

Ïðîòè çëîâìèñíèê³â ïîðó-
øåíî êðèì³íàëüíó ñïðàâó çà 
ï³äîçðîþ â êîíòðàáàíä³ ëþäü-
ìè, ïîâ³äîìèâ óãîðñüêèé ïîð-
òàë «police.hu».
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Понеділок, 30 жовтня

Вівторок, 31 жовтня

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»
13:55, 14:55 Т/с «Свати - 5»
16:00 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
17:10 Т/с «Нескінченне кохан-
ня»
20:30 «Секретні матеріали»
21:00 Т/с «Слуга народу. Від 
любові до імпічменту»
22:00 «Гроші»
23:15, 00:10 «Танці з зірками»
02:05 Т/с «Пончик Люся»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00, 10:55 «Він, Вона і 
телевізор»
10:00, 18:15 «Спецкор»
10:35, 18:40 «ДжеДАІ»
13:15 Х/ф «Супер циклон»
15:05 Х/ф «Вулкан»
17:20 «Загублений світ»
19:10 «Бандерлоги»
19:30, 20:35 Т/с «Ментівські 
війни. Київ»
21:40 Т/с «Кістки»
23:20 Х/ф «Чужі проти Хижака 
2»
01:20 Д/п «Топ 10: Мистецтво 
архітектури»
02:15 Х/ф «Легенда про княги-
ню Ольгу»
03:20 «Облом.UA.»

Enter-фільм
05:45, 07:40, 08:40 Мультфіль-
ми
07:10, 09:00 «Top Shop»
07:50 «Академія сміху»
09:30 «Своя роль»
10:15 «Позаочі»
11:10 «Моя правда»
12:05 Х/ф «Казка про жінку та 
чоловікова»
13:55 Х/ф «Білі вовки»
15:40 Х/ф «Золоте теля»
19:00 Т/с «Комісар Рекс»
21:00, 01:25 Т/с «Розслідування 
Мердока»
23:00 Х/ф «Зникла експеди-

ція»
03:10 Кіноляпи
04:00 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 «Джуманджи»
12:45, 15:45 Факти. День
13:55 Х/ф «Протистояння»
15:40, 16:10 Х/ф «Стрілець»
18:45, 21:05 Факти. Вечір
20:20 Більше ніж правда
21:25 Т/с «Невиправні»
22:25 Свобода слова
00:50 Х/ф «Залізний лицар»
02:50 Т/с «Слідчі»
04:05 Скарб нації
04:10 Еврика!
04:20 Факти
04:40 Т/с «Відділ 44»

Інтер
05:50 «Мультфільм»
06:20, 23:20 «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»
10:30, 12:25 Т/с «Ганна Герман»
13:10 Х/ф «Холодне літо 
53-го»
15:10 «Речдок»
16:10 «Чекай на мене»
18:00, 19:00, 04:25 Ток-шоу 
«Стосується кожного»
20:00, 05:10 «Подробиці»
20:40 Т/с «Я прийду сама»
01:10 Т/с «Що робить твоя 
дружина»
03:45 «Готуємо разом»

К1
05:10 «Рецепти щастя»
06:00 «Спеція»
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 «Файна Юкрайна»
09:10 «Красуні»

10:10, 16:00 Т/с «Беверлі-Хілс, 
90210»
12:10 М/ф «Воруши ластами, 
Семмі»
14:00, 20:00 «Орел і Решка. 
Перезавантаження»
15:00, 21:00 «Орел і Решка. Рай 
та пекло»
18:00 «Навколо М»
19:00 «Орел і Решка»
22:00, 01:00 «Вірю не Вірю»
23:00 Х/ф «Ціна пристрасті»
01:50 «Їже, я люблю тебе!»
02:40 «Нічне життя»

Мега
06:00 Бандитська Одеса
07:20, 00:30 Дзеркало Історії
08:20, 13:20 Правила життя
09:20 Правда життя
10:20, 21:40 Мистецтво вижи-
вання
11:20 Рідні домівки
12:20 Дика Бразилія
14:10 Містична Україна
15:10, 23:40 Повітряні воїни
16:00, 20:50 Скарби зі звалища
16:50 Пригоди Остіна Стівенса
17:50, 22:40 Життя після людей
18:50 Бандитський Київ
19:50 Там, де нас немає
01:20 Україна: забута історія
03:40 Ризиковане життя

Новий Канал
03:00, 02:25 Зона ночі
04:10 Абзац
06:00 М/с «Пригоди кота в 
чоботях»
06:59, 08:59 Kids Time
07:00 М/с «Лунтик і його друзі»
08:00 М/с «Історії Тома і 
Джеррі»
09:00 М/ф «Упс… Ной ви-

плив»
10:50 Х/ф «Каблучка дракона»
12:40 Х/ф «Король Артур»
15:00 Х/ф «Помпеї»
17:10 Х/ф «Шрек 2»
19:00 Ревізор
21:20 Страсті за Ревізором
00:20 Х/ф «Братерство по 
крові»
02:20 Служба розшуку дітей

СТБ
06:15, 15:25 «Все буде добре!»
08:15 «Все буде смачно!»
09:15 Х/ф «Скринька Марії 
Медічи»
11:10 Х/ф «Коник-стрибунець»
13:00 «Битва екстрасенсів 17»
17:30, 22:00 «Вiкна-Новини»
18:00 Т/с «Коли ми вдома. Нова 
історія»
20:00, 22:45 «Хата на тата»
03:15 «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
10:45 М/ф «Пригоди мон-
стро - подружок. День усіх 
монстрів»
11:45 М/ф «Дюймовочка»
13:00, 23:00, 02:50 Казки У Кіно
14:30 Казки У
15:30, 03:40 Віталька
16:50, 02:00 Країна У
19:00, 21:00 Одного разу під 
Полтавою
19:30 ЛавЛавCar 2
22:00 Танька і Володька
00:00 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, 02:00 Сьогодні
09:30, 03:00 Зірковий шлях
11:35 Х/ф «Фото на докумен-
ти»
13:35, 15:30 Т/с «Пограбуван-
ня по-жіночому»
18:00 Т/с «Лікар Ковальчук»
19:45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
21:00 Т/с «Коротке слово «Ні»
23:30 Х/ф «Мумія»
04:00 Реальна містика
04:45 Агенти справедливості 
16+

UA: ПЕРШИЙ
06:00, 06:35, 07:05 М/с «Леген-
да про Білосніжку»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 
09:25, 13:00, 15:00, 18:05, 
21:00, 01:55 Новини
07:34 Від першої особи
08:07 Ера бізнесу
08:10 Агроера
08:15 Спорт
08:30 М/с «Чорний пірат»
09:05 Д/с «Південна Корея 
сьогодні»
09:30 Д/ф «Хроніка Українсь-
кої повстанської Армії. 1942-
1954»
11:05 Т/с «Епоха честі»
13:10, 14:30 Радіо. День
13:55 Перша шпальта
15:15 Д/ф «Історичні розсліду-
вання»
16:45 Хто в домі хазяїн?
17:20, 02:50 Вікно в Америку
17:50, 01:10 Новини. Світ
18:20, 21:30, 01:25, 02:35 Тема 

дня
18:35, 01:40 Новини. Культура
19:00 До справи
19:30 #@)[]?$0 з Майклом 
Щуром
20:15 Війна і мир
21:50, 02:20 Новини. Спорт
22:15 Роздягалка
22:50 ЧереЩур (Late night 
show)
23:30 Д/с «Орегонський 
путівник»
00:00, 03:10 Д/с «Історичні 
розслідування»
04:10 Т/с «Роксолана»

ZIK
06:00 «Торбинка чарівника»
07:00 Перші про головне. 
Ранок
09:10, 10:35, 12:55, 19:10, 
23:55 Пестуни долі
09:15 «Пані та пан Медер»
10:05 «Європа у фокусі»
10:40 Перші другі з Наталією 
Влащенко
11:30, 05:00 «Дзеркало історії»
12:00 FACE 2 FACE з Тетяною 
Даниленко
13:00 Перші про головне. День
15:10 «Добрий ZIK»
15:35 «DROZDOV»
16:05, 00:30 Історична правда 
з Вахтангом Кіпіані
16:35 «Стежками війни»
17:00 Перші про головне. Вечір
19:15 VOX POPULI
20:00 HARD з Влащенко
21:00, 00:00 «Перші про 
головне»
21:35 Гра в класику з Сергієм 
Рахманіним
22:30 «В очі»
23:00 «Мафіоза»
04:00 Концерт

1+1
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 16:45, 19:30, 00:00 ТСН: 
«Телевізійна служба новин»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10 
«Сніданок з 1+1»
09:30, 10:45 «Чотири весілля»
11:50, 12:20, 13:45 «Міняю 
жінку»
14:55 Т/с «Свати - 5»
16:00 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
17:10 Т/с «Нескінченне кохан-
ня»
20:30 «Секретні матеріали»
21:00 Т/с «Слуга народу. Від 
любові до імпічменту»
22:00 «Модель XL»
23:45, 00:10 Х/ф «Міцний 
горішок: Гарний день, аби 
померти»
01:55 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, 17:20 «Загублений світ»
13:10 Х/ф «Ерагон»
15:10 Т/с «Зустрічна смуга»
19:30, 20:35 Т/с «Ментівські 
війни. Київ»
21:45 Т/с «Кістки»
23:20 Х/ф «Вулкан»
01:20 Д/п «Топ 10: Мистецтво 
архітектури»
02:25 Х/ф «Легенда про кня-
гиню Ольгу»
03:35 «Облом.UA.»

Enter-фільм
05:45, 07:40, 08:40 Мультфіль-
ми
07:10, 09:00 «Top Shop»
07:50 «Академія сміху»
09:30 «Своя роль»
10:10, 01:20 «Позаочі»
11:00, 00:30 «Моя правда»
11:55 Х/ф «Мамо, я льотчика 
люблю»
13:50 Х/ф «Кровні брат»
15:20 Х/ф «За вітриною 
універмагу»
17:15 Х/ф «Ти - мені, я - тобі»

19:00 Т/с «Комісар Рекс»
21:00, 02:10 Т/с «Розслідуван-
ня Мердока»
23:00 Х/ф «Між високих 
хлібів»
03:50 Кіноляпи
04:30 Саундтреки
05:10 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, 17:30, 21:25 Т/с «Неви-
правні»
12:10, 13:20 Х/ф «Протисто-
яння»
12:45, 15:45 Факти. День
14:25 Скетч-шоу «На трьох»
15:05, 16:10 Т/с «Майор і магія»
18:45, 21:05 Факти. Вечір
22:20, 01:30 Т/с «Життя і приго-
ди Мишка Япончика»
23:15 Х/ф «Великі гроші»
02:15 Т/с «Морська поліція. 
Лос-Анджелес»
04:00 Скарб нації
04:10 Еврика!
04:15 Служба розшуку дітей
04:20 Студія Вашингтон
04:25 Факти
04:45 Т/с «Відділ 44»

Інтер
05:50 Мультфільм
06:20, 23:20 «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»
10:25, 12:25, 20:40 Т/с «Я 
прийду сама»
13:00, 14:00 «Життя на межі»
14:50, 15:50, 16:45 «Речдок»
18:00, 19:00, 04:25 Ток-шоу 
«Стосується кожного»
20:00, 05:10 «Подробиці»
01:10 Т/с «Що робить твоя 
дружина»
03:45 «Готуємо разом»

К1
05:10 «Рецепти щастя»
06:00 «Спеція»
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 «Файна Юкрайна»
09:10 «Красуні»
10:10, 16:00 Т/с «Беверлі-Хілс, 
90210»
12:00 «Орел і Решка. Шопінг»
13:00, 19:00 «Орел і Решка»
14:00, 20:00 «Орел і Решка. 
Перезавантаження»
15:00, 21:00 «Орел і Решка. 
Рай та пекло»
18:00, 23:00 Т/с «Секс у вели-
кому місті»
22:00 «Вірю не Вірю»
00:10 Т/с «Доктор Хаус»
02:30 «Нічне життя»

Мега
06:00, 18:50 Бандитський Київ
07:20, 00:30 Дзеркало Історії
08:20, 13:20 Правила життя
09:20, 01:20 Правда життя
10:20, 21:40 Мистецтво вижи-
вання
11:20 Жирафи: вартові савани
12:20 Природа сьогодення
14:10, 03:40 Містична Україна
15:10, 23:40 Повітряні воїни
16:00, 20:50 Скарби зі звалища
16:50 Пригоди Остіна Стівенса
17:50, 22:40 Життя після людей
19:50 Там, де нас немає

Новий Канал
03:00, 01:50 Зона ночі
04:10 Абзац
06:10 М/с «Пригоди кота в 

чоботях»
06:59, 08:59 Kids Time
07:00 М/с «Лунтик і його друзі»
08:00 М/с «Історії Тома і 
Джеррі»
09:00 Т/с «Друзі»
12:20 Т/с «Відчайдушні домого-
сподарки»
17:00 Аферисти в мережах
19:00 Кохання на виживання
21:00 Київ вдень та вночі
22:00 Зірки під гіпнозом

СТБ
06:45, 15:25 «Все буде добре!»
08:45 «Все буде смачно!»
09:45 «Битва екстрасенсів 14»
12:00 «МастерШеф - 6»
17:30, 22:00 «Вiкна-Новини»
18:00 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова історія»
20:00, 22:45 «МастерШеф - 7»
01:00 «Один за всіх»

ТЕТ
06:00 Байдиківка
06:30 Казка з татом
06:50, 05:30 Корисні підказки
07:10 Це наше-це твоє
07:15 Мультмікс
10:45 Х/ф «П’ятеро друзів 2»
12:00 Панянка-селянка
13:00, 19:30 ЛавЛавCar 2
14:30, 02:50 Казки У
15:30, 03:40 Віталька
16:50, 02:00 Країна У
19:00, 21:00 Одного разу під 
Полтавою
22:00 Танька і Володька
23:00 Казки У Кіно
00:00 Т/с «Баффі - 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, 03:40 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
11:30, 04:30 Реальна містика
13:30, 15:30, 05:30 Агенти 
справедливості 16+
16:00 Історія одного злочину 
16+
18:00 Т/с «Лікар Ковальчук»
19:45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
21:00 Т/с «Коротке слово «Ні»
23:30 Т/с «CSI. Місце злочину»
01:20 Х/ф «Мумія»

UA: ПЕРШИЙ
06:00, 06:35, 07:05 М/с «Леген-
да про Білосніжку»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 
09:25, 13:00, 15:00, 18:05, 
21:00, 02:00 Новини
07:34 Від першої особи
08:07 Ера бізнесу
08:10 Агроера
08:15 Спорт
08:30 М/с «Чорний пірат»
09:05 Д/с «Південна Корея 
сьогодні»
09:30 Д/ф «Хроніка Українсь-
кої повстанської Армії. 1942-
1954»
11:05 Т/с «Епоха честі»
13:10, 14:30 Радіо. День
13:55, 22:15 Складна розмова
15:15 Фольк-music
16:45 Покоління Z
17:15 М/с «Книга джунглів»
17:50, 01:10 Новини. Світ
18:20, 21:30, 01:25, 02:45 Тема 
дня

18:35, 01:40 Новини. Культура
19:00 Перший на селі
19:25 Д/с «Вагасі - японські 
смаколики»
20:25 Наші гроші
21:50, 02:25 Новини. Спорт
22:50 Д/с «Дикі тварини»
23:30 Д/с «Орегонський 
путівник»
00:00 Д/с «Історичні розсліду-
вання»
03:05 Д/ф «Українська Гельсін-
ська спілка-вектор визначено»
04:10 Т/с «Роксолана»

ZIK
06:00 «Торбинка чарівника»
07:00 Перші про головне. 
Ранок
09:10, 10:35, 12:55, 15:10, 
16:55, 19:10, 23:55 Пестуни 
долі
09:15, 23:00 «Мафіоза»
10:15 «Завтра вже сьогодні»
10:40 Живе багатство України
11:00 «Дзеркало історії»
12:00 HARD з Влащенко
13:00 Перші про головне. День
15:15 Перші другі з Наталією 
Влащенко
16:00 Гра в класику з Сергієм 
Рахманіним
17:00 Перші про головне. Вечір
19:15 VOX POPULI
20:00 Zіткнення
21:00, 00:00 «Перші про 
головне»
21:35 «DROZDOV»
22:00 «Стежками війни»
22:30 «Житлоблуд»
00:30 Історична правда з 
Вахтангом Кіпіані
04:00 Концерт
05:00 Документальний фільм
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Середа, 1 листопада

Четвер, 2 листопада

1+1
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 16:45, 19:30, 00:00 
ТСН: «Телевізійна служба 
новин»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10 
«Сніданок з 1+1»
09:30, 10:45 «Чотири весіл-
ля»
11:45, 12:20, 13:45 «Міняю 
жінку»
14:55 Т/с «Свати - 5»
16:00 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
17:10 Т/с «Нескінченне 
кохання»
20:30 «Секретні матеріали»
21:00 Т/с «Слуга народу. Від 
любові до імпічменту»
22:00, 23:20, 00:10 «Міняю 
жінку - 12»
01:15 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, 17:20 «Загублений 
світ»
13:05 Х/ф «Один шанс на 
двох»
15:10 Т/с «Зустрічна смуга»
19:30, 20:40 Т/с «Ментівські 
війни. Київ»
21:40 Т/с «Кістки»
23:15 Х/ф «Пограбування 
казино»
01:10 Д/п «Топ 10: Мистецтво 
архітектури»
02:15 Х/ф «Камінна душа»
03:50 «Облом.UA.»

Enter-фільм
05:45, 07:40, 08:40 Мульт-
фільми
07:10, 09:00 «Top Shop»
07:50 «Академія сміху»
09:30 «Своя роль»
09:55, 01:50 «Позаочі»
10:40 Т/с «Моя правда»
11:20 Х/ф «Смертельно 
живий»

13:05 Х/ф «Здається квар-
тира з дитиною»
14:30, 19:00 Т/с «Комісар 
Рекс»
16:20 Х/ф «Зникла експе-
диція»
21:00, 02:30 Т/с «Розсліду-
вання Мердока»
23:00 Х/ф «За вітриною 
універмагу»
00:55 «Моя правда»
04:10 Кіноляпи
04:40 Саундтреки
05:10 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, 17:35, 21:25 Т/с «Неви-
правні»
12:10, 13:20 Х/ф «Великі 
гроші»
12:45, 15:45 Факти. День
14:55 Скетч-шоу «На трьох»
15:10, 16:10 Т/с «Майор і 
магія»
18:45, 21:05 Факти. Вечір
20:20 Секретний фронт
22:25, 01:35 Т/с «Життя і 
пригоди Мишка Япончика»
23:25 Х/ф «Життя за брата»
02:20 Т/с «Морська поліція. 
Лос-Анджелес»
04:00 Скарб нації
04:10 Еврика!
04:15 Студія Вашингтон
04:20 Факти
04:40 Т/с «Відділ 44»

Інтер
05:50 Мультфільм
06:20, 23:20 «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»
10:25, 12:25, 20:40 Т/с «Я 
прийду сама»
13:00, 14:00 «Життя на межі»
14:50, 15:50, 16:45 «Речдок»
18:00, 19:00, 04:25 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20:00, 05:10 «Подробиці»
01:10 Т/с «Що робить твоя 
дружина»
03:45 «Готуємо разом»

К1
05:10 «Рецепти щастя»
06:00 «Спеція»
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 «Файна Юкрайна»
09:10 «Красуні»
10:10, 16:00 Т/с «Бевер-
лі-Хілс, 90210»
12:00 «Орел і Решка. Шопінг»
13:00, 19:00 «Орел і Решка»
14:00, 20:00 «Орел і Решка. 
Перезавантаження»
15:00, 21:00 «Орел і Решка. 
Рай та пекло»
18:00, 23:00 Т/с «Секс у вели-
кому місті»
22:00 «Вірю не Вірю»
00:10 Т/с «Доктор Хаус»
02:30 «Нічне життя»

Мега
06:00 Бандитська Одеса
07:20, 00:30 Дзеркало Історії
08:20, 13:20 Правила життя
09:20 Правда життя
10:20, 21:40 Мистецтво 
виживання
11:20, 16:50 Пригоди Остіна 
Стівенса
12:20 Природа сьогодення
14:10 Містична Україна
15:10 Повітряні воїни
16:00, 20:50 Скарби зі зва-
лища
17:50, 22:40 Життя після 
людей
18:50 Бандитський Київ
19:50 Код доступу
23:40 Наземні битви
01:20 Війна всередині нас
03:40 Прихована реальність

Новий Канал
03:00, 01:45 Зона ночі
03:50 Абзац
05:40 М/с «Пригоди кота в 
чоботях»
06:59, 08:59 Kids Time
07:00 М/с «Лунтик і його 
друзі»

08:00 М/с «Історії Тома і 
Джеррі»
09:00 Т/с «Друзі»
12:20 Т/с «Відчайдушні домо-
господарки»
17:00 Аферисти в мережах
19:00 Вар’яти
21:00 Київ вдень та вночі
22:00 Зоряні яйця
01:40 Служба розшуку дітей

СТБ
07:05, 15:25 «Все буде 
добре!»
09:05 «Все буде смачно!»
10:05 «Битва екстрасенсів 
14»
12:25 «МастерШеф - 6»
17:30, 22:00 «Вiкна-Новини»
18:00 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова історія»
20:00, 22:45 «МастерШеф - 
7»
00:35 «Один за всіх»

ТЕТ
06:00 Байдиківка
06:30 Казка з татом
06:50, 05:30 Корисні підказки
07:10 Це наше-це твоє
07:15 Мультмікс
10:45 Х/ф «Блакитна свічка»
12:00 Панянка-селянка
13:00, 19:30 ЛавЛавCar 2
14:30, 02:50 Казки У
15:30, 03:40 Віталька
16:50, 02:00 Країна У
19:00, 21:00 Одного разу під 
Полтавою
22:00 Танька і Володька
23:00 Казки У Кіно
00:00 Т/с «Баффі - винищу-
вачка вампірів»

ТК Україна
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з 
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 
19:00, 23:50, 02:40 Сьогодні
09:30, 03:25 Зірковий шлях
11:30, 04:00 Реальна містика
13:30, 15:30, 04:45 Агенти 
справедливості 16+
16:00 Історія одного злочину 
16+
18:00 Т/с «Лікар Ковальчук»
19:45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
21:30 Футбол. Ліга Чемпіонів 
УЄФА «Шахтар» - «Феєнорд»
00:10 Т/с «CSI. Місце зло-
чину»

UA: ПЕРШИЙ
06:00, 06:35, 07:05 М/с «Ле-
генда про Білосніжку»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 
09:25, 13:00, 15:00, 18:05, 
21:00, 01:55 Новини
07:34 Від першої особи
08:07 Ера бізнесу
08:10 Агроера
08:15 Спорт
08:30 М/с «Чорний пірат»
09:05 Д/с «Південна Корея 
сьогодні»
09:30 Т/с «Бодо»
11:05 Т/с «Епоха честі»
13:10, 14:30 Радіо. День
13:55 Наші гроші
15:15 До справи
15:50 Твій дім
16:45 М/с «Книга джунглів»
17:50, 01:10 Новини. Світ
18:20, 21:30, 01:25, 02:35 
Тема дня

18:35, 01:40 Новини. Куль-
тура
19:00, 23:30 Культурна афіша 
здорової людини
19:25 Д/с «Вагасі - японські 
смаколики»
20:25 Слідство. Інфо
21:50, 02:20 Новини. Спорт
22:15 Світло
23:25 Мегалот
00:00 Д/с «Орегонський 
путівник»
02:50 Д/с «Мистецький пульс 
Америки»
03:15 Д/ф «Містичний пряник 
Лібермана»
04:10 Т/с «Роксолана»

ZIK
06:30, 21:00, 00:00 «Перші 
про головне»
07:00 Перші про головне. 
Ранок
09:10, 10:35, 12:55, 15:10, 
19:10, 23:55 Пестуни долі
09:15, 23:00 «Мафіоза»
10:15 «Житлоблуд»
10:40 Живе багатство України
11:00 «Стежками війни»
11:30 «DROZDOV»
12:00 Zіткнення
13:00 Перші про головне. 
День
15:15 «Зірки для дітей»
16:00, 05:00 Документальний 
фільм
17:00 Перші про головне. 
Вечір
19:15 VOX POPULI
20:00 HARD з Влащенко
21:35 «Почути Україну»
00:30 Історична правда з 
Вахтангом Кіпіані
04:00 Концерт

1+1
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 16:45, 19:30, 00:30 
ТСН: «Телевізійна служба 
новин»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10 
«Сніданок з 1+1»
09:30, 10:55 «Чотири весіл-
ля»
12:20, 13:45 «Міняю жінку»
15:00 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
17:10 Т/с «Нескінченне 
кохання»
20:30 «Секретні матеріали»
21:00 Т/с «Слуга народу. Від 
любові до імпічменту»
22:00 «Світ навиворіт - 9»
23:00 «Право на владу 2017»
00:40 Х/ф «Чаттахучі»
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, 19:10 «Бандерлоги»
11:25, 17:20 «Загублений 
світ»
13:15 Х/ф «Пограбування 
казино»
15:10 Т/с «Зустрічна смуга»
18:40 «ДжеДАІ»
19:30, 20:30 Т/с «Ментівські 
війни. Київ»
21:35 Т/с «Кістки»
23:15 Х/ф «Термінова до-
ставка»
01:25 «Територія обману»
02:25 Х/ф «Страчені світан-
ки»
03:55 «Облом.UA.»

Enter-фільм
05:45, 07:40, 08:40 Мульт-
фільми
07:10, 09:00 «Top Shop»
07:50 «Академія сміху»
09:30 «Своя роль»
10:05, 01:30 «Позаочі»
10:55, 00:35 «Моя правда»
11:50 Х/ф «Сповідь Дон 
Жуана»

13:30, 19:00 Т/с «Комісар 
Рекс»
15:20 Х/ф «Золота річка»
17:15 Х/ф «Знайти і знеш-
кодити»
21:00, 02:20 Т/с «Розсліду-
вання Мердока»
23:00 Х/ф «Здається квар-
тира з дитиною»
04:00 Кіноляпи
04:30 Саундтреки
05:05 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
11:05, 17:30, 21:25 Т/с «Неви-
правні»
12:00, 13:20 Х/ф «Життя за 
брата»
12:45, 15:45 Факти. День
14:45 Скетч-шоу «На трьох»
15:10, 16:10 Т/с «Майор і 
магія»
18:45, 21:05 Факти. Вечір
20:20 Інсайдер
22:20, 01:10 Т/с «Життя і 
пригоди Мишка Япончика»
23:25 Х/ф «Підривник»
02:05 Т/с «Морська поліція. 
Лос-Анджелес»
03:55 Скарб нації
04:00 Еврика!
04:10 Служба розшуку дітей
04:15 Студія Вашингтон
04:20 Факти
04:40 Т/с «Відділ 44»

Інтер
05:50 Мультфільм
06:20, 23:20 «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»
10:25, 12:25, 20:40 Т/с «Я 
прийду сама»
13:00, 14:00 «Життя на межі»
14:50, 15:50, 16:45 «Речдок»
18:00, 19:00, 04:25 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20:00, 05:10 «Подробиці»
01:10 Т/с «Що робить твоя 
дружина»
03:45 «Готуємо разом»

К1
05:10 «Рецепти щастя. Нова 
історія»
06:00 «Спеція»
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 «Файна Юкрайна»
09:10 «Красуні»
10:10, 16:00 Т/с «Бевер-
лі-Хілс, 90210»
12:00 «Орел і Решка. Шопінг»
13:00, 19:00 «Орел і Решка»
14:00, 20:00 «Орел і Решка. 
Перезавантаження»
15:00, 21:00 «Орел і Решка. 
Рай та пекло»
18:00, 23:00 Т/с «Секс у вели-
кому місті»
22:00 «Вірю не Вірю»
00:10 Т/с «Доктор Хаус»
02:30 «Нічне життя»

Мега
06:00 Бандитський Київ
07:20, 00:30 Дзеркало Історії
08:20, 13:20 Правила життя
09:20 Правда життя
10:20, 21:40 Річкові монстри
11:20, 16:50 Пригоди Остіна 
Стівенса
12:20 Природа сьогодення
14:10 Містична Україна
15:10, 23:40 Наземні битви
16:00, 20:50 Скарби зі зва-
лища
17:50, 22:40 Життя після 
людей
18:50 Бандитська Одеса
19:50 Код доступу
01:20 Теорія змови
03:40 Там, де нас немає

Новий Канал
03:00, 01:40 Зона ночі
03:15 Т/с «Татусеві дочки»
04:10 Абзац
06:00 М/с «Пригоди кота в 
чоботях»
06:59, 08:59 Kids Time
07:00 М/с «Лунтик і його 

друзі»
08:00 М/с «Історії Тома і 
Джеррі»
09:00 Т/с «Друзі»
12:20 Т/с «Відчайдушні домо-
господарки»
16:50 Аферисти в мережах
19:00 Зоряні яйця
21:00 Київ вдень та вночі
21:50 Суперінтуїція
01:35 Служба розшуку дітей

СТБ
06:15, 15:25 «Все буде 
добре!»
08:15 «Все буде смачно!»
09:15 «Битва екстрасенсів 
14»
11:40 «МастерШеф - 6»
17:30, 22:00 «Вiкна-Новини»
18:00 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова історія»
20:00, 22:45 «Зважені та 
щасливі - 7»
23:25 «Один за всіх»

ТЕТ
06:00 Байдиківка
06:30 Казка з татом
06:50, 05:30 Корисні підказки
07:10 Це наше-це твоє
07:15 Мультмікс
10:45 Х/ф «Попелюшка»
12:00 Панянка-селянка
13:00, 19:30 ЛавЛавCar 2
14:30, 02:50 Казки У
15:30, 03:40 Віталька
16:50, 02:00 Країна У
19:00, 21:00 Одного разу під 
Полтавою
22:00 Танька і Володька
23:00 Казки У Кіно
00:00 Т/с «Баффі - винищу-

вачка вампірів»

ТК Україна
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з 
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 
19:00, 00:00, 02:50 Сьогодні
09:30, 03:40 Зірковий шлях
11:30, 04:00 Реальна містика
13:30, 15:30, 04:45 Агенти 
справедливості 16+
16:00 Історія одного злочину 
16+
18:00 Т/с «Лікар Ковальчук»
19:45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
21:50 Футбол. Ліга Європи 
УЄФА «Герта» - «Зоря»
00:15 Т/с «CSI. Місце зло-
чину»

UA: ПЕРШИЙ
06:00, 06:35, 07:05 М/с «Ле-
генда про Білосніжку»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 
09:25, 13:00, 15:00, 18:05, 
21:00, 01:55 Новини
07:34 Від першої особи
08:07 Ера бізнесу
08:10 Агроера
08:15 Спорт
08:30 М/с «Чорний пірат»
09:05 Д/с «Південна Корея 
сьогодні»
09:30 Т/с «Бодо»
11:05 Т/с «Епоха честі»
13:10, 14:30 Радіо. День
13:55 Слідство. Інфо
15:15 Надвечір’я. Долі
16:45 М/с «Книга джунглів»
17:50, 01:10 Новини. Світ
18:20, 21:30, 01:25, 02:35 
Тема дня

18:35, 01:40 Новини. Куль-
тура
19:00 Д/ф «Радянське»
19:15 Д/ф «Комуналка»
19:25, 23:30 Д/с «Вагасі - 
японські смаколики»
20:25 «Схеми» з Наталією 
Седлецькою
21:50, 02:20 Новини. Спорт
22:15 Книга.ua
22:50 Д/с «Дикі тварини»
02:50 Д/с «Мистецький пульс 
Америки»
03:15 Д/ф «Василь Стус. 
Феномен суток»
04:10 Т/с «Роксолана»
05:05 Д/с «Латиноамерикан-
ська музика»

ZIK
06:30, 21:00, 00:00 «Перші 
про головне»
07:00 Перші про головне. 
Ранок
09:10, 10:35, 12:55, 15:10, 
19:10, 21:30, 23:55 Пестуни 
долі
09:15, 23:00 «Мафіоза»
10:15 Слідство. Інфо
10:40 «Почути Україну»
12:00 HARD з Влащенко
13:00 Перші про головне. 
День
15:15 «Зірки для дітей»
16:00, 05:00 Документальний 
фільм
17:00 Перші про головне. 
Вечір
19:15 VOX POPULI
20:00 Zіткнення
21:35 «Прямим текстом»
00:30 Історична правда з 
Вахтангом Кіпіані
04:00 Концерт
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П’ятниця, 3 листопада

Субота, 4 листопада

1+1
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 16:45, 19:30 ТСН: «Те-
левізійна служба новин»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10 
«Сніданок з 1+1»
09:30, 10:55 «Чотири весіл-
ля»
12:20 «Міняю жінку - 5»
13:45 «Міняю жінку - 4»
15:00 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
17:10 Т/с «Нескінченне 
кохання»
20:15 «Ліга сміху 3»
22:20 «Ігри приколів»
23:20 «Вечірній Київ»
01:20 «Ліга сміху»
05:05 «Неділя з Кварталом»

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, 17:20 «Загублений 
світ»
13:00 Х/ф «Термінова до-
ставка»
15:10 Т/с «Зустрічна смуга»
19:10 Х/ф «Ерагон»
21:10 Х/ф «Сім хвилин»
23:00 «Змішані єдиноборства. 
UFC. Найкращі двобої Коно-
ра МакГрегора»
01:50 Х/ф «Лісова пісня»
03:20 «Облом.UA.»

Enter-фільм
05:45, 07:40, 08:40 Мульт-
фільми
07:10, 09:00 «Top Shop»
07:50 «Академія сміху»
09:30 «Своя роль»
10:10 «Позаочі»
11:00 «Моя правда»
11:50 Х/ф «Заграва»
13:30, 19:00 Т/с «Комісар 
Рекс»
15:20 Х/ф «Повернення 

«Святого Луки»
17:15 Х/ф «Між високих 
хлібів»
21:00, 02:35 Т/с «Розсліду-
вання Мердока»
23:00 Х/ф «Повернення 
немає»
01:00 Х/ф «Тривай, тривай, 
зачарування...»
04:15 Кіноляпи
04:45 Саундтреки
05:15 Кінотрейлери

ICTV
05:30 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайні 
новини
10:10 Інсайдер
11:10, 17:30 Т/с «Невиправні»
12:10, 13:25 Х/ф «Зоонагля-
дач»
12:45, 15:45 Факти. День
14:45 Скетч-шоу «На трьох»
15:10, 16:10 Т/с «Майор і 
магія»
18:45, 21:05 Факти. Вечір
20:20 Антизомбі
21:25 Дизель-шоу
23:55 Комік на мільйон
02:00 Факти
02:20 Х/ф «Підривник»
03:40 Т/с «Слідчі»

Інтер
05:50 Мультфільм
06:20, 22:00 «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»
10:25, 12:25 Т/с «Я прийду 
сама»
13:00, 14:00 «Життя на межі»
14:50, 15:50, 16:45 «Речдок»
18:00 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
20:00 «Подробиці»
23:50 Х/ф «Гу-Га»
02:20 Х/ф «Міський ро-
манс»

03:55 «Чекай на мене»
05:00 «Подробиці тижня»

К1
05:10 «Рецепти щастя. Нова 
історія»
06:00 «Спеція»
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 «Файна Юкрайна»
09:10 «Красуні»
10:10, 16:00 Т/с «Бевер-
лі-Хілс, 90210»
12:00 «Орел і Решка. Шопінг»
13:00, 19:00 «Орел і Решка»
14:00, 20:00 «Орел і Решка. 
Перезавантаження»
15:00, 21:00 «Орел і Решка. 
Рай та пекло»
18:00 «Навколо М»
22:00, 02:00 «КВН на БІС»
23:00 «КВН»
02:45 «Нічне життя»

Мега
06:00, 18:50, 01:20 Бандитсь-
ка Одеса
07:20, 00:30 Дзеркало Історії
08:20, 13:20 Правила життя
09:20 Правда життя
10:20, 21:40 Річкові монстри
11:20, 16:50 Пригоди Остіна 
Стівенса
12:20 Природа сьогодення
14:10 Містична Україна
15:10, 23:40 Наземні битви
16:00, 20:50 Скарби зі зва-
лища
17:50, 22:40 Життя після 
людей
19:50 Код доступу
03:40 Підроблена історія

Новий Канал
03:00, 02:25 Зона ночі
03:15 Т/с «Татусеві дочки»
04:10 Абзац
06:00 М/с «Пригоди кота в 
чоботях»
06:55, 08:19 Kids Time
07:00 М/с «Лунтик і його 
друзі»
08:20, 22:45 Половинки
10:20 Кохання на виживання

12:10, 21:40 Київ вдень та 
вночі
16:15, 19:00 Топ-модель 
по-українськи
00:20 Х/ф «Братерство по 
крові»
02:20 Служба розшуку дітей

СТБ
06:20 Х/ф «Кохана жінка 
механіка Гаврилова»
08:05, 23:20 Х/ф «Коханий 
за наймом»
10:05 Х/ф «Провідниця»
17:30, 22:00 «Вiкна-Новини»
18:00 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова історія»
20:00, 22:45 «Сюрприз, 
сюрприз!»

ТЕТ
06:00 Байдиківка
06:30 Казка з татом
06:50, 05:30 Корисні підказки
07:10 Це наше-це твоє
07:15 Мультмікс
10:45 Х/ф «Король повітря: 
Ліга чемпіонів»
12:00 Панянка-селянка
13:00, 19:30 ЛавЛавCar 2
14:30, 02:50 Казки У
15:30, 03:40 Віталька
16:50, 02:00 Країна У
19:00 Одного разу під Пол-
тавою
21:00 Х/ф «Ніч у музеї 2»
23:00 Х/ф «Едвард Руки-Но-
жиці»
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, 03:15 Сьогодні
09:30, 05:40 Зірковий шлях
11:30, 04:00 Реальна містика
13:30, 15:30 Агенти справед-
ливості 16+
16:00 Історія одного злочину 
16+
18:00 Т/с «Лікар Ковальчук»
19:45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21:00, 00:00 Т/с «Каблучка з 
бірюзою»
23:20 Слідами
01:45 Т/с «CSI. Місце зло-
чину»

UA: ПЕРШИЙ
06:00, 06:35, 07:05 М/с «Ле-
генда про Білосніжку»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 
09:25, 13:00, 15:00, 18:05, 
21:00, 01:55 Новини
07:34 Від першої особи
08:07 Ера бізнесу
08:10 Агроера
08:15 Спорт
08:30 М/с «Чорний пірат»
09:05 Д/с «Південна Корея 
сьогодні»
09:30 Т/с «Бодо»
11:05 Т/с «Епоха честі»
13:10, 14:30 Радіо. День
13:55 «Схеми» з Наталією 
Седлецькою
15:15 Світло
16:45 М/с «Книга джунглів»
17:50, 01:10 Новини. Світ
18:20, 21:30, 01:25, 02:35 
Тема дня
18:35, 01:40 Новини. Куль-
тура
19:00 Твій дім
19:25 Д/с «Супервідчуття»
19:55 Д/с «Дикі тварини»
20:25 Перша шпальта
21:50, 02:20 Новини. Спорт

22:15 ЧереЩур (Late night 
show)
22:50 Як дивитися кіно
23:20 Фільм
02:50 Д/с «Мистецький пульс 
Америки»
03:15 Д/ф «Августин Воло-
шин. Метеорит незалежності 

- над Срібною землею»
04:10 Д/с «Латиноамерикан-
ська музика»

ZIK
06:30, 21:00, 00:30 «Перші 
про головне»
07:00 Перші про головне. 
Ранок
09:10, 10:35, 12:55, 15:10, 
19:10 Пестуни долі
09:15 «Мафіоза»
10:15 «Стежками війни»
10:40 «Прямим текстом»
12:00 Zіткнення
13:00 Перші про головне. 
День
15:15 «Зірки для дітей»
16:00, 05:00 Документальний 
фільм
17:00 Перші про головне. 
Вечір
19:15 VOX POPULI
20:00 FACE 2 FACE з Тетя-
ною Даниленко
21:30 «Народ проти!»
01:00 Історична правда з 
Вахтангом Кіпіані
04:00 Концерт

1+1
06:00, 19:30 ТСН: «Телевізій-
на служба новин»
06:50 «Гроші»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:45 «Життя без обману 
2017»
11:00, 23:10 «Світське життя»
12:00 Т/с «Слуга народу. Від 
любові до імпічменту»
16:30, 21:15 «Вечірній квар-
тал 2017»
18:30 «Розсміши коміка 2017»
20:15 «Українські сенсації»
00:10 «Модель XL»
02:00 «Вечірній Київ»
05:30 «Неділя з Кварталом»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00, 01:35 «Цілком таємно»
09:35 «Загублений світ»
16:50 Х/ф «Школа бойових 
мистецтв»
18:50 Х/ф «Школа бойових 
мистецтв 2»
20:45 Х/ф «Петля часу»
22:55 Х/ф «Діамантові пси»
00:50 Д/п «Топ 10: Мистецтво 
архітектури»
01:55 Х/ф «Вишневі ночі»
03:20 «Облом.UA.»
05:00 «Змішані єдинобор-
ства. UFC 217. Титульний 
бій: Майкл Біспінг vs Жорж 
Сен-П’єр. Пряма трансляція з 
Нью-Йорку (США)»

Enter-фільм
05:45, 07:40, 08:40 Мульт-
фільми
07:10, 09:00 «Top Shop»
07:50 «Академія сміху»
09:30 «Невідома версія. 
Дівчата»
10:20 Х/ф «Пригоди жовтої 
валізки»
11:45 Х/ф «Політ золотої 

мушки»
13:30 Х/ф «Такі добрі люди»
15:25 Х/ф «Повернення 
«Святого Луки»
17:20 Х/ф «Чорний принц»
19:00 Х/ф «Оцеола»
21:00 Х/ф «Текумзе»
22:50 «Невідома версія. 
Гусарська балада»
23:35 Х/ф «Стряпуха»
00:50 Х/ф «Якщо є вітрила»
02:10 «Позаочі»
02:35 Кіноляпи
02:50 «Своя роль»
03:35 Саундтреки
04:35 Кінотрейлери

ICTV
05:20, 04:35 Скарб нації
05:30, 04:40 Еврика!
05:35, 04:50 Факти
05:55 Більше ніж правда
07:30 Я зняв!
09:25, 13:10 Дизель-шоу
10:45, 11:45 Особливості 
національної роботи
12:45 Факти. День
13:00 Скетч-шоу «На трьох»
14:20 Комік на мільйон
16:25 Х/ф «Копи на під-
хваті»
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини. 
Підсумки
20:05 Х/ф «Тихоокеанський 
рубіж»
22:45 Х/ф «Глибоководний 
горизонт»
00:45 Х/ф «Лейк Плесід: 
Озеро Страху»
02:05 Провокатор

Інтер
06:55 Мультфільм
07:15, 03:25 Док.проект «Бит-
ва за Київ»
08:10 Х/ф «Доля людини»
10:15 Х/ф «На війні як на 

війні»
12:10, 04:05 Х/ф «Йшов 
четвертий рік війни»
14:00, 20:30 Т/с «Що робить 
твоя дружина»
20:00, 02:50, 05:30 «Подро-
биці»
22:30 Х/ф «Ларго Вінч 2: 
Змова в Бірмі»
00:50 Х/ф «Другий шанс»

К1
05:10 «Рецепти щастя. Нова 
історія»
06:00 «Спеція»
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 «Мультфільми»
09:50 М/ф «Плодді супер-
герой»
11:10 М/ф «Воруши ластами 
2»
13:00 «Ух ти show»
14:00 «Орел і Решка. Ювілей-
ний сезон»
22:00 «Їже, я люблю тебе!»
00:00 Х/ф «Прикинься моїм 
чоловіком»
02:00 «Нічне життя»

Мега
06:00 Бандитський Київ
07:50 Таємниці дефіциту
10:40 Наземні битви
12:50 Гнів небес
16:30 Смугасте життя
17:30 Річкові монстри
19:30 Бокс. Володимир Клич-
ко - Тайсон Фьюрі
21:00 Літаки, що змінили світ
23:40 Паранормальний світ
00:30 Містична Україна
03:20 Таємниці кримінально-
го світу

Новий Канал
03:00, 02:05 Зона ночі
05:50 М/с «Пригоди кота в 
чоботях»

06:49, 07:49 Kids Time
06:50 М/с «Лунтик і його 
друзі»
07:50 Дешево та сердито
08:50 Ревізор
11:15 Страсті за Ревізором
14:15 Вар’яти
16:10 Зоряні яйця
18:00 Х/ф «Пірати Кариб-
ського моря: Прокляття 
чорної перлини»
21:00 Х/ф «Пірати Карибсь-
кого моря: Скриня мерця»
00:00 Х/ф «Угода з дияво-
лом»

СТБ
06:10 Х/ф «На вас чекає 
громадянка Ніканорова»
08:00 «Караоке на Майдані»
09:00 «Все буде смачно!»
10:05 «Сюрприз, сюрприз!»
12:55 «Зважені та щасливі 

- 7»
15:50 «Хата на тата»
19:00 «Х-Фактор - 8»
22:50 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова історія»

ТЕТ
06:00 Байдиківка
06:30 Казка з татом
06:50, 05:30 Корисні підказки
07:10 Це наше-це твоє
07:15 Мультмікс
10:50 М/с «Дора і друзі. При-
годи в місті»
11:20 М/ф «Клуб Вінкс: 
Таємниця загубленого 
королівства»
13:00 Х/ф «Шайбу, шайбу!»
14:40, 02:00 Країна У
17:00 Х/ф «Ніч у музеї 2»
19:00 Танька і Володька
22:00 Одного разу під Пол-
тавою
00:00 Т/с «Баффі - винищу-
вачка вампірів»
02:50 Казки У Кіно
03:40 Віталька

ТК Україна
07:00, 15:00, 19:00, 02:20 
Сьогодні
07:15, 04:30 Зірковий шлях
08:00 Т/с «Коротке слово 
«Ні»
12:00, 15:20 Т/с «Каблучка з 
бірюзою»
16:00, 19:40 Т/с «Присягаюсь 
кохати довіку»
21:00 Х/ф «Бестселер по 
коханню»
23:00 Т/с «Герократія»
00:20, 03:00 Т/с «Моя велика 
родина»

UA: ПЕРШИЙ
06:00, 06:35, 07:05, 09:40 М/с 
«Легенда про Білосніжку»
07:00, 08:00, 09:00, 21:00, 
01:10 Новини
07:34 На слуху
08:10 Світ он лайн
08:30 М/с «Чорний пірат»
09:05 Д/с «Південна Корея 
сьогодні»
10:30 Покоління Z
11:00 Фольк-music. Діти
11:50 Лайфхак українською
12:05 Хто в домі хазяїн?
12:50 Х/ф «Джейн Ейр»
15:15 Д/ф «Смаки Джиньяна»
15:45 Т/с «Оповідання ХІХ 
століття»

20:25 Роздягалка
21:35 Розсекречена історія
22:35 Війна і мир
23:25 Мегалот
23:30 Д/ф «Блюз. Мартін 
Скорсезе представляє»
01:35 Світло
02:35 Д/с «Дороги до Мем-
фіса»
04:10 Д/с «Латиноамерикан-
ська музика»

ZIK
06:30 «Перші про головне»
07:00 Перші про головне. 
Вечір
08:45, 11:25, 12:55, 16:55, 
19:55 Пестуни долі
08:50 «Зірки для дітей»
09:30 «Завтра вже сьогодні»
09:55, 04:25 Художній фільм
11:30, 23:30 «Дзеркало 
історії»
12:00, 20:00 FACE 2 FACE з 
Тетяною Даниленко
13:00 «Народ проти!»
16:00 Zіткнення
17:00 «Прямим текстом»
18:25 HARD з Влащенко
19:25 Слідство. Інфо
21:00, 00:00 «Перші про 
головне. Деталі»
22:00, 01:00 Історична прав-
да з Вахтангом Кіпіані
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1+1
06:05 ТСН: «Телевізійна 
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»
10:50 «Світ навиворіт - 9»
11:50 «Світ навиворіт - 3: 
Танзанія, Ефіопія»
12:55, 13:55, 15:00, 16:00 Т/с 
«Свати - 5»
17:05 «Ліга сміху 3»
19:30, 05:00 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос. Діти 4»
23:20 «Ігри приколів»
00:20 «Сватики»
01:20 «Аргумент кiно»
02:00 «Світське життя»
04:35 «Сватики 12»

2+2
06:00 «Змішані єдинобор-
ства. UFC 217. Титульний 
бій: Майкл Біспінг vs Жорж 
Сен-П’єр. Пряма трансляція з 
Нью-Йорку (США)»
08:00 «Бандерлоги»
09:45 «Він, Вона і телевізор»
13:10 Х/ф «Сім хвилин»
14:50 Х/ф «Мабуть, боги 
з’їхали з глузду»
17:00 Х/ф «Ніч у музеї 2»
19:20 15 тур ЧУ з футболу 
«Динамо»- «Ворскла»
21:25 ПРОФУТБОЛ
23:15 Змішані єдинобор-
ства. UFC 217. Титульний 
бій: Майкл Біспінг vs Жорж 
Сен-П’єр
02:00 Х/ф «Захар Беркут»
03:35 «Облом.UA.»

Enter-фільм
05:45, 07:40, 08:40 Мульт-
фільми
07:10, 09:00 «Top Shop»
07:50, 09:30 «Академія 
сміху»
10:05 «Невідома версія. 
Гусарська балада»
10:50 Х/ф «Капітан Крокус»
12:05 Х/ф «Якщо є вітрила»
13:25 Х/ф «Привид замка 
Моррисвіль»
15:15 Х/ф «Чорний принц»
17:10 Х/ф «Версія полков-
ника Зоріна»
19:00 Х/ф «Ульзана»
20:50 Х/ф «Оцеола»
22:50 «Невідома версія. 
Дівчата»
23:40 Х/ф «Перевесниці»
01:10 Х/ф «Шукаю людину»
02:50 «Позаочі»
03:30 «Своя роль»
04:10 Кіноляпи
04:45 Саундтреки
05:15 Кінотрейлери

ICTV
05:15 Більше ніж правда
06:55 Т/с «Слідчі»
09:00 Т/с «Відділ 44»
11:50, 13:00 Х/ф «Зоонагля-
дач»
12:45 Факти. День
14:05 Х/ф «Глибоководний 
горизонт»
16:05 Х/ф «Тихоокеанський 
рубіж»
18:45 Факти тижня. 100 
хвилин
20:35 Х/ф «Всесвітня війна 
Z»
22:55 Комік на мільйон
01:00 Х/ф «Незвичайна 
подорож»
02:40 Провокатор

Інтер
06:00 Мультфільм
06:20, 01:00 Х/ф «Сім ста-
рих і одна дівчина»
08:00 «уДачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел і решка. Рай і 
пекло»
11:00 «Орел і решка. Переза-
вантаження»
12:10 Т/с «Крапля світла»
16:00 Т/с «Тільки не відпу-
скай мене»
20:00, 02:25 «Подробиці»
20:30 Х/ф «Суєта суєт»
22:20 Док.проект «Галина 
Польських. За сімейними 
обставинами»
23:20 Х/ф «Нічна подія»

К1
05:10 «Рецепти щастя. Нова 
історія»
06:00 «Спеція»
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 «Мультфільми»
10:00 «Ух ти show»
11:00 М/ф «Плодді супер-
герой»
12:25 М/ф «Воруши ласта-
ми 2»
14:15 Х/ф «Простачка»
16:15 «Орел і Решка. Ювілей-
ний сезон»
22:00 «Їже, я люблю тебе!»
00:00 «КВН»
02:50 «Нічне життя»

Мега
06:00, 05:30 Бандитська 
Одеса
07:50 Телеформат
10:40 Наземні битви
12:50 Літаки, що змінили світ
15:30 Мандрівка у себе

16:30 Природа сьогодення
17:30 Річкові монстри
19:30 Бокс. Володимир Клич-
ко - Ентоні Джошуа
21:00 Гнів небес
00:30 Україна: забута історія
03:20 Місто, яке зрадили
04:00 Аджимушкай. Підзе-
мелля смерті
04:40 Таємниці пірамід

Новий Канал
03:00 Зона ночі
05:14, 06:29 Kids Time
05:15 М/с «Пригоди кота в 
чоботях»
06:30 Топ-модель по-україн-
ськи
09:10 Х/ф «Сонна лощина»
11:20 Х/ф «Каблучка дра-
кона»
13:10 М/ф «Шрек 3»
15:00 Х/ф «Пірати Кариб-
ського моря: Прокляття 
чорної перлини»
18:00 Х/ф «Пірати Карибсь-
кого моря: Скриня мерця»
21:00 Х/ф «Учень чаклуна»
23:10 Х/ф «Темний ліс»
01:00 Х/ф «Угода з дияво-
лом»

СТБ
06:20 «Хата на тата»
09:00 «Все буде смачно!»
11:00 «Караоке на Майдані»
11:55 «МастерШеф - 7»
19:00 «Битва екстрасенсів 
17»
21:15 «Один за всіх»
22:30 «Х-Фактор - 8»

ТЕТ
06:00 Байдиківка
06:30 Казка з татом
06:50, 05:30 Корисні підказки

07:10 Це наше-це твоє
07:15 Мультмікс
11:00 М/ф «Школа монстрів: 
Великий монстровий риф»
12:20 Х/ф «Король повітря: 
Ліга чемпіонів»
14:00 Країна У
17:00 Одного разу під Пол-
тавою
22:00 Х/ф «Едвард Руки-Но-
жиці»
00:00 Т/с «Баффі - винищу-
вачка вампірів»
02:00 Х/ф «Залізна сотня»
03:40 Віталька

ТК Україна
06:50 Сьогодні
07:40 Зірковий шлях
09:10 Х/ф «Фото на доку-
менти»
11:10 Т/с «Присягаюсь кохати 
довіку»
15:10 Х/ф «Бестселер по 
коханню»
17:10, 20:00 Т/с «Протисто-
яння»
19:00, 04:00 Події тижня з 
Олегом Панютою
22:20 Т/с «Чужа жінка»
02:15, 04:50 Т/с «Лікар Ко-
вальчук»

UA: ПЕРШИЙ
06:00, 06:35, 07:05 М/с «Ле-
генда про Білосніжку»
07:00, 08:00, 09:00, 21:00, 
01:10 Новини
07:34 На слуху
08:10 Світ он лайн
08:30 М/с «Чорний пірат»
09:10 Д/с «Південна Корея 
сьогодні»
09:30 Д/с «Дика планета»
10:35 Х/ф «Джейн Ейр»
13:00 Д/ф «Смаки Джиньяна»
13:30 Фольк-music. Діти

14:25 Фольк-music
15:30 Перший на селі
16:20 Д/с «Вагасі - японські 
смаколики»
17:15 Т/с «Бодо»
20:25 Слідство. Інфо. 
Спецвипуск
21:35 #@)[]?$0 з Майклом 
Щуром
22:15 ЧереЩур (Late night 
show)
22:40 Лайфхак українською
22:50 Книга.ua
23:30 Богатирські ігри
00:15 Роздягалка
00:40 Д/с «Мистецький пульс 
Америки»
01:35 Надвечір’я. Долі
02:30 Д/ф «Блюз. Мартін 
Скорсезе представляє»
04:10 Д/с «Латиноамерикан-
ська музика»

ZIK
06:00 «Торбинка чарівника»
07:00, 13:00 «Перші про 
головне. Деталі»
08:00 Гра в класику з Сергієм 
Рахманіним
08:50 «Зірки для дітей»
09:30 «Євромакс»
10:00 «Shift. Життя в цифрі»
10:15, 12:55, 19:55, 23:55 
Пестуни долі
10:20 Художній фільм
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»
21:30 Перші другі з Наталією 
Влащенко
22:15 «Пані та пан Медер»
04:00 Концерт
05:00 Документальний фільм
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Розпочався новий опалю-
вальний сезон. У листопаді 
українці отримають рахунки за 
опалення. ЕП з'ясовувала, як 
зміняться цифри у квитанціях 
для тих, хто отримує субсидію, 
та у кого її заберуть.

Хто отримає 
субсидію?

Базові критерії залишилися 
ті самі. Субсидія призначається, 
якщо витрати сім'ї на комуналь-
ні платежі перевищують 15%.
Кожна заява, подана в органи 

соціального захисту населен-
ня, буде розглянута, і на основі 
двох критеріїв – рівня доходів 
та суми витрат на оплату жит-
лово-комунальних послуг – ух-
валюватиметься рішення щодо 
призначення субсидії.
Які є нововведення?
По-перше, автоматичне про-

довження статусу отримувача 
субсидії на наступний період. 
Якщо сім'я уже подавала заяву 
на отримання допомоги, субси-
дія на новий сезон нараховува-
тиметься автоматично.
Винятки стосуються людей, 

які хочуть оформити субси-
дію на використання твердого 
палива, і тих, у кого змінився 
склад сім'ї. Вони повинні пода-
ти заяву і заповнити декларацію 
про доходи.
По-друге, можливість отриму-

вати субсидію навіть із боргом 
за оплату послуг понад два мі-
сяці, якщо є документальне під-
твердження недавньої оплати 
або угоди про реструктуриза-
цію боргу.
По-третє, громадяни, які рані-

ше не могли оформити субси-
дію через відсутність реєстрації, 
мають можливість повторно 
звернутися до органів соціаль-
ного захисту на підставі догово-
ру оренди житла, оформленого 
у довільній формі.
По-четверте, тепер покрива-

ти субсидіями будуть період із 
15 жовтня по 15 квітня. Це но-
вовведення не стосується меш-
канців багатоповерхівок, а ось 
у жителів приватних будинків 
держава забрала місяць опалю-
вального сезону. Раніше субси-
дія на опалення поширювалася 
на період із 1 жовтня по 30 квіт-
ня.
По-п'яте, якщо сім'я живе у 

дачному кооперативі, але там не 
зареєстрована, вона може пре-
тендувати на субсидію, яку пла-

титимуть із місцевих бюджетів.
Дещо знизилися соціальні 

нормативи, що призведе до не-
значного зменшення сум плате-
жів для споживачів без засобів 
обліку.
Крім того, пропонується за-

провадити систему верифікації, 
тобто перевірку відповідності 
життя поданим документам. 
На поточний опалювальний 
сезон це правило не поширю-
ватиметься. До того ж уряду 
буде складно розробити такий 
механізм перевірки, який би не 
спричинив масового невдово-
лення людей.
Наразі компенсацію від дер-

жави отримують 60% населен-
ня. Якщо ціна на газ зросте, 
кількість отримувачів субсидій 
може збільшитися до 90%.
Хтось не отримає 

субсидії?
На засіданні уряду 18 жовт-

ня прем'єр-міністр Володимир 
Гройсман заявив, що субсидію 
на оплату житлово-комуналь-
них послуг отримають 6,53 млн 
сімей.
У квітні міністр соціальної 

політики Андрій Рева назвав 
кількість отримувачів субсидій 
у січні 2017 року. Таких сімей 
було 7,5 млн – понад 50% насе-
лення країни. Ще 1,5 млн сімей, 
за розрахунками міністерства, 
мали право на оформлення 
«невеликої субсидії», але не ско-
ристалися ним.
Міністр прогнозував, що у 

зв'язку зі «зростанням доходів 
людей» кількість отримувачів 
субсидії скоротиться до 5 млн. 
Такого різкого скорочення не 
відбулося, але близько мільйона 
сімей таки втратили право на 
допомогу.
До цього кількість реципієн-

тів тільки зростала. У 2014 році 
субсидії отримували 1,2 млн сі-
мей, у 2015 році показник зріс 
у 4,5 раза – до 5,4 млн сімей. У 
2016 році відбулося зростання 
ще на 42% – до 7,5 млн сімей.

Як рахують 
доходи сім'ї?

У серпні Кабмін змінив ме-
тодику підрахунку доходів сі-
мей для нарахування розміру 
субсидії. На опалювальний 
сезон 2017–2018 років врахову-
ватимуться доходи громадян за 
перший і другий квартали 2017 
року. Раніше для процедури на-

рахування використовувалися 
дані про доходи за цілий рік.
Таким чином, рішення про 

нарахування субсидії ухвалю-
ється, виходячи зі середньо-
місячного рівня доходів сім'ї 
за період із січня 2017 року до 
червня 2017 року. В уряді ка-
жуть, що така методика «більш 
справедлива».
Відповідно, після закінчен-

ня опалювального сезону роз-
мір субсидії порахують знову. 
Для цього періоду (травень 
2018 року – вересень 2018 року) 
до уваги візьмуть доходи сім'ї 
за третій і четвертий квартали 
2017 року.
Ці зміни не стосуються тих, 

хто отримує субсидію на при-
дбання газу в балонах, вугілля та 
дров. Субсидію їм рахуватимуть 
за доходами за 2016 рік.
Кому не пощастить?
Зростання мінімальної зарп-

лати з 1 січня 2017 року до 
3200 грн спричинило зростан-
ня доходів інших громадян, 
навіть тих, хто її не отримував. 
За даними Держстату, у січні 
2017 року розмір середньої 
зарплати в Україні стано-
вив 6008 грн, а вже у серпні 
2017 року зріс до 7114 грн.
Однак слід врахувати, що 

Кабмін змінив процедуру під-
рахунку доходів сімей для ви-
значення розміру субсидії. Для 
попереднього опалювально-
го сезону розмір субсидії ви-
раховувався з доходів за весь 
2015 рік, тепер для розрахунку 
розміру субсидії використовува-
тимуться дані за січень–червень 
2016 року.
За даними Держстату, розмір 

середньої зарплати за 2015 рік 
збільшився із 3455 грн у січні до 
5230 грн у грудні. Тож кількість 

отримувачів субсидій справді 
скоротиться, знизиться також 
розмір середньої нарахованої 
субсидії.
Підвищення пенсій у рамках 

пенсійної реформи не вплине 
на розмір субсидії у цьому опа-
лювальному сезоні, оскільки до 
уваги братимуться доходи пен-
сіонерів за перший та другий 
квартали 2017 року.
Принципову позицію уряд 

має щодо безробітних. Якщо 
людина працездатного віку не 
працює, не служить в армії і 
не вчиться, їй при оформленні 
субсидії зараховується не більш 
ніж два прожиткових мінімуми 
– 3248 грн.
На думку урядовців, так дер-

жава вирівнює соціальну спра-
ведливість між тими, хто справ-
ді потребує підтримки, і тими, 
хто начебто не працює.

Зекономлене 
повернуть 

«живими» грішми
Одне з найбільших очікувань 

року – обіцяна прем'єром моне-
тизація. Людям, які економили 
і в попередньому опалюваль-
ному сезоні використали мен-
ше газу, що покривається суб-
сидією, цієї осені виплатять до 
700 грн компенсації. Монетиза-
ція стосується жителів будинків 
та квартир з автономним опа-
ленням.

«За цими коштами зверну-
лися понад 1,7 млн україн-
ців. За невикористані кошти 
на субсидії буде виплачено 
1,1 млрд грн», – повідомив ди-
ректор Департаменту державної 
соціальної допомоги Мінсо-
цполітики Віталій Музиченко.
Подати заяву на монетизацію 

зекономленого можна до 1 ли-
стопада.

За чий кошт бенкет?
У 2014 році на субсидії було 

витрачено 18 млрд грн. За чо-
тири роки ця сума зросла май-
же вчетверо. У держбюджеті на 
2017 рік на субсидії передбачено 
61,173 млрд грн, якщо врахову-
вати тверде паливо.
Експерт з енергозбереження 

Святослав Павлюк повідомив, 
що майже вся ця сума була вико-
ристана: «На кінець вересня ви-
брано 59 млрд грн. Тобто субси-
дії вибрані за три місяці до кінця 
опалювального сезону».
Павлюк зазначив, що про-

блем із нарахуванням компен-
сацій населенню не буде – борг 
через перевищення ліміту пе-
рейде на 2018 рік.

«Щороку між закупівлею газу, 
постачанням тепла і виставлен-
ням рахунків проходить десь пів-
тора місяця. Спільні протоколи 
підписуються через місяць-два, 
після того як тепло поставлене. 
Таким чином, борги за два міся-
ці попереднього року ми втягу-
ємо у бюджет наступного року», 
– пояснив він.
Це означає, що видатки 

на субсидії збільшаться на 
20 млрд грн, і цю суму включать 
у видаткову частину державного 
бюджету на 2018 рік.
У проекті держбюджету на 

2018 рік на субсидії передбачено 
55 млрд грн. Якщо від цієї суми 
відняти 20 млрд грн боргу, вийде 
35 млрд грн. Чи вистачить цієї 
суми на покриття потреб наступ-
ного опалювального сезону?
Можливо, саме тому Кабмін 

не хоче піднімати ціну на газ до 
ринкової? Можливо, саме з цієї 
причини уряд може попроща-
тися з МВФ?
Олександр КОЛЕСНІЧЕНКО, 

«ЕП» 

Усе про нову субсидію: 
кому, скільки, за що, хто заплатить?
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 «Укртелеком» незабаром 
може знову стати державним. 
Господарський суд міста Києва 
задовільнив позов Фонду держ-
майна щодо розірвання догово-
ру купівлі-продажу пакета акцій 
телеком-компанії.
Фонд намагається стягнути з 

ТОВ «ЕСУ», яке володіє «Укр-
телекомом», 92% акцій компанії 
та вимагає 82 млн дол. пені за 
невиконання інвестиційних за-
бов'язань.
ТОВ «ЕСУ», яке контролює 

олігарх Рінат Ахметов, споді-
вається це рішення оскаржи-
ти. Поки справа не пройде всі 
судові інстанції, підприємство 
залишатиметься під контролем 
бізнес-групи Ахметова.
Чому ж «Укртелеком» 
хочуть забрати у донець-
кого олігарха та в якому 
стані це підприємство 
перебуває тепер?

Ще сім років тому бюджет 
України міг отримати за «Укр-
телеком» понад мільярд доларів. 
Серед потенційних покупців 
державного телеком-гіганта тоді 
називали міжнародні компанії 
«Deutsche Telekom», «Orange», 
«VimpelCom» та «Nortelecom».
Цього не сталося. Пере-

могла маловідома компанія 
ТОВ «ЕСУ» — дочірня компанія 
австрійського концерну «EPIC». 
«Темна конячка» з Австрії при-
дбала 92,79% акцій «Укртелеко-
му» за 10,6 млрд грн.

«Австрійський» інвестор навіть 
частково розрахувався за «Укр-
телеком» коштом українських 
платників податків — купівлю 
профінансували два держбанки. 
За кілька тижнів до переказу на 
рахунок Фонду держмайна дру-
гого траншу за «Укртелеком» 
«ЕСУ» випустила облігації на 
суму близько 4 млрд грн, які ви-
купили «Ощадбанк» та «Укрек-
сімбанк».
Через два роки група «СКМ» 

Ріната Ахметова та австрійська 
«EPIC» підписали договір ку-
півлі-продажу 100% акцій ком-
панії UA «ТELECOMINVEST 
LIMITED», яка є власником 
ТОВ «ЕСУ». До цієї угоди було 
залучено близьких до Янукови-
ча людей, а головним організа-
тором схеми співрозмовники 
називали голову АП часів Яну-
ковича Сергія Льовочкіна.
Викупити облігації в держ-

банків у повному обсязі «СКМ» 
не змогла. У 2015 році їй лише 
вдалося відстрочити погашення 
до кінця 2017 року. Папери досі 
не погашені.

Зрештою, наразі питання в 
іншому: чи залишиться взагалі 
«Укртелеком» у власності олігарха.
Із чого все почалося?
Уперше ЗМІ заговорили про 

повернення «Укртелекому» 
в державну власність у квітні 
2013 року. Приводом для цього 
стало невиконання новим влас-
ником соціальних зобов'язань.
Зокрема, власник почав систе-

матично скорочувати персонал, 
але ФДМ порушень не знайшов. 
Для порівняння: зараз в «Укрте-
лекомі» працює 25,4 тис осіб, а 
чотири роки тому, коли Ахме-
тов купив підприємство, штат 
нараховував 58,9 тис.
Після зміни влади у 2014 році 

до питання реприватизації «Укр-
телекому» повернулися, але 
через іншу причину. За прива-
тизаційною угодою власник по-
винен був за свій кошт побудува-
ти і передати на баланс держави 
телекомунікаційну мережу спеці-
ального призначення (ТМСП), 
але не зробив цього.
Відтоді у держави з'явився ва-

гомий привід для скасування 
приватизації, але конкретних дій 
не було.
Уперше про повернення 

«Укртелекому» державі відкрито 
заговорили народні депутати 
16 вересня 2015 року.
Тоді спеціальна контрольна 

комісія Верховної Ради з питань 
приватизації на чолі з Бори-
сом Філатовим (міський голова 
Дніпра, на той момент він був 
депутатом і соратником Ігоря 
Коломойського) закликала уряд 
ініціювати процедуру банкрут-
ства ПАТ «Укртелеком». Проте 
ідея щодо банкрутства не набула 
широкої підтримки.
У березні 2016 року члени 

спецкомісії опублікували до-
кладні результати незаконної, 
за їхньою версією, приватизації 
«Укртелекому». Автори запро-
понували генпрокурору Юрієві 
Луценку заарештувати активи 
телекомоператора. У першій по-

ловині 2017 року суди навіть аре-
штовували акції «Укртелекому» 
та його підрозділу «ТриМоб», 
але згодом арешти зняли.
Ще одну спробу перевірити 

законність приватизації опе-
ратора заблокував перший ві-
це-прем'єр Степан Кубів у жовт-
ні 2016 року.
Які претензії у фонду?
У травні 2017 року Фонд дер-

жмайна заявив про вимогу скасу-
вати приватизацію «Укртелеко-
му». Перед цим на підприємстві 
працювала спецкомісія ФДМ, 

яка засвідчила невиконання умов 
договору інвестором. Фондови-
ки відзначили кілька прикладів 
порушення договору.
По-перше, наголошують у фо-

нді, не виконується інвестицій-
ний план. Власник повинен 
був інвестувати в «Укртелеком» 
протягом п'ятьох років із мо-
менту придбання не менше ніж 
450 млн дол. у вигляді грошей, 
майна та інтелектуальної власно-
сті. Не виконано.
По-друге, власник не виконав 

приватизаційне зобов'язання з 
передавання телекомунікаційної 
мережі спецпризначення на ба-
ланс держави.
Крім цього, за невиконання 

умов договору фонд нарахував 
81 млн дол. пені.
На підставі цих порушень 

фондовики подали позовну за-
яву про розірвання договору. 
Напередодні ТОВ «ЕСУ» пові-
домило, що Господарський суд 
Києва задовольнив позови їх-
ніх опонентів, але рішення буде 
оскаржуватися.

«Із огляду на характер претен-
зій ФДМ і їхній зв'язок із діями 
попередніх власників «Укртеле-
кому» «ЕСУ» вважає за необхідне 
досягнення розумного компро-
місу щодо виконання привати-
заційних зобов'язань», – зазна-
чили в компанії.
На думку юристів, оскаржи-

ти претензії Фонду держмайна 
можливо.
Керівний партнер ЮФ «Ан-

тіка» Олексій Кот зауважує, що 

законодавство, чинне на момент 
укладення договору приватизації 
«Укртелекому», дозволяло вклю-
чати в документ інвестиційні зо-
бов'язання.
За його словами, стаття 29 

Закону «Про приватизацію 
державного майна» передбачає 
можливість розірвання договору 
у разі невиконання зобов'язань зі 
сплатою 10-відсоткового штра-
фу від загальної суми інвестицій.
У 2012 році в цей закон унес-

ли зміни. Вони передбачали за-
борону на включення у перелік 
підстав для розірвання договору 
пункту про порушення інвести-
ційних зобов'язань. Відповідаль-
ність за це могла встановлюва-
тися лише у вигляді штрафів або 
пені.

«Положення договору ку-
півлі-продажу, укладеного у 
2011 році, матимуть пріоритет-
не значення для встановлення 
наслідків порушення інвестицій-
них зобов'язань для «ЕСУ». Од-
нак «ЕСУ» може апелювати до 
того факту, що пункти договору, 
які стали підставою для рішен-
ня суду, сьогодні формально 
суперечать положенням Закону 

«Про приватизацію державного 
майна», — зазначає Кот.

Політичні ігри
Утім, юридичні тонкощі мо-

жуть виявитися не такими й 
важливими. Співрозмовники 
«ЕП» («Економічна Правда») з 
депутатських кіл вважають цей 
процес політичною грою проти 
Сергія Льовочкіна. Мовляв, «те-
пер відповідатиме перед Ахме-
товим і не тільки».
Тимчасом в оточенні Льовоч-

кіна запевняють, що він не має 
стосунку до підприємства. «У 
нього нема і ніколи не було ін-
тересів в «Укртелекомі». Думаю, 
Ахметову він теж не потрібен», 
— заявив наближений до Льо-
вочкіна співрозмовник.
У будь-якому разі це рішення 

першої інстанції, і воно ще може 
кардинально змінитися.

«Політика тут у тому, що суди 
у виняткових випадках ухвалю-
ють рішення на користь держа-
ви. Зазвичай юристам, які від-
стоюють інтереси приватного 
покупця, майже завжди, навіть 
якщо вони не мають рації, вда-
ється перемогти у держави», — 
каже юрист Анатолій Родзин-
ський.
За його словами, рішення суду 

не набуде чинності, поки не буде 
розглянута апеляція, а остаточне 
рішення ухвалюватиме новий 
Верховний суд.

«За цей час усі активи можуть 
бути продані. Навіть якщо дер-
жава отримає «Укртелеком», 

йому вже можуть не належати 
найбільш цікаві активи», — при-
пускає юрист.
Що залишилося від 

«Укртелекому»?
Останні чотири роки компанія 

генерує щорічний чистий дохід 
від реалізації продукції у межах 
3,1–3,2 млрд грн. Операційний 
прибуток за перше півріччя 
2017 року становив 634 млн грн, 
чистий прибуток — 355 млн 
грн.
Проте у 2013–2016 роках біль-

ше половини прибутку власник 
«Укртелекому» отримував від 
абонплати за послуги місцевого 
стаціонарного зв'язку. Ці доходи 
з кожним роком знижуються на 
сотні мільйонів гривень. При 
цьому доходи від Інтернет-по-
слуг, які на другому місці за об-
сягом, ростуть лише на десятки 
мільйонів. Структура доходів ви-
глядає так.

«Укртелеком» надто повільно 
розвиває ключовий бізнес — 
надання послуг Інтернет-досту-
пу. Тимчасом головне джерело 
доходу — міський зв'язок — 
стрімко занепадає.

«Якщо реприватизація відбу-
деться, то що державі залишить-
ся від «Укртелекому»?» — ставить 
риторичне запитання президент 
компанії «СВ-консалтинг» Олег 
Стефанюк у коментарі «ЕП».

«Вони демонтують мідний 
кабель. Це велика цінність як 
кольорового металу. Вони де-
монтують старе аналогове об-
ладнання. У ньому теж є кольо-
рові дорогоцінні метали. Уже 
дуже багато демонтовано», — 
каже Стефанюк.
За його словами, «Укртеле-

ком» встановлює на вулицях 
нові комутаційні шафи замість 
старих великих телефонних 
станцій. Обладнання цих старих 
станцій оператор продає на ви-
добуток дорогоцінних металів (в 
АТС радянських часів містяться 
рідкісні і коштовні метали: мідь, 
золото, срібло, платина, паладій, 
рутеній, тантал).
Наприклад, у 2015 році «Укр-

телеком» утилізував три ана-
логові АТС радянського ви-
робництва і мідний кабель на 
237 млн грн. Виставляються на 
продаж і приміщення. «Усе лік-
відне, на що були документи і 
що мало цінність, вони вже про-
дали», — констатує експерт.
Тобто якщо держава забере 

«Укртелеком», вона отримає «по-
рожню скриньку». За словами 
Стефанюка, все, що залишилося 
після Радянського Союзу і можна 
було продати, давно продане.
Олександр МОЙСЕЄНКО, 
Всеволод НЕКРАСОВ, «ЕП»

А чи є що повертати? 
Держава може отримати від Ахметова «мертвий» «Укртелеком»
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Вересень – свято врожаю. 
Полиці супермаркетів і рин-
ків ломляться від барвистих 
вітамінів. Із полів на наш стіл 
потрапляють залиті сонцем 
гарбузи, картопля, капуста, з 
дерев – соковиті яблука і гру-
ші, з кущів – журавлина. Вся 
ця палітра фарб передусім – 
джерело вітамінів, так необ-
хідних для вдалої зимівлі.
Усе по порядку:
1. Гарбуз. Перестиглий 

пузань найкраще виглядає у 
формі каші. Додайте цукру, 
і з нього вийде найкорисні-
ший десерт. Гарбуз корис-
ний для печінки, містить 
сполуки міді, фосфору, калій 
і кальцій.

2. Квасоля. Білковмісний 
продукт. Саме його рекомен-
дують дієтологи для вегетарі-
анців для заміни тваринного 
білка. Але якщо ви не готові 
їсти квасолю кілограмами, то 
не відмовляйтеся від неї.   

3. Селера. Пахуча трави-
чка. Господині використову-
ють її у салатах, для приправ 
і прикрас страви. Для когось 
терпка і несмачна, селера – 
найкращий помічник у на-
лагодженні роботи системи 
травлення.

4. Буряк. Заправка до бор-
щу, салатний інгредієнт. Від-
варний буряк корисний для 
шлунку і сечового міхура. 
Багряний овоч ідеальний для 
очищення крові й рожевих 
щічок. Магній, калій, мідь, 
цинк і це далеко не весь пе-
релік вітамінів, наявних у бу-
ряку.

5. Часник і цибуля. Це  
найкращі ліки від будь-якої 
зарази. І це правда. Не гре-
буйте пахучими овочами. 
Олії, наявні в них, убивають 
до сотні різних бактерій і ві-
русів, якими кишить осіння 
пора.

6. Капуста. Зелені ошатні 
листя додають передусім у 
салат. Її квасять, вкидають до 
борщу і тушкують. Найко-
рисніші властивості капуста 
зберігає у сирому вигляді. 
Багата на клітковину, капуста 
допомагає у травленні. Наяв-
ні вітаміни А, С, В, К.
Найбажанішими на по-

лицях крамниць у вересні є 
фрукти. Починаючи з серп-
ня, дозрівають груші, яблука, 
виноград.

1. Яблука. Швидкий і сма-
чний перекус. Вони містять 
багато заліза, корисного 
для роботи мозку.  М’якоть 
фрукта чудово очищує зуби 
і масажує ясна.

2. Груші. Не поступають-
ся у смаку і ці стиглі красуні. 
Найсмачніше варення вихо-
дить саме з груші. Скибки 
груші містять багато корис-
них мінералів й необхідну 
для травлення клітковину.

3. Журавлина. Найкраще 
до чаю смакує журавлина у 
цукрі. У ній наявні елементи 
фосфору, йоду, кальцію, ор-
ганічні кислоти, глюкоза та 
фруктоза.

4. Виноград. Солодкий і 
п’янкий. Виноград містить 
потужні антиоксиданти. Ві-
таміни А, С, В6, кальцій, 
магній. Сприяє очищенню 
шлунку і гарному настрою, 
адже в ньому багато глюко-
зи, яка стимулює вироблення 
гормону щастя.
У підсумку можна сказати, 

вересень – найяскравіший 
місяць року. Золото дерев 
перегукується з багатими на 
вітаміни і мінерали продук-
тами. 

Де шукати вітаміни восени?

Це запитання ви, напевно, 
ставили собі і на жарт, і всер-
йоз. Давайте спробуємо ви-
значити: а скільки ж дійсно 
грошей вам треба?
Підрахуйте, скільки гро-

шей ви отримали  цього 
місяця у вигляді зарплати, 
орендної плати, аліментів, 
спадщини та іншого. Під-
рахували? Тепер ви знаєте: 
вам  наразі потрібна саме ця 
сума! Адже ви примудрилися 
якось на неї прожити: купу-
вати продукти, одяг і приєм-
ні дрібниці. Одне з правил 
Всесвіту свідчить, що він дає 
нам рівно стільки, скільки 
нам необхідно. Тому не вар-
то нарікати на свою бідність: 
ви маєте рівно стільки, скіль-
ки потрібно.
Інша справа – ваші майбут-

ні доходи. Їх цілком можна 
спрогнозувати і... запрогра-
мувати. Але для цього необ-
хідно виконати невелику ро-
боту. Чи готові?
Отже, подумайте: як би ви 

хотіли жити, скажімо, через 
півроку. Що змінити в своє-
му житті на краще? Про-
йдіться по всіх сферах свого 
життя: професійній, сімей-
ній, спілкуванню з друзями, 
потребами в особистісному 
зростанні й станом здоров’я.
Тепер приблизно підра-

хуйте, скільки грошей піде 
на ваші зміни. Наприклад, ви 
не проти зайнятися лікуван-
ням своїх зубів: скільки буде 
потрібно на послуги стома-
толога? Ви хочете частіше 
зустрічатися з друзями: скіль-
ки грошей треба витратити 
на вечірки і походи в кіно? 
Ви хотіли б, щоб ваша ди-
тина відвідувала репетитора: 
скільки це  коштуватиме?
У вас утворилася якась 

сума. Наскільки реально її 
отримати? Спробуйте про-
аналізувати всі можливості 
– від додаткової роботи до 
кредиту в банку.
Подивіться на свої записи. 

Вам хочеться надриватися на 
двох роботах, відмовляючи 
собі у відпочинку і сні, за-
ради того, щоб купити нові 
чоботи? Ні? Викреслюйте 
цей пункт зі своїх потреб! А 
ось візит до стоматолога буде 
явно не зайвим, отже, мабуть, 
цей пункт треба залишити.
Таким чином, поступо-

во викреслюючи не дуже 
обов’язкові витрати, ви от-
римаєте ідеальну картинку 
того, що вам потрібно. І при-
близну суму, яка вам знадо-
биться для повного щастя че-
рез півроку. Будьте впевнені: 
у вас з’явиться можливість її 
отримати! 

Âàì, íàïåâíî, â³äîìî, ùî íà ñòîïàõ çíàõîäèòüñÿ áåçë³÷ òî÷îê, 
ÿê³ â³äïîâ³äàþòü çà ïåâí³ âíóòð³øí³ îðãàíè. ×åðåç òå ùî ìè ïðàê-
òè÷íî âåñü ÷àñ íîñèìî âçóòòÿ, ö³ òî÷êè íå îòðèìóþòü ò³º¿ ñòèìó-
ëÿö³¿, ÿêà ¿ì íåîáõ³äíà äëÿ çäîðîâîãî ôóíêö³îíóâàííÿ âñüîãî îð-
ãàí³çìó. Îäíàê âè ìîæåòå äîïîìîãòè âàøèì âíóòð³øí³ì îðãàíàì, 
âèêîíóþ÷è îäèí ðîçóìíèé òðþê ïåðåä ñíîì.

Öèáóëÿ íàäàº ö³ëþùèé åôåêò ó áîðîòüá³ ç ì³êðîáàìè ³ áàêòå-
ð³ÿìè íå ò³ëüêè ïðè âíóòð³øíüîìó, à é ïðè çîâí³øíüîìó çàñòîñó-
âàíí³. Îäèí ç³ ñïîñîá³â î÷èñòèòè âíóòð³øí³ îðãàíè – ïîêëàñòè ïî 
ñêèáî÷ö³ öèáóë³ ï³ä ñòîïè â øêàðïåòêè íà âñþ í³÷. Ò³ëüêè ïåðåêî-
íàéòåñÿ, ùîá ó öèáóë³ íå áóëî ïåñòèöèä³â.

Ï³ä ÷àñ ñíó êîðèñí³ ðå÷îâèíè, ùî ì³ñòÿòüñÿ â öèáóë³, ïîãëèíà-
òèìóòüñÿ øê³ðîþ ñòîï, ñòèìóëþþ÷è íà íèõ óñ³ ò³ òî÷êè, ÿê³ ïîâ'ÿ-
çàí³ ç âíóòð³øí³ìè îðãàíàìè.

Ïåðåâàãè öüîãî ñïîñîáó òàê³:
•  ôîñôîðíà êèñëîòà ç öèáóë³ âáåðåòüñÿ â øê³ðó ñòîï, ó ðåçóëü-

òàò³ ÷îãî î÷èñòèòüñÿ êðîâ;
•  áàêòåð³¿ ³ ì³êðîáè áóäóòü çíèùåí³;
•  âàø³ íîãè êðàùå ïàõíóòèìóòü, òîìó ùî öèáóëÿ çíèùèòü óñ³ 

òîêñèíè ³ õ³ì³÷í³ ðå÷îâèíè, à òàêîæ î÷èñòèòü ïîâ³òðÿ íàâêîëî.
Õòî á ì³ã ïîäóìàòè, ùî òàêà ïðîñòà ³äåÿ çäàòíà ïðèíåñòè ñò³ëü-

êè êîðèñò³ äëÿ çäîðîâ'ÿ? Öå îäèí ³ç íàéäåøåâøèõ ñïîñîá³â äîïî-
ìîãòè ò³ëó çàâæäè çàëèøàòèñÿ áàäüîðèì ³ ïîâíèì ñèë.

ßêùî âàì ïîñò³éíî íå âèñòà-
÷àº ÷àñó íà ðàíêîâ³ âïðàâè, òî 
êîìïëåêñ òèáåòñüêî¿ ã³ìíàñòèêè 
«Äî-²í» – ñïåö³àëüíî äëÿ âàñ! 
Âè ìîæåòå ðîáèòè ¿¿ íå âñòàþ÷è ç 
ë³æêà ³ âñüîãî òðè õâèëèíè! Ï³ñ-
ëÿ òàêèõ âïðàâ â³äì³ííèé íàñòð³é 
³ çàðÿä åíåðã³¿ íà ö³ëèé äåíü âàì 
ãàðàíòîâàí³!

1. Ðåòåëüíî ðîçòèðàéòå âóøí³ ðàêîâèíè âåëèêèìè ³ âêàç³âíè-
ìè ïàëüöÿìè, à ïîò³ì äîëîíÿìè (10–20 ðîçòèðàíü ïàëüöÿìè ³ 
10–20 äîëîíÿìè).

2. Ïîãëàäæóéòå ãîëîâó ðîçêðèòîþ äîëîíåþ ïðàâî¿ ³ ë³âî¿ ðóê, 
ïî÷èíàþ÷è ç ÷îëà äî ïîòèëèö³ é íàçàä (10–15 ðàç³â).

3. Âèêîíàéòå ðóõ «óìèâàííÿ îáëè÷÷ÿ ðîçêðèòèìè äîëîíÿ-
ìè». Ðóõàéòå äîëîíÿìè âãîðó-âíèç, çàõîïëþþ÷è ùîêè ³ ñêðîí³ 
(15–20 ðàç³â).

4. Ñÿäüòå ³, ñõðåñòèâøè ïàëüö³, ïîêëàä³òü ¿õ ççàäó íà 
øèþ. Íàìàãàéòåñÿ â³äêèäàòè ãîëîâó íàçàä, äîëàþ÷è îï³ð ðóê 
(15–20 ðàç³â ó ñåðåäíüîìó òåìï³).

5. Ñèäÿ÷è, çëåãêà íàõèë³òüñÿ âïåðåä ³ âíóòð³øí³ì áîêîì îáîõ 
äîëîíü ðîç³òð³òü ä³ëÿíêó ïîïåðåêó ðóõàìè âãîðó-âíèç, ïðàâó ³ 
ë³âó ðóêè ðóõàþ÷è â ïðîòèëåæíèõ íàïðÿìêàõ. Ïî÷èíàéòå ðóõ â³ä 
õðåáòà, ïðîñóâàþ÷èñü äî á³÷íèõ ïîâåðõîíü. Çðîá³òü 20–30 ðóõ³â 
³ç íåâåëèêèì íàòèñêîì.

Ðóêè òà øèÿ – öå íå ºäèí³ òî÷êè, äå àðîìàò òðèìàºòüñÿ îñî-
áëèâî äîâãî. Ôàõ³âö³ âèçíà÷èëè ï'ÿòü ãîëîâíèõ ì³ñöü, êóäè ñë³ä 
íàíîñèòè ïàðôóìè.

Íà âîëîññÿ. Áàãàòî ïàðôóìåð³â ââàæàº, ùî âîëîññÿ òðèìàº çà-
ïàõ äîâøå, í³æ øê³ðà. Ðîçïîðîø³òü àðîìàò íà ù³òêó òà ðîç÷åø³òü.

Çà âóõàìè. Êðîâîíîñí³ ñóäèíè òóò ðîçòàøîâóþòüñÿ áëèçüêî äî 
øê³ðè. ßêùî âè íîñèòå ñåðåæêè, òî ï³ñëÿ ðîçïèëåííÿ ïàðôóì³â, 
âîíè ìîæóòü ÿêèéñü ÷àñ çáåð³ãàòè âàø çàïàõ.

Íà çàäíþ ÷àñòèíó øè¿. Â öüîìó âèïàäêó àðîìàò íå íàáðèäàº 
ëþäÿì, ÿê³ äîâêîëà âàñ, îñê³ëüêè â³ä÷óâàºòüñÿ ëèøå çëåãêà. Ïåðø 
í³æ çàñòåáíóòè êîì³ðåöü áëóçêè, çáðèçí³òü øê³ðó ïàðôóìàìè â 
òîìó ì³ñö³, äå òêàíèíà òîðêàºòüñÿ øè¿.

Âíóòð³øíÿ ïîâåðõíÿ ë³êòÿ. Ïåðø í³æ íàíîñèòè ïàðôóì, òðåáà 
çâîëîæèòè øê³ðó â öüîìó ì³ñö³ êðåìîì áåç àðîìàòèçàòîð³â. Òàê 
çàïàõ ïðîòðèìàºòüñÿ äîâøå.

Íà çàäíþ ïîâåðõíþ êîë³í. Öå íàéêðàùå ì³ñöå äëÿ íàíåñåííÿ 
ïàðôóì³â: ïîâ³òðÿ ï³äí³ìàºòüñÿ âãîðó, òóäè, äå òåïë³øå. Âè çàâæ-
äè áóäåòå îòî÷åí³ àðîìàòîì. Îñîáëèâ³ñòü ö³º¿ òî÷êè: çàïàõ ïðîÿâ-
ëÿºòüñÿ íå â³äðàçó.

Скільки грошей вам потрібно 
для повного щастя?

КОЛІНА ТА ШИЯ: 
КУДИ КРАЩЕ ЗА ВСЕ НАНОСИТИ ПАРФУМИ?

ПРОСТА РАНКОВА ГІМНАСТИКА ДЛЯ ІДЕАЛЬНОГО 
РАНКУ І ФІГУРИ

НАЙДЕШЕВШИЙ СПОСІБ ОЧИСТИТИ ОРГАНІЗМ
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Þë³ÿ Ãîìáîø, çà îö³íêîþ 
æóð³, ñïî÷àòêó ñòàëà ïåðåìîæ-
íèöåþ ó ñâî¿é êàòåãîð³¿ «áî-
ä³ô³òíåñ äî 163 ñì», à â³äòàê 
çäîáóëà àáñîëþòíó ïåðåìîãó 
×åìï³îíàòó Êèºâà ç áîä³á³ë-
äèíãó òà ô³òíåñó â êàòåãîð³¿ 
«áîä³ô³òíåñ».

×åìï³îíàò Êèºâà ç áîä³á³ë-
äèíãó, áîä³ô³òíåñó òà á³ê³í³ â³ä-
áóâñÿ ó ñòîëèö³ 22 æîâòíÿ.

Äíåì ðàí³øå, 21 æîâòíÿ, 
ùå îäèí çàêàðïàòåöü ³ç Õóñòà 
Ñòàí³ñëàâ Áóáíåíêîâ ñòàâ àá-
ñîëþòíèì ïåðåìîæöåì ×åìï³-
îíàòó Áóêîâèíè ç áîä³á³ëäèíãó 
«Çîëîòèé áóê», ïîâ³äîìëÿº 
«zakarpattya.net.ua».

УЖГОРОДКА СТАЛА 
ЧЕМПІОНКОЮ 

НА ЧЕМПІОНАТІ КИЄВА 
З БОДІБІЛДИНГУ

×åðåç íåïðè¿çä ñóïåðíèêà íà 
ãðó ïåðåäîñòàííüîãî òóðó «ìè-
íàéö³» äîñòðîêîâî çàâîþâàëè 
÷åìï³îíñòâî.

Ïåðåíåñåíèé ìàò÷ 17-ãî òóðó 
÷åìï³îíàòó îáëàñò³, ó ÿêîìó 
ÔÊ «Ìèíàé» íà âëàñíîìó 
ñòàä³îí³ ïîâèíåí áóâ ïðèéìàòè 
ðàõ³âñüê³ «Êàðïàòè», íå â³äáó-
äåòüñÿ.

Ñóïåðíèê çàçäàëåã³äü ïîïå-
ðåäèâ ïðî íåìîæëèâ³ñòü âè¿õàòè 
íà ïîºäèíîê ó çâ’ÿçêó ç âåëèêîþ 
ê³ëüê³ñòþ â³äñóòí³õ ãðàâö³â. «Ïî-
â³äîìëÿºìî, ùî íàðàç³ 9 ãðàâö³â 
ÑÊ «Êàðïàòè» ïåðåáóâàþòü çà 
êîðäîíîì íà çàðîá³òêàõ, à ùå 
7 ãðàâö³â çàë³êîâóþòü òðàâìè. 
Ó çâ’ÿçêó ç âèùåíàâåäåíèì, 
ÑÊ «Êàðïàòè» Ðàõîâà íå ìàº 
çìîãè ïî¿õàòè ïîâíîö³ííèì ñêëà-
äîì íà ãðó 17-ãî òóðó, ÿêà ïîâèí-
íà â³äáóòèñÿ 25.10.2017 íà ïîë³ 
ÔÊ «Ìèíàé», — ³äåòüñÿ ó ëè-
ñò³ äî ÔÔÇ.

Òàêèì ÷èíîì, çà íåâè¿çä 
Êîíòðîëüíî-äèñöèïë³íàðíèì 
êîì³òåòîì ÔÔÇ íà êîìàíäó 
ÔÊ «Êàðïàòè» íàêëàäåíî 
ãðîøîâå ñòÿãíåííÿ ó ðîçì³ð³ 
4000 ãðí. (þíàêè+äîðîñë³) 
òà çàðàõîâàíà ïîðàçêà 3:0, 3:0 
(þíàöüê³é òà äîðîñë³é êîìàíä³).

Öå, ç³ ñâîãî áîêó, îçíà÷àº, ùî 
«ìèíàéö³» äîñòðîêîâî îôîðì-
ëþþòü ÷åìï³îíñòâî ñåçîíó-2017! 

«lobda.at.ua»

ФК «МИНАЙ» – 
ЧЕМПІОН ВИЩОЇ ЛІГИ 

ЗАКАРПАТТЯ!

Крім України, за нагоро-
ди боролися бійці з 4 країн – 
Литви, Словаччини, Угорщи-
ни та Молдови.
Змагання провели згідно з 

чинними правилами Міжна-
родної федерації таеквон-до 
з таких видів: туль, спаринг, 
спеціальна техніка.
Валентин ЗОРБА, прези-

дент Всеукраїнського сою-
зу таеквон-до:

– Таке видовище ми орга-
нізували вперше не тільки в 
Ужгороді, а й в Україні. З кож-
ним роком піднімаємо план-
ку наших змагань все вище, 
а Ужгород – це перший регі-
он, який поставив таку висо-
ку планку, проявив ініціативу, 
рухається великими кроками 
вперед. Наші тренери дуже 
добре попрацювали, і діти 
склали своєрідний іспит, оці-
нюють як тренери, так і бать-
ки, а ще й наші судді. Я дуже 
задоволений рівнем підготов-
ки, передусім організацією.
Дівчата і хлопці на «Ukraine 

Open» змагалися у різних ва-
гових групах та ділилися за 
віком: від 7 до 36 років. У 
формальних вправах та спа-
рингах серед 9–10-, 11–12-річ-
них спортсменів переможців 
визначали у дивізіонах «А» та 
«Б». Змагання зі спеціальної 

техніки провели в усіх вікових 
групах, але спортсменів не ді-
лили на дивізіони. Головною 
суддею змагань стала Ірина 
Кузнєцова, яка має 5 дан із 
таеквон-до, часто працює на 
міжнародних турнірах кубків 
Європи та світу.
Ірина КУЗНЄЦОВА, 

головний суддя змагань 
«Ukrainе Оpen-2017»:

– Кубок України – це один 
із етапів підготовки нашої 
збірної до міжнародних виїз-
дів. Другий етап – Чемпіонат 
України, який відбудеться на-
весні. Спортсмени виходять 
і показують свій максимум, 
прагнуть перемоги. Робота 
тренерів теж оцінюється. Я 
повернулася з Чемпіонату сві-
ту в Ірландії, де представляла 
Україну як суддя. Наші спортс-
мени показують високий рі-
вень на міжнародних стартах. 
Цього разу ми вибороли дві 
золоті й одну срібну медалі. 
Перспективи величезні, по-
трібно трудиться, потрібно 
працювати на 100%, інакше 
якими б хорошими вони не 
були – результату не буде.
Головним організатором 

турніру є Закарпатський осе-
редок Всеукраїнського союзу 
таеквон-до. Варто зазначити, 
що змагання такого ґатунку в 

Україні відбуваються вперше.
Владислав КОРОЛОВИЧ, 

голова Закарпатського осе-
редку Всеукраїнського сою-
зу таеквон-до:

– Думаю, це хороший пош-
товх для розвитку таеквон-до 
в Закарпатській області, його 
популяризації. Сподіваємося, 
що зробимо турнір «Ukrainе 
Оpen» традиційним в Ужго-
роді, на постійній основі. У 
нас дуже хороше місцезнахо-
дження: близько до кордону, 
до Європи. Думаю, за всю 
історію таеквон-до в Україні 
– це був один із кращих тур-
нірів, зокрема в організаційно-

му плані. Маю надію, що всім 
сподобалося й усі залишилися 
задоволені, тому що зусиль 
було докладено дуже багато.
Бої відбувалися відразу на 

трьох майданчиках спорт-
комплексу. Закордонні колеги 
відзначили високий рівень ор-
ганізації змагань в Ужгороді, 
масштабність та емоційну на-
пруженість. Сподіваються, що 
у майбутньому «Ukraine Open» 
збиратиме ще більшу кількість 
учасників та стане регулярним 
турніром у календарі Міжна-
родної федерації таеквон-до, 
повідомляє «Ужінформ».

На Закарпатті відбувся Міжнародний 
турнір із таеквон-до «Ukraine Open-2017»

Жіночий футбол на сьогод-
ні користується великою по-
пулярністю. У цей час у світі 
налічується близько 25 млн 
професійних футболісток. 
Офіційно проводяться чемпі-
онати світу, існує жіноча Ліга 
чемпіонів (щоправда, назива-
ється вона Кубок УЄФА). Жі-
ночий футбол визнали у всіх 
розвинених державах. У євро-
пейських країнах і США матчі 
прекрасної половини людства 
з кожним роком збирають 
усе більше й більше глядачів, 
а в Китаї і Японії за популяр-
ністю жіночий футбол ціл-
ком зрівнявся із чоловічим. 
Жіночий футбол входить до 
програми Олімпійських ігор. 
ФІФА та УЄФА проводять 
чемпіонати світу та Європи 
серед жіночих команд, чемпі-
онати світу та Європи серед 
молодіжних та юнацьких на-
ціональних збірних команд. 

Водночас проводиться багато 
інших цікавих турнірів серед 
жіночих команд. А те, що до 
складу ФІФА входить більше 
ніж 70 національних феде-
рацій, свідчить про масовий 
розвиток жіночого футболу 
на всіх континентах.
На Берегівщині жіночий 

футбол набув особливої попу-
лярності на початку 70-х років 
минулого століття. Була ство-
рена жіноча команда на базі 
швейної фабрики, яка вдало 
виступала в регіональних зма-
ганнях. Із часом інтерес до 
цього виду футболу згас. 
У кінці 80-х у Берегові знову 

була створена жіноча коман-
да, яка, на жаль, проіснувала 
недовго. Наразі Берегівська 
районна федерація спільно 
з ДЮФК «Берегвідейк» по-
клали перед собою завдання 
відродити жіночий футбол. 
Адже він має право на роз-

виток, оскільки попит серед 
юних дівчат на цей славет-
ний вид спорту є. Опікуватися 
розвитком жіночого футболу 
буде відомий у краї фахівець 
Василь Панулін, який першим 
і заговорив про відродження 
жіночого футболу на Бере-
гівщині. Він вже проводить 
заняття.

– Ідея створення дівочої ко-
манди виникала поступово, 
– розповідає Василь Панулін. 
– Багато років я займаюся з 
юнаками. Часто за тренуван-
ням спостерігають батьки і 
сім’ї хлопчиків. Мама одного 
з моїх вихованців Ірина Яким-
чук якось заговорила, що в неї 
молодша дочка теж хочеться 
займатися футболом. Її про-
позицію я взяв до уваги. Че-
рез засоби масової інформа-
ції ми оголосили набір дівчат 
у секцію футболу. Спочатку 
все йшло важкувато. На пер-

ше заняття прийшло четверо 
дівчат. Поступово кількість 
бажаючих збільшувалася. На 
сьогодні у нас 23 дівчини ре-
гулярно відвідують заняття. 
Планували створити команду 
дівчат 12–14 років. Але на тре-
нування почали приходити ді-
вчата і значно молодші. Отож 
вирішили займатися з двома 
віковими категоріями. Про-
цес набору триває. Наші двері 
відчинені для всіх бажаючих. 
Уже плануємо спаринги, щоб 
згодом брати участь в офіцій-
них змаганнях.
Тож, як бачимо, щоб справу 

зрушити, потрібно тільки ба-
жання й організаторські здіб-
ності. Перші кроки зроблено. 
Є сподівання, що розвиток 
жіночого футболу на Берегів-
щині матиме продовження і 
згодом з’являться результати, 
повідомляє «lobda.at.ua».

На Берегівщині відроджують 
жіночий футбол
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ДОЗВІЛЛЯ

ОВЕН 
(21 БЕРЕЗНЯ−19 КВІТНЯ)

Очікується небачений приплив енергії. На 
роботі ймовірні зміни на краще, з’являться нові 
можливості для професійного росту та зміц-
нення матеріального благополуччя. Поста-
райтеся, щоб ваша енергійність не перейшла 
в сліпу самовпевненість. У вихідні радість 
принесуть приємні зустрічі з давніми друзями. 
Сприятливий день – п’ятниця, несприятливий 
день – середа.

ТЕЛЕЦЬ 
(20 КВІТНЯ−20 ТРАВНЯ)

Близькі люди високо оцінять ваші досягнен-
ня. Активно розбираючись із проблемами, що 
нагромадилися, постарайтеся не відіпхнути від 
себе колег. Добре б проявити відповідальність 
і не перекладати свої проблеми на інших. У 
вихідні задумайтеся про відновлення іміджу. 
Сприятливий день – вівторок, несприятливий 
день – п’ятниця.

БЛИЗНЮКИ 
(21 ТРАВНЯ−20 ЧЕРВНЯ)

Ви зможете значно змінити світ навколо 
себе, якщо, звичайно, захочете. Можуть з’яви-
тися нові друзі та колеги по бізнесу. Вам від-
криється розуміння того, що використовуєте 
далеко не всі свої можливості. У вихідні бажа-
но знизити до мінімуму навантаження й по 
можливості викроїти собі час на відпочинок. 
Сприятливий день – середа, несприятливий 
день – вівторок.

РАК (21 ЧЕРВНЯ−
22 ЛИПНЯ)

Ви готові багато працювати, це принесе вам 
не тільки користь, але й потіху. Постарайтеся 
знаходити нестандартні рішення питань. Не 
лякайтеся тимчасових труднощів. Якщо щось 
не вдаватиметься, зверніться до близьких лю-
дей за порадою та по допомогу. Бажано не 
чіплятися до дітей із дрібницями і не смикати 
їх надаремно. До вихідних ви зрозумієте, що 
зникли всі проблеми, і ви зможете відпочити 
так, як вам захочеться. Сприятливий день – су-
бота, несприятливий день – четвер.

ЛЕВ (23 ЛИПНЯ−
22 СЕРПНЯ)

У вашому житті з’являться нові знайомі, зо-
крема сумнівні, так що будьте обережні. Дола-
ючи тиск обставин, ви доб’єтеся позитивних 
змін відразу в декількох напрямках. У вихідні 
спілкування з родичами піде вам на користь і 
в емоційному, й у фінансовому плані. Спри-
ятливий день – вівторок, несприятливий день 
– четвер.

ДІВА (23 СЕРПНЯ−
22 ВЕРЕСНЯ)

 Ви опинитеся в центрі подій. Успіх у про-
фесійній діяльності принесе розумний кон-
серватизм і вірність старим звичкам. Ситуація 
повинна стати сприятливою до середини 
тижня, що знайде конкретне вираження в 
рості матеріального добробуту. А от ваші 
стосунки з родичами можуть загостритися. У 
вихідні ретельно перевіряйте будь-яку інфор-
мацію, що до вас надходить, щоб не побу-
дувати висновків на недостовірних акцентах. 
Сприятливий день – середа, несприятливий 
день – вівторок.

ТЕРЕЗИ (23 ВЕРЕСНЯ−
22 ЖОВТНЯ)

Складнощі залишаться в минулому, справ 
стане менше, але сил на них доведеться ви-
тратити чимало. Вас може підбадьорити 
нова цікава інформація, усе задумане здійс-
ниться завдяки допомозі друзів і близьких. 
Вихідні можуть виявитися насиченими, але 
надзвичайно виснажливими. Сприятливий 
день – вівторок, несприятливий день – по-
неділок.

СКОРПІОН (23 ЖОВТНЯ−
21 ЛИСТОПАДА)

Ви довідаєтеся багато нового в професій-
ній сфері, познайомитеся з цікавими людь-
ми. Якщо ви схильні до ризикованих дій, 
можете заздалегідь приготуватися до поразки. 
Зараз потрібно все ретельно обмірковувати й 
перевіряти. Може виникнути стан невизначе-
ності, і поки не настала ясність, не ставайте ні 
на чий бік. Зате потім можливе поліпшення 
стосунків із колегами та начальством. Спри-
ятливий день – вівторок, несприятливий день 
– субота.

СТРІЛЕЦЬ (22 ЛИСТОПАДА−
20 ГРУДНЯ)

На вас може очікувати розчарування в ді-
ловій сфері, але ви зможете розраховувати 
на моральну підтримку при дружніх зустрі-
чах. Можливе поліпшення взаємин із ро-
дичами. Очікуйте прибуток. Вихідні спри-
ятимуть ухвалення конструктивних рушень, 
початку ремонту вдома або на дачі. Сприят-
ливий день – середа, несприятливий день – 
понеділок.

ВОДОЛІЙ (20 СІЧНЯ−
17 ЛЮТОГО)

Справи на роботі можуть складатися не 
так, як би вам хотілося, є ризик трохи зіпсу-
вати стосунки з довколишніми. З метою са-
мозбереження намагайтеся абстрагуватися від 
подій, що відбуваються. Вихідні краще при-
святити відпочинку в сімейному колі або в 
іншій комфортній для вас обстановці. Спри-
ятливий день – середа, несприятливий день 
– понеділок.

РИБИ (18 ЛЮТОГО−
20 БЕРЕЗНЯ)

Ви зараз на гребені хвилі, товариські й ча-
рівні, вихор нових зустрічей і знайомств захо-
пить вас. А от на роботі не варто зайвий раз 
вередувати та чіплятися до дрібниць – таки-
ми діями ви можете засмутити колег. На ви-
хідний чекайте чудового сюрпризу від своєї 
половинки. Сприятливий день – четвер, не-
сприятливий день – п’ятниця.

Відповіді на сканворд 
 попереднього номера 

СКАНВОРД

КОЗЕРІГ (21 ГРУДНЯ−
19 СІЧНЯ)

 У вас з’явиться шанс нестандартного ви-
рішення старих проблем. Гарний час для 
пошуку нової роботи й підбивання підсумків. 
Задушевна розмова з друзями допоможе зміц-
нити ваш внутрішній стрижень. У вихідні ви, 
найімовірніше, перейматиметеся побутовими 
питаннями, які потребуватимуть невідкладно-
го рішення. Сприятливий день – четвер, не-
сприятливий день – вівторок.
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НАПРИКІНЦІ

Науковцям уперше вдалося 
виростили ембріони-химери, 
що складаються з клітин лю-
дини і свині. Такі ембріони 
можуть сприяти у розробці 
технології вирощування люд-
ських органів усередині тва-
рин. Про це йдеться у виданні 
«Тhe Cell», передає ВВС.
Як стало відомо, частка люд-

ських клітин в ембріоні стано-
вить менше за 0,001%, решта 
– це клітини свині.
Для проведення експери-

менту вчені імплантували 
людські стовбурові клітини 
ембріонам свині. Внаслідок 
цього утворилася «суміш» з 
людських і тваринних клітин, 
яку на місяць підсаджували са-
миці свині.
Як з’ясували науковці, такий 

процес виявився дуже нее-
фективним: із 2075 ембріо-
нів, яких підсадили, протягом 
28 днів розвивалися лише 
186 штук. Водночас були оз-
наки того, що людські клітини 
продовжують функціонувати 
як частина химери.

«Уперше людські клітини 
росли всередині великої тва-
рини», – пояснив один із ав-
торів дослідження професор 

Хуан Карлос Ісписуа Бель-
монте з Інституту біологічних 
досліджень Солка.
Крім того, дослідник пояс-

нив невисоку ефективність 
застосованого методу. За його 
словами, причиною такої ма-
лої швидкості перебігу реак-
цій є тривала еволюція, що 
розділяла людину і свиню. 
Так, розвиток плода свині від-
бувається набагато швидше, 
ніж у людини, а вагітність сви-
ні триває чотири місяці проти 
дев’яти – у людини.
Як повідомляє видання, 

Бельмонте навіть порівняв 
цей процес зі шосе, де одна 
машина їде набагато швидше, 
ніж інша, і це призводить до 
зіткнень.
Утім, учені переконані, що 

подібні химери можуть до-
помогти у перевірці ліків для 
переходу до випробувань на 
людях і при вивченні процесів 
розвитку людських захворю-
вань. Також химери можуть 
допомогти у вивченні ран-
ніх стадій розвитку людських 
ембріонів.
Зазначимо, що подібні екс-

перименти уже стали предме-
том дискусії про етику.

Дослідження, яке було про-
ведено міжнародною групою 
дослідників у Китаї і Великобри-
танії, дозволило «відредагувати» 
гени і вивести свиней, в тілах 
яких міститься менший відсоток 
жиру. Про це повідомляє «Но-
вое Время» з посиланням на ви-
дання «BGR».
Як зазначено у повідомленні, 

геном свиней змінили з вико-
ристанням технології CRISPR/
Cas9, завдяки якій у поросят 
з'явився ген UPC1, що відповідає 
за терморегуляцію. Цей ген є у 
більшості ссавців, але свині його 
позбавлені, тому їм для регуляції 
температури тіла потрібен тов-
стий шар жиру.
Загалом було зроблено 

13 спроб змінити генотип ембрі-
онів свиней. Три з них зрештою 
були успішними. На світ з'яви-
лися 12 поросят, у тілах яких у 

майбутньому буде в середньому 
на 24% менше жиру, ніж у зви-
чайних свиней. При цьому вони 
будуть здоровими завдяки швид-
кому обміну речовин.
За словами вчених, зміна ге-

нотипу дозволить свиням вижи-
ти в більш холодному кліматі, а 
також допоможе збільшити ви-
робництво м'яса.
Етика створення генетично 

модифікованих тварин є пред-

метом численних дискусій, і вже 
існує багато законів, які заборо-
няють використовувати таких 
тварин у їжу в багатьох країнах, 
зокрема і в США. Проте в Китаї 
це питання відрегульовано сла-
бо, тому подібні експерименти в 
цій країні можливі.
Утім, дослідники не сказали, 

чи зможуть такі свині без сала 
потрапити на тваринницькі 
ферми.

«Відредагували» гени: вчені вивели 
поросят із мінімальною кількістю сала

Учені-біологи виростили 
перші у світі ембріони-химери

Ембріони-химери з клітинами свиней
Фото Juan Carlos Izpisua Belmonte


