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4 Система автоматичного 
блокування податкових 
накладних завдає чималої 
шкоди легальному бізнесу, 
але й скасовувати її не можна

Чому видатних 
особистостей 
українського 
походження вважають 
вченими інших країн
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Міністр закордонних справ про широкий спектр 
діяльності, зокрема з транзиту й розподілу газу

Намолот зернових 
наближається 
до прогнозу 

УРОЖАЙ. В Україні станом на середину тижня намолочено 
57,8 мільйона тонн зернових і зернобобових культур за вро-
жайності 42,0 ц/га на площі 13,8 мільйона гектарів (94% про-
гнозу — 14,6 мільйона га). Зокрема зібрано: гречки — 198 ти-
сяч тонн на площі 180 тисяч га, або 99% прогнозу (181 тисяча 
га); проса — 83 тисячі тонн на площі 55 тисяч га, або 98% про-
гнозу (56 тисяч га); кукурудзи — 19,5 мільйона тонн на площі 
3,7 мільйона га, або 82% прогнозу (4,5 мільйона га). Найбіль-
ший вал зерна намолочено у Вінницькій — 4,6 мільйона тонн, 
Одеській — 4,4, Полтавській — 3,8, Харківській і Дніпропетров-
ській областях — відповідно 3,7 і 3,6 мільйона тонн, повідомляє 
прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства. 

На сьогодні зібрано соняшнику 11,8 мільйона тонн із площі 5,89 
мільйона га, або 99% прогнозу. Сої намолочено 3,6 мільйона тонн 
на площі 1,9 мільйона га, або 95% прогнозу. Накопано 13,6 мільйо-
на тонн цукрових буряків на площі 300 тисяч га, або 94% прогнозу.

ЦИТАТА ДНЯ

ПАВЛО КЛІМКІН:

ЦИФРА ДНЯ

1,319 млн тонн  
становлять запаси вугілля на складах 

вітчизняних ТЕС. Упродовж тижня 
вони зросли на 10,2%

«Критерій 
успішності — залучення 

європейського 
енергетичного бізнесу 

в економіку України. 
Не лише трейдерів, 

а й тих, хто здатен 
поліпшити 
ситуацію».

Нормативні 
батоги і пироги 
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АКТУАЛЬНО. Хто краще захищений Законом «Про житлово-
комунальні послуги» — споживач чи надавач послуг?

Програму енергоефективності буде посилено 
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Згідно з урядовим сценарієм, Україна має перетворитися 
на державу-експортера природного газу до 2035 року

Катерина МАЦЕГОРА, 
«Урядовий кур’єр»

Нинішній захід розпочинавс я 
хвилиною мовчання. У таки й 

спосіб міністри разом із Пре м’є-
ром Володимиром Гройсманом 
вшанували пам’ять загиблих 

під час Революції гідності. Глава 
уряду наголосив, що влада від-
повідає перед кожним, хто від-
дав життя і здоров’я за те, щоб 
Україна стала на шлях демокра-
тичного європейського розвитку. 

А стратегічним завданням уря-
ду він назвав повну енергетич-

ну незалежність нашої держави. 
Головне, що для цього є потрібні 
ресурси. «Ми всі пам’ятаємо, що 
донедавна ми були повністю за-
лежні всіма енергоресурсами від 
Росії. І пам’ятаємо, що це завжди 
було інструментом тиску й шан-
тажу України. Ми понад 720 днів 

живемо без російського газу, 
— продовжив тему Володимир 
Гройсман. — Так, ми купуємо газ 
за кордоном. Але наше завдання 
не купувати, а стати енергетич-
но незалежною державою, а зго-
дом розпочати експорт енерго-
ресурсів». 

Окрім цього, на порядку ден-
ному роботи Кабміну — реаліза-
ція програм енергоефективності. 
Уряд готовий підвищувати обся-
ги фінансування цих про-
грам, а також формування 
справедливої формули ці-
ни на енергоносії. 2
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НОВИНИ ТА КОМЕНТАРІ

Влада підтримуватиме 
гендерну рівність

Вікторія ВЛАСЕНКО, 
«Урядовий кур’єр»

МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ. Укра-
їнська влада активно запроваджує 
механізми забезпечення та захисту 
прав жінок — від професійної реалі-
зації до участі в ухваленні державних 
рішень. Усі зміни, які відбуваються в 
державі, враховують гендерний ас-
пект. Про це Прем’єр-міністр Володи-
мир Гройсман заявив під час І Україн-
ського жіночого конгресу. Захід, орга-
нізований за підтримки міжфракцій-
ного депутатського об’єднання «Рів-
ні можливості» та міжнародних ор-
ганізацій, зібрав близько 300 найак-
тивніших і найуспішніших жінок і чо-
ловіків зі сфер політики й бізнесу, не-
урядових організацій та медіа Украї-
ни. Метою зібрання стало об’єднання 
довкола ідеї забезпечення гендерної 
рівності в різних секторах українсько-

го суспільства як базового елементу 
сталого розвитку нашої держави, по-
відомляє департамент інформації та 
комунікації з громадськістю секрета-
ріату Кабміну. 

Володимир Гройсман наголосив, 
що потрібно все робити для того, 
щоб змінювати свідомість українців 

у гендерних питаннях. «Цей шлях ми 
розпочали зі змін у законодавстві та 
напрацюванні механізмів, які дають 
змогу жінкам брати участь в ухва-
ленні державних рішень», — сказав 
він. Глава уряду повідомив, що неза-
баром при Кабінеті Міністрів розпо-

чне роботу спеціальний офіс з ген-
дерних питань. Він подякував органі-
заторам конгресу за початок доброї 
традиції — зустрічатися в широкому 
колі та обговорювати важливі питан-
ня розвитку суспільства й держави.

У межах конгресу заплановано сім 
дискусійних панелей з питань поси-

лення політичної та громадської учас-
ті жінок на різних рівнях, залучення їх 
до миротворчості та сектору безпе-
ки, боротьби з гендерно обумовленим 
насильством, а також подолання ген-
дерних стереотипів та посилення ген-
дерної освіти і просвіти.

Програму енергоефективності буде посилено 
(Закінчення.  

Початок на стор. 1)

Зі слів Прем’єра стало зрозу-
мілим, що Кабінет Міністрів під 
час підготовки проекту закону 
«Про Державний бюджет Украї-
ни на 2018 рік» збільшить статтю 
видатків для фінансування за-
ходів, спрямованих на збільшен-
ня ефективності споживання 
енергоносіїв. «Ми повинні збіль-
шити ефективність використан-
ня енергетичних ресурсів, то-
му масштабну програму енерго-
ефективності буде посилено в 
2018 році», — резюмував він.

У середньостроковій перспек-
тиві, до 2020 року, можна буде 
повністю забезпечити себе енер-
гетичними ресурсами і скороти-
ти імпорт до некритичного для 
нашої економіки рівня. Слова-
ми Володимира Гройсмана це 
звучало так: «Я підкреслюю, що 
ми досягнемо нашої енергетич-
ної незалежності! За один рік 
ми цього не зробимо, але в се-
редньостроковій перспективі, 
до 2020 року, зможемо повністю 
забезпечити себе енергетични-
ми ресурсами. Максимально за-
безпечити. Можливо, трохи за-
лишиться імпорт, але він буде 
менш критичним, ніж зараз».

До слова, в межах реалізації 
Енергетичної стратегії та плану 
«Україна-2020» уряд виступає 
за повну демонополізацію рин-
ку газу та завершення рефор-
мування національного енер-
гохолдингу «Нафтогаз Украї-
ни». Демонополізація, на дум-
ку Прем’єра, передбачає підви-
щення конкуренції на ринку, от-
же зниження ціни на паливо. «А 
це і є наш курс, — додав Воло-
димир Гройсман. — Це потребу-
ватиме підвищення видобутку, 
зокрема з боку НАК «Нафтогаз 
України». 

Потім глава уряду запропо-
нував оновити наглядову раду 
НАК, яка могла б повноцінно за-
пустити роботу компанії, а від-
так і всієї газової галузі. Уря-
довці підтримали пропозицію 
Прем’єр-міністра. Рішення про 
оновлення наглядової ради НАК 
«Наф тогаз України» ухвалили 
одностайно.

«Нафтогазу» 
розв’язали руки

До 2035 року Україна планує 
відмовитися від імпорту при-
родного газу й перейти до йо-
го експорту обсягом не менш 

як 5 мільярдів кубічних метрів. 
Цю фразу додав віце-прем’єр-
міністр Володимир Кістіон, 
представляючи Енергетичну 
стратегію України до 2035 року. 
«Власний видобуток газу близь-
ко 35 мільярдів кубометрів — це 
показники, передбачені Енер-
гетичною стратегією України 
до 2035 року. Споживання газу 
економікою України — близь-
ко 30 мільярдів кубічних метрів 
на рік з урахуванням виконання 
завдань зі зменшення енергоєм-
ності нашої економіки. Експорт 
для потреб європейських спожи-
вачів залишатиметься близько 5 
мільярдів кубометрів», — поді-
лився даними Володимир Кісті-
он. Тобто Україна ставить за ме-
ту завдання стати країною-екс-
портером природного газу.

До кінця цього тижня міністр 
інфраструктури Володимир 
Омелян повинен разом з експор-
терами знайти шляхи роз в’я-
зання проблеми дефіциту поль-
ських дозволів на автомобільні 
вантажні перевезення. Доручен-
ня Прем’єра звучало так: «Во-
лодимире Володимировичу, за-
йміться цим питанням, і до кінця 
тижня дайте відповідь. Для ме-
не національний виробник, який 
експортує, виробляє національ-
ний продукт, — пріоритет номер 
один. Якщо бізнес говорить, що є 
проблеми, то, будь ласка, струк-
туруйте, в чому проблема. Я так 
розумію, ще й зі Словаччиною є 
проблема, тому розв’яжіть цю 
проблему».

Як згадано вище, міністри за-
твердили новий склад нагля-
дової ради Національної ак-
ціонерної компанії «Нафтогаз 
України». «Цей добір ми робили 
спільно з нашими міжнародни-
ми партнерами. Перед нагля-
довою радою стоятиме завдан-
ня забезпечення ефективнос-
ті роботи компанії, проведен-
ня швидкого поділу поставок, 
видобутку і трейдингу компа-
нії, буде завдання забезпечи-
ти значне зростання видобутку 
газу, зменшення витрат, збіль-
шення доходів, надходжень 
до бюджету і сприяння макси-
мальній демонополізації ринку 
газу України», — пояснив Во-
лодимир Гройсман. Затвердже-
но й порядок та критерії надан-
ня вищому навчальному закла-
ду статусу національного, під-
твердження чи позбавлення 
цього статусу. Міністр освіти і 
науки Лілія Гриневич уточни-
ла, що документ розроблено на 

виконання нового Закону «Про 
вищу освіту».

Не викликали сумнівів у мі-
ністрів і обсяги обо в’язкового 
забезпеченн я потреб охорони 
здо ро в’я населення донорською 
кров’ю, її компонентами і пре-
паратами на 2018 рік. Розпоря-
дження схвалено без обговорен-
ня. У такий самий спосіб схва-
лили й створення Ради з питань 
стратегічного розвитку. Доку-
мент ініціювало Міністерство 
юстиції.

Нам потрібні 
європейські компанії

Перед засіданням уряду жур-
налісти мали змогу взяти кіль-
ка коментарів у міністра закор-
донних справ Павла Клімкіна. 
Він розповів про пріоритети Єв-
ропейського інвестиційного пла-
ну — розвиток інфраструктури і 
високих технологій. План перед-
бачає 50 мільярдів євро прямих 
інвестицій в українську економі-
ку протягом 10 років.

Говорив міністр і про події в 
тимчасово окупованому Луган-
ську. На його думку, там відбу-
ваються розбірки не тільки між 
місцевими бандами, а й росій-
ськими спецслужбами.

Кабінет Міністрів враховує, 
що можуть бути провокації, об-
стріли і загроза цивільному на-
селенню, тому під час засідання 
військового кабінету відбулася 
серйозна дискусія щодо можли-
вих варіантів дій, зокрема й вза-
ємодії з міжнародними партне-
рами — ОБСЄ, ЄС. «Ми повинні 
думати також про безпеку Мо-
ніторингової місії ОБСЄ, оскіль-
ки цю ситуацію може бути вико-
ристано для того, щоб обмежи-
ти сферу її діяльності, — цитує 
слова Павла Клімкіна УНІАН. — 
Ситуація дуже серйозна, важ-
ливо, що вона на 101% підтвер-
джує: всі російські розмови про 
те, що можна з кимось розмов-
ляти на окупованій території, — 
тотальна маячня».

Міністр вважає затриман-
ня в Білорусі громадян Украї-
ни цілковитою дурістю і «шпи-
гунською істерією», а від саміту 
«Східного партнерства» 24 лис-
топада у Брюсселі уряд не очі-
кує важливих політичних рі-
шень. Однак міністри споді-
ваються, що фінансово-інвес-
тиційну допомогу Україні бу-
де розширено. «Щодо «Східно-
го партнерства», це не якась по-
літична рамка для нас, це кошик 

з інструментами, щоб нам пра-
цювати далі. Не чекайте від цьо-
го саміту проривних політичних 
рішень. «Східне партнерство» не 
про це», — додав Павло Клімкін.

Критерієм успішност і про-
ведення енергетичних реформ 
в Україні, зокрема й у газо-
вій сфері, він назвав залучен-
ня європейських компаній на 
вітчизняний ринок. «Я вважаю, 

що має бути один чіткий крите-
рій. Критерій успішності — за-
лучення європейського енер-
гетичного бізнесу в економіку 
України, не тільки трейдерів, 
а й тих, хто здатний змінити в 
нас ситуацію», — наголосив мі-
ністр, висловивши думку, що 
цей критерій слід поширити й 
на діяльність з транзиту і роз-
поділу газу.

На Конгресі представлено дві фотовиставки — 
«Не жіноча справа» та «Жінки, мир і безпека 
в Україні».
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Свічки над дніпровськими 
схилами

Відділ новин 
«Урядового кур’єра» 

ПАМ’ЯТЬ. Завершення будівни-
цтва Національного музею — ме-
моріалу пам’яті жертв голодомо-
рів у Києві — справа честі для нас 
і слугує свідченням відновлення іс-
торичної справедливості щодо міль-
йонів невинно загиблих, свято пере-
конаний Прем’єр-міністр Володимир 
Гройсман. Напередодні роковин Го-
лодомору 1932—1933 років глава 
уряду відвідав музей та ознайомив-
ся з проектом другої черги меморі-
ального комплексу. 

За задумом архітекторів, його бу-
де заховано у дніпровський схил, 
який нині зміцнюють. Такі дії не змі-
нять ландшафту і збережуть ідею 
музею — символічного образу сві-
чок пам’яті. Проект уже погоджено з 
ЮНЕСКО, повідомляє департамент 

інформації та комунікацій з громад-
ськістю Секретаріату Кабміну. 

Говорячи про шляхи фінансуван-
ня робіт, Володимир Гройсман під-
креслив, що готовий виступити з 
пропозицією спрямувати 50% не-
обхідного з державного бюджету. 
«Але я також звернуся до україн-
ців усього світу, керівників регіонів, 
муніципалітетів із пропозицією до-
лучитися до фінансування, — про-
мовив Прем’єр-міністр. — Це спра-
ва честі. За 24 місяці ми добудуємо 
музей». 

Прем’єр-міністр підкреслив, що іс-
торія і правда мають об’єднати лю-
дей. «Загинули мільйони людей, ді-
тей! Ми тільки зараз усвідомлюємо 
масштаби трагедії, — нагадав Воло-
димир Гройсман. — Будемо віднов-
лювати пошуки, історичну справед-
ливість для нас і для майбутніх по-
колінь».

За три роки країна зможе повністю забезпечити себе 
енергетичними ресурсами
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ПРОШУ СЛОВА!

«За самотність 
подяк  
не виписуємо»

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

Вона ледь ішла, спираючись на палицю: видно було, що 
кожен крок робить з надзусиллями.

— Ви на свято в бібліотеку? — вже майже запізнюючись 
на те саме свято, запитала жінку, підставивши їй руку, щоб 
допомогти.

— Так-так, на свято із запахом чорнобривців, — відповіла 
і одразу розквітла обличчям.

За тих 200 метрів, що долаємо разом, розповідає: пропра-
цювала в дитсадку вихователькою майже 40 років, а потім 
стала інвалідом. Тепер замість щоденного дитячого щебе-
ту — хіба ностальгійний погляд на свій дитсадок у вікно — її 
життєвий простір надто обмежений.

Тож коли вона разом з десятками інших педагогів з усіх 
куточків Рівного приходить в обласну бібліотеку на свято із 
запахом чорнобривців, цієї емоційної віддушини вистачає 
надовго. Свято придумала й організувала Учителька з вели-
кої літери Тетяна Войтович: віддавши кілька десятиліть шко-
лі, вона майже цілком втратила зір. Але не втратила актив-
ної життєвої позиції й стала, як тепер кажуть, лобістом пе-
дагогів, з якими несправедливо повелася доля. Це її ідеї — 
стипендії для колишніх колег від Рівненського міського го-
лови, а ще — супровід незрячих: люди, які з певних причин 
втратили роботу й перебувають на обліку в центрі зайнятос-
ті, стають очима тих, хто не бачить. Міський голова Володи-
мир Хомко дослухається до її мудрих порад, які легко пере-
творюються на конкретні, а головне — потрібні для цієї ка-
тегорії містян справи.

«Тепер зберу команду артистів та паралімпійців — поїде-
мо в наш гуманітарний університет, який готує педагогів, і 
презентуємо наші можливості: нехай побачать, що ми зо-
всім не жебраки в переходах, а такі самі люди, як усі, — ка-
же, зателефонувавши на корпункт «УК». — До того ж за-
втрашнім педагогам втілювати в життя інклюзивну освіту. 
Болить у мене серце від тієї інклюзії».

На семінарі з інклюзивної освіти Тетяна Федорівна почу-
ла, як в одній із районних шкіл впровадили ноу-хау: старшо-
класники піднімають інвалідів на другий поверх на шнурках, 
адже пандусів немає. Оце так інклюзія! Або інший приклад: 
вмикають музику і для тих, кому вона допомагає, й для тих, 
кому ці децибели шкодять, бо міряють особливих дітей од-
нією міркою. Складається враження, що вчителі просто бо-
яться цих дітей, що вони лише показник у шкільній статис-
тичній звітності, така собі одиниця, за яку доплачують. Шко-
да, якщо так.

— Якби порадилися з нами, ми, звісно ж, допомогли б і з 
психологічними підходами, і з методологією роботи з осо-
бливими дітьми, — зауважує Тетяна Федорівна. — Нато-
мість і про нас самих чиновники зазвичай згадують лише у 
переддень Дня інваліда: часто ми розмінна монета для чи-
йогось піару, виборів. А людей, які обстоюють наші права та 
помічають наші проблеми, дуже мало. Де, скажіть, місце ін-
валіда в медичній реформі? Чи не поставили наші рефор-
матори воза попереду коня? Запрошуватиму чиновників за 
«круглий стіл», щоб розповіли нам про це.

Тож якщо хочеш, щоб було краще, зроби все сам? Та чи 
вистачить на все Тетяни Войтович і її вірних помічників? А їм 
усе ще добряче підрізають крила. Коли запропонувала об-
ласним чиновникам офіційно висловити подяки вчителям-
інвалідам з нагоди Дня вчителя, одна з них зауважила: во-
ни, мовляв, уже отримали свої подяки, коли працювали.

— Але ж тепер їх забули, вони самотні.
— А за самотність подяк не виписуємо, — відрізали на то-

му кінці дроту.
Тоді й народилося це душевне свято із запахом чорно-

бривців, на якому щиро дякують самотнім душам, які поста-
вили на крило не одну тисячу дітей, серед яких і теперіш-
ні чиновники. Дуже хочеться вірити, що не із зачерствіли-
ми душами. 

Мери колишніми  
не бувають 

ПОСТАТЬ. Президент Петро Порошенко провів зустріч із 
колишнім мером Нью-Йорка Рудольфом Джуліані. Глава на-
шої держави подякував поважному гостеві за велику та на-
дійну підтримку суверенітету, територіальної цілісності й не-
залежності України.

Співрозмовники обговорили шляхи подолання російської 
агресії проти України, повідомляє департамент прес-служби 
АП. Президент відзначив особливу важливість співпраці Укра-
їни та США в галузі кібербезпеки.

Рудольф Джуліані висловив вдячність главі Української 
держави за зустріч. Він наголосив, що з часу його останньо-
го візиту в 2004 році в Україні й у Києві відбулися зміни, що 
вражають. У цьому контексті Петро Порошенко поінформував 
співрозмовника про перебіг  реформ у нашій країні.

Луганськ: зона особливої уваги 
Відділ новин 

«Урядового кур’єра» 

НА СТОРОЖІ. Через за-
гострення ситуації в окремих 
районах Луганської області 
Президент Петро Порошенко 
скликав позачергове засідан-
ня Воєнного кабінету Ради на-
ціональної безпеки і оборони 
України.

Глава держави заслухав 
доповідь про останні події від 

присутніх керівників силових 
відомств, зокрема щодо неза-
конного перетину російськими 
танками українського кордону 
в Краснодонському районі Лу-
ганської області, а також по-
частішання випадків провока-
цій з боку бойовиків.

«У зв’язку зі збільшенням 
кількості російських військових, 
а також активізацією найман-
ців українські Збройні сили го-
тові до будь-якого розвитку по-

дій задля гарантування безпе-
ки мирного населення», — на-
голосив Петро Порошенко.

Верховний Головнокоман-
дувач доручив українсько-
му представникові у Спільно-
му центрі з контролю та ко-
ординації питань припинення 
вогню та стабілізації лінії роз-
межування сторін (СЦКК) ак-
тивізувати взаємодію зі Спе-
ціальною моніторинговою мі-
сією ОБСЄ для інформуван-

ня наших західних союзників, 
повідомляє департамент прес-
служби АП.

Інформація, що надходить з 
Луганська, доволі суперечли-
ва. Коли в кровожерливих па-
вуків закінчується здобич, во-
ни не можуть довго існувати 
в обмеженому просторі, почи-
наючи безжально жерти один 
одного. І військовий перево-
рот у фейковому квазіутво-
ренні був лише справою часу. 

Закарпаття — не Сицилія
ТОЧКА ЗОРУ. У тому, що кордон на замку, переконує голова 
Закарпатської облдержадміністрації  Геннадій Москаль

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»

Одну з найбільших сен-
сацій, народжених за-

собами масової інформації 
останніми днями, начеб-
то на українсько-угорсько-
му кордоні існує «транзит-
на дірка» у вигляді прива-
тизованих ділянок землі, 
які контрабандисти вико-
ристовують або їм здають 
в оренду, категорично за-
перечує очільник області 
Геннадій Москаль.

Матеріали деяких ЗМІ 
про спецоперацію із залу-
ченням величезної кіль-
кості озброєних силовиків, 
вертольотів і броньованої 
техніки він називає «піар-
акцією», яка «обросла до-
мислами й небилицями».

«У цій піар-акції (інак-
ше не можу її назвати) не 
було задіяно ні Чопсько-
го, ні Мукачівського при-
кордонних загонів, ні об-
ласного управління СБУ, 
ні прокуратури. Ніяких со-
тень обшуків на Закарпат-
ті не проводили й не могли 
проводити за півтора дня. 
Не було жодних вилучень 

«арсеналів зброї», «вели-
чезної кількості наркоти-
ків», «мільйонів євро, дола-
рів і гривень», під час спе-
цоперації не вилучили на-
віть однієї пачки сигарет, 
— зазначив пан Москаль. 
— Якщо припустити, що 
через «приватний кордон» 
справді йшли зброя, нар-
котики, нелегали й сигаре-
ти, то в мене запитання: хі-

ба за українським кордо-
ном немає угорських, сло-
вацьких, румунських чи 
польських прикордонни-
ків? Західна Україна роз-
ташована на зовнішньо-
му кордоні ЄС, який охоро-
няють дуже ретельно. Там 
немає жодних «приватних 
кордонів», а прикордонни-
ки й митники далеко не та-
кі корумповані, хоч би як 
декому в Україні хотіло-

ся. Однак щоденні звірки 
результатів роботи угор-
ських і українських при-
кордонників засвідчують, 
що жодної масової контра-
банди тут немає».

Не відповідають дійснос-
ті, за словами очільника об-
лдержадміністрації, й пові-
домлення преси про «десят-
ки затриманих злочинців». 
Однак проблема з так зва-

ною приватизацією кордо-
ну існує, вона пов’язана на-
самперед з тим, що у Дер-
жприкордонслужби немає 
прав на постійне користу-
вання землею. На сьогод-
ні ця служба, за словами 
Геннадія Москаля, «не має 
жодного документа», який 
посвідчує таке право. 

«Для розв’язання цієї 
проблеми слід провести ве-
личезну роботу й закласти 

сотні мільйонів гривень у 
бюджет Держприкордон-
служби. Останніми кіль-
кома роками прокурату-
ра через суд вилучає зем-
лі в недобросовісних набу-
вачів, однак повертаються 
вони в Держгеокадастр, а 
не Держприкордонслужбі. 
Мені дуже шкода, що ба-
гато журналістів, зокрема 
досвідчених, повелися на 
цю дешеву сенсацію. ЗМІ 
зробили із Закарпаття Си-
цилію, а з якогось сільсько-
го вуйка Атілли Горвата — 
мало не місцевого Аль Ка-
поне», — іронічно зазначив 
голова Закарпатської об-
лдержадміністрації.

СЛАВА ЗЕМЛЯКАМ. Українка Анна Буччіареллі (Шинлова) 
випустила двадцятидоларову срібну монету, яку створила у 
співпраці з Королівським канадським монетним двором. Виріб 
ексклюзивний, бо тираж — лише 5000. Канадський монетний 
двір засвідчив, що всі монети унікальні й колекційні.

«Виріб виготовлено із застосуванням елементів мурансько-
го скла. На монеті вигравірувано «CANADA 2018» та номінал 
— 20 доларів. Особливості її в тому, що муранський скляний 
олень різнобарвний з великою кількістю деталей, із вкраплен-
нями перлів, що прикрашають новорічні дзвіночки», — йдеть-
ся у повідомленні.

Усі охочі можуть придбати виріб в інтернет-магазині Королів-
ського канадського монетного двору.

Майстриня розповіла на своїй сторінці у Facebook, що ство-
рила новорічний дизайн для чашок Starbucks. Зображення 
складається зі стандартних новорічних елементів: оленів, са-
ней, засніжених будинків та ялинок. Однак художниця дода-
ла до прикрас традиційний український петриківський розпис, 
чим зробила дизайн привабливим і неординарним.

Анна живе у Канаді. Її та ще 10 художників з усього світу за-
просили до Нью-Йорка, щоб відзначити офіційний запуск онов-
леного вигляду чашок Starbucks.

ФОТОФАКТ

Західна Україна розташована на 
зовнішньому східному кордоні ЄС, який 
охороняють дуже ретельно, особливо  
в світлі останніх світових викликів. 

N.B. Жителя Берегівсько-
го району Атіллу Горвата, 
якого під час спецоперації 
затримали і закидають не-
законне заволодіння ділян-
кою біля держкордону, на-
ступного дня після спецопе-
рації відпустили. Під домаш-
ній арешт відпустили й іншу 
підозрювану в організації 
так званого приватного кор-
дону на Закарпатті — Еріку 
Шинкевич.
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ПОДІЇ ТА КОМЕНТАРІ
ДОКУМЕНТИ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 15 листопада 2017 р. № 866 
Київ

Про утворення державної установи 
«Державний центр олімпійської підготовки  
із зимових видів спорту» та внесення змін  

до деяких постанов Кабінету Міністрів 
України

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Дозволити Міністерству молоді та спорту утворити у сфері його управ-

ління державну установу «Державний центр олімпійської підготовки із зимо-
вих видів спорту», розмістивши її за адресою: с. Поляниця, Яремчанський ра-
йон Івано-Франківської області.

2. Міністерству молоді та спорту вжити в установленому порядку заходи, 
необхідні для забезпечення діяльності державної установи «Державний центр 
олімпійської підготовки із зимових видів спорту», з 1 січня 2018 року.

3. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів України  

від 15 листопада 2017 р. № 866
ЗМІНИ, 

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України 
1. Підпункт 41 пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у дер-

жавному бюджеті для розвитку фізичної культури, спорту вищих досягнень та 
резервного спорту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
29 лютого 2012 р. № 152 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 17, ст. 614; 2013 
р., № 17, ст. 584, № 90, ст. 3310; 2016 р., № 2, ст. 73; 2017 р., № 67, ст. 1987), 
після слів «Східний державний центр олімпійської підготовки з легкої атлети-
ки» доповнити словами «, Державний центр олімпійської підготовки із зимо-
вих видів спорту».

2. Додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2015 р.  
№ 596 «Про затвердження переліків закладів фізичної культури і спорту все-
українського рівня, які фінансуються з державного бюджету, баз олімпій-
ської, паралімпійської і дефлімпійської підготовки та всеукраїнських громад-
ських організацій фізкультурно-спортивного спрямування, які отримують фі-
нансову підтримку з державного бюджету» (Офіційний вісник України, 2015 р.,  
№ 67, ст. 2209; 2016 р., № 2, ст. 73; 2017 р., № 67, ст. 1987) після позиції «Дер-
жавна установа «Державний центр олімпійської підготовки з художньої гімнас-
тики», м. Київ»

доповнити такою позицією:
«Державна установа «Державний центр олімпійської підготовки із зимових 

видів спорту», с. Поляниця, Яремчанський район Івано-Франківської області».
3. У пункті 10 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 

2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (Офіційний ві-
сник України, 2016 р., № 83, ст. 2739, № 101, ст. 3295; 2017 р., № 53, ст. 1607, 
№ 67, ст. 1987) слова «працівникам державних центрів олімпійської підготовки 
з легкої атлетики» замінити словами «працівників державних центрів олімпій-
ської підготовки з легкої атлетики та із зимових видів спорту».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 15 листопада 2017 р. № 872 
Київ

Про внесення змін до пункту 7  
Порядку використання коштів, передбачених 

у державному бюджеті для виплати 
соціальних стипендій студентам (курсантам) 

вищих навчальних закладів
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести зміни до пункту 7 Порядку використання коштів, передбачених 

у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсан-
там) вищих навчальних закладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 28 грудня 2016 р. № 1045 «Деякі питання виплати соціальних сти-
пендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів» (Офіційний вісник 
України, 2017 р., № 4, ст. 148, № 18, ст. 510, № 82, ст. 2508), замінивши в абза-
цах другому — четвертому цифри «750», «1000» і «2000» відповідно цифра-
ми «890», «1180» і «2360».

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 
1 листопада 2017 року.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 15 листопада 2017 р. № 874 
Київ

Деякі питання реалізації Закону України  
«Про Кабінет Міністрів України»

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. У пункті 7 Порядку розгляду питань, пов’язаних з підготовкою і внесенням 

подань щодо осіб, призначення на посаду та звільнення з посади яких здійсню-
ється Верховною Радою України, Президентом України або Кабінетом Міністрів 
України чи погоджується з Кабінетом Міністрів України, затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 р. № 298 «Деякі питання, 
пов’язані з підготовкою і внесенням подань щодо осіб, призначення на поса-
ду та звільнення з посади яких здійснюється Верховною Радою України, Пре-
зидентом України або Кабінетом Міністрів України чи погоджується з Кабіне-
том Міністрів України» (Офіційний вісник України, 2012 р., № 30, ст. 1107; 2014 
р., № 85, ст. 2403):

1) у підпункті 4:
абзац третій виключити; 
доповнити підпункт абзацом такого змісту:
«Пропозиції Прем’єр-міністрові України для подальшого внесення Кабінето-

ві Міністрів України стосовно кандидатур для призначення на посади голів об-
ласних, Київської міської, районних у м. Києві, районних держадміністрацій, 
першого заступника, заступників голів обласних, Київської міської держадміні-
страцій, а також заступника голови Київської міськдержадміністрації, повнова-
ження якого стосується сфери виконавчої влади, вносяться після попередньо-
го розгляду в установленому порядку в Секретаріаті Кабінету Міністрів Украї-
ни;»;

2) абзац другий підпункту 6 виключити.
2. Обласним та Київській міській державним адміністраціям забезпечити ви-

конання цієї постанови.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Шоу має тривати?
АДМІНІСТРУВАННЯ. Система автоматичного блокування 
податкових накладних завдає чималої шкоди  
легальному бізнесу, але й скасовувати її не можна 

Володимир КОЛЮБАКІН,  
«Урядовий кур’єр»

Ідеться про Систему моні-
торингу критеріїв оцінки 

ризиків (СМКОР), яка ма-
ла в автоматичному режимі 
перепиняти незаконне від-
шкодування ПДВ за комер-
ційні операції, які насправ-
ді не відбувалися. Ця систе-
ма запрацювала в Україні з 
1 липня 2017 року відповід-
но до наказу Міністерства 
фінансів №567 і мала на ме-
ті запобігти незаконному 
відшкодуванню ПДВ. Але, 
як у нас часто трапляється,  
разом з водою вихлюпнули 
дитину. 

Перекупник 
кращий  
за виробника

Із самого початку бу-
ло закладено неправильні 
принципи роботи системи. 
Через неточні, а подекуди 
просто нелогічні критерії 
оцінки ризиковості вона 
блокує всяку накладну, де 
на вході й на виході вказа-
но різні товарні коди. Тоб-
то якщо в одного щось ку-
пив і другому те саме про-
дав, — це нормально, за-
конно. А якщо купив тка-
нину й нитки, а продав 
костюми — все, стоп, неза-
конно! 

Тобто виходить, що сис-
тема вважає законною ли-
ше діяльність перекупни-
ків, а підприємців, які ви-
робляють реальну продук-
цію, — шахраями. Це фак-
тично система презумпції 
винуватості, яка супере-
чить усім правовим нор-
мам, починаючи зі Старо-
давнього Риму: не ДФС 
має довести нечесність 
підприємця, а навпаки, 
підприємець мусить дово-
дити ДФС, що він не шах-
рай. А зробити це вкрай 
нелегко насамперед тому, 
що блокування відбува-
ється без пояснення при-
чини, адже блокує автома-
тика, від залізяки хіба від-
повіді дочекаєшся?

Доведи, що ти  
не верблюд

До чого це призводить? 
Передовсім до розриву ді-
лових зв’язків, адже під-
приємство, податкову на-
кладну якого заблоковано, 
не може отримати опла-
ту своєї продукції від по-
купця, відповідно — до ви-
мивання обігових  коштів 
підприємства. Адже йому 
вже не вистачає коштів на 
закупівлю сировини і ма-
теріалів, щоб продовжува-
ти виробництво, зарплату 
працівникам. Так лише за 
жовтень тільки за офіцій-
ними даними, які підпри-
ємницька спільнота вва-
жає заниженими, було за-
блоковано відшкодування 
ПДВ на 10 мільярдів гри-
вень.  

Щоправда, комісія ДФС 
у відповідь на скаргу під-
приємця має розгляну-

ти причину відмови в ре-
єстрації його податко-
вої накладної, і якщо ця 
дія неправильна, розбло-
кувати реєстрацію. Але 
ж одна скарга має місти-
ти 60—70 сторінок додат-
ків (зокрема копії всіх до-
кументів, що доводять за-
конність операції), і та-
ких скарг надходять ти-
сячі щомісяця, а комі-
сія одна! Мало того, комі-
сія може відмовити у роз-
блокуванні без пояснен-

ня причин: може, тобі од-
ного-однісінького папірця 
не вистачає чи всього ви-
стачає, але підпис не там 
стоїть — ніхто ж не ска-
же! 

Тому підприємці наді-
слали відкритий лист го-
лові Комітету Верховної 
Ради з питань податко-
вої та митної політики Ні-
ні Южаніній. У ньому зо-
крема зазначено, що си-
туація, яка склалася, при-
зводить не лише до вими-
вання оборотних коштів 
підприємств, а й до пере-
плат податків, які в офі-
ційній звітності подають 
як «зростання ВВП». 

Кульгава 
система

Система повернення пе-
реплаченого ПДВ, перед-
бачена Податковим кодек-
сом, насправді не працює. 
Як не працює і пункт 3 того 
самого наказу Мінфіну, з 
якого все почалося. Згідно 
з цим пунктом, підприєм-
ство, яке постійно працює 
в одній сфері з тими са-
мими товарами, може по-
дати відповідну таблицю 
платника податків, якою 
підтверджується причи-
на зміни кодів. Вона ніби-

то має зараховуватися ав-
томатично. Але ж не зара-
ховується! 

Одна з причин цього — 
досі не розроблено (при-
наймні, не оприлюднено) 
порядку заповнення та-
кої таблиці: неправиль-
но — і по всьому, як пра-
вильно — ніхто не каже, й 
іди гуляй! Крім того, як-
що підприємець сам по-
мітив, що помилився, не 
те вписав у податкову на-
кладну (усі ми люди!), то 

скасувати подання такої 
накладної, повернути її 
для виправлення немож-
ливо — оскаржуй її бло-
кування у загальному по-
рядку. 

Щоправда, для сільгосп-
виробників, які донедав-
на становили більшість по-
страждалих від дій ДФС, 
зробили поблажку — дала-
ся взнаки могутня підтрим-
ка сільськогосподарських 
асоціацій, Мін агрополітики 
та аграрного лобі в парла-
менті. Наказом Міністер-
ства фінансів №776, заре-
єстрованим у Мін’юсті на-
прикінці вересня, для них 
запроваджено зміни до по-
рядку автоматичної пере-
вірки податкових наклад-
них, які набагато спрости-
ли життя аграріям. 

Проте не всім: щоб ско-
ристатися запровадже-
ним спрощеним порядком, 
сільгоспвиробник пови-
нен бути внесеним до Реє-
стру отримувачів бюджет-
ної дотації, застосовува-
ти  спеціальний режим 
оподаткування станом на 
31 грудня 2016 року, а та-
кож мати загальну площу 
власної чи орендованої зе-
мельної ділянки понад 200 
га включно станом на 1 січ-
ня 2017 року. А решта як? 

На загальних підставах — 
тобто ніяк… 

На користь 
шахраям

Цікаво, що система псує 
життя підприємцям, які 
працюють чесно, але ніяк 
не шахраям. Ніна Южані-
на констатує: кількість не-
правомірно відшкодовано-
го ПДВ не лише не зменши-
лася, а зростає. Адже у шах-
раїв, на відміну від товаро-
виробників, нема іншого за-
няття, крім змагання з ДФС, 
тож вони на подолання сис-
теми можуть спрямувати 
всі свої зусилля. Можливо, 
деякі працівники держав-
них органів самі підказують, 
як заповнювати накладні, 
щоб не наразитися на від-
мову. Втім, це лише припу-
щення… 

Мало того. Роботою сис-
теми не задоволені в самій 
ДФС, адже часто причину, 
з якої автомат заблокував 
ту чи іншу накладну, вони 
не можуть зрозуміти. І як 
тоді її пояснити постраж-
далому від блокування? 
Податківці констатують: 
найбільше страждають не-
великі підприємства, осо-
бливо недавно створені. 
Оце так у нас формується 
середній клас? 

Найгірше те, що систе-
ма, яка мала вивести бізнес 
із тіні, його туди заганяє. І 
справді, навіщо морочити-
ся, якщо можна продавати 
за готівку без усяких там 
ПДВ?

І що робити? Дехто про-
понує повернутися до ро-
боти системи у тестовому 
режимі й ручного блоку-
вання підозрілих наклад-
них. Ще краще! Недарма 
Мінфін категорично про-
ти такої новації. Вихід ли-
ше один: удосконалювати 
критерії оцінки ризиків і не 
раз на півроку, а постійно. 
Щоправда, для цього зна-
добляться послуги квалі-
фікованих фахівців, які не-
дешево коштують. Але ж 
якщо держава знаходить 
кошти на виплату кілька-
соттисячних зарплат лю-
дям, трудовий внесок яких 
вельми сумнівний, то не-
вже на добру справу не зна-
йдеться? 
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Підприємство, податкову накладну якого 
заблоковано, не може отримати оплату 
своєї продукції від покупця, відповідно 
вимиваються обігові кошти.  
Лише за жовтень, за офіційними даними,  
було заблоковано відшкодування  
ПДВ на 10 мільярдів гривень. 

Навіть коли сам підприємець помітив помилку, він не може ні виправити її, ні скасувати 
подання накладної — лише оскаржувати її блокування у загальному порядку
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АКТУАЛЬНО

Нормативні батоги і пироги 
Інна КОСЯНЧУК,  

«Урядовий кур’єр»

Три роки знадобилося на-
родним обранцям, експер-

там з питань ЖКГ, громадськос-
ті, щоб нарешті допрацювати за-
кон «Про житлово-комунальні 
послуги». Нещодавно його ухва-
лив парламент. З огляду на те, 
що раніше було ухвалено ще три 
закони, котрі регулюють відно-
сини у сфері ЖКГ — «Про осо-
бливості здійснення права влас-
ності у багатоквартирному бу-
динку», «Про енергетичну ефек-
тивність будівель» та «Про ко-
мерційний облік комунальних 
послуг», основні законодавчі за-
сади для проведення масштаб-
них змін у житлово-комунальній 
сфері є. Нині документ скеровано 
на підпис Президентові України. 
Після підписання він набуде чин-
ності через півроку, крім деяких 
положень, що стануть чинни-
ми з 2019-го. «Урядовий кур’єр» 
з’ясовував, які нюанси нового за-
кону найбільше обговорюють.

Відносна 
збалансованість?

Наскільки досконалий закон? 
Майже всі експерти, думками 
яких ми цікавилися, схвалюють 
його ухвалення. Так, координа-
тор житлово-комунальних про-
грам громадської мережі ОПО-
РА Тетяна Бойко назвала закон 
серйозним кроком для декомуні-
зації ЖКГ. 

Старший юрист юридичної 
компанії «Алексєєв, Боярчу-
ков і партнери» Інна Рудник за-
уважила «Урядовому кур’єру», 
що загалом закон збалансова-
ний з точки зору захисту інтере-
сів споживачів і виконавців. «Він 
революційний і вводить нові тер-
міни, поняття й підходи до сфе-
ри надання житлово-комуналь-
них послуг. Зокрема документ 
містить чіткіші визначення, які 
відповідають сьогоденню, регу-
лює порядок укладання, вико-
нання й розірвання кожного з ви-
дів договорів, істотні умови то-
що. Чинна редакція Закону «Про 
житлово-комунальні послуги» 
містить більш загальні понят-
тя й умови, які не конкретизова-
ні й не розділені залежно від ви-
ду послуги. До тексту нового за-
кону законодавець підійшов від-
повідальніше, щоб учасники від-
носин у сфері надання і спожи-
вання житлово-комунальних 
послуг мали змогу відшукати в 
ньому відповіді на всі запитан-
ня, що можуть виникати під час 
укладення, виконання договорів 
чи виникнення спорів», — зазна-
чила юрист. 

Як зауважує голова Спілки 
співвласників житла України 
екс-міністр ЖКГ Олексій Куче-
ренко, у законі більше позитив-
них моментів, ніж негативних. 
Однак, на його думку, документ 
може працювати на споживача в 
нормальній системі координат, а 

в нашій призведе до збільшення 
монополізації, подальшого зрос-
тання тарифів і ще більшої неза-
хищеності споживача.

Договір на вибір
Одна з новацій закону — те, що 

модель договірних відносин з на-
давачами житлово-комуналь-
них послуг обиратимуть спожи-
вачі. «Закон встановлює порядок 
укладення споживачами догово-
рів на отримання всього комп-
лексу ЖКП — управління, пово-
дження з відходами, водо-, газо-, 
електропостачання, — зауважив 
віце-прем’єр-міністр — міністр 
регіонального розвитку, будівни-
цтва та ЖКГ Геннадій Зубко. Тут 
правила гри диктуватиме спо-
живач: що обере, з тим мають по-
годитися надавачі послуг. Визна-
чено три моделі. Перша — інди-
відуальні договори: їх укладають 
з кожним власником помешкан-
ня, по суті, така модель діє й ни-
ні у будинках без ОСББ. Друга — 
колективні договори: їх уклада-
ють управителі, об’єднання спів-
власників чи уповноважені особи 
від імені всіх співвласників. Тре-
тя — договори з колективним 
споживачем, тобто з юридичною 
особою, якою може бути напри-
клад ОСББ. 

Як зауважує Інна Рудник, до-
говори укладатимуть термі-
ном на рік з автоматичною про-
лонгацією по закінченні строку. 
«Мешканці самостійно обирати-
муть одну з моделей організа-
ції договірних відносин за кож-
ним видом комунальної послу-
ги. Отже, на певні послуги мож-
на укладати прямі договори із 
власниками квартир, а в інших 
стороною в договорі виступати-
ме управитель. Це не стосуєть-

ся послуг з постачання й розпо-
ділу природного газу і електрич-
ної енергії, які надають виключ-
но на підставі індивідуальних до-
говорів. Мешканці також мати-
муть право обирати обслуговую-
чу організацію, тож є сподівання, 
що за умов існування конкурен-
ції якість послуг зростатиме, а 
ціни будуть справедливими», — 
каже юрист. 

Що вигідніше? 
«Людям треба дати право по-

рахувати, скільки коштує пря-
мий договір, а скільки колектив-
ний. Тому законопроект відкри-
ває можливості вибору для меш-
канців багатоквартирних бу-
динків. Послуги продаватимуть 
тільки за лічильниками», — за-
значила під час презентації до-

кумента заступник голови пар-
ламентського Комітету з питань 
будівництва, містобудування і 
ЖКГ народний депутат Альона 
Бабак.

Що ж для людей вигідніше? 
Чимало лідерів об’єднань спів-
власників щодо цього відмовчу-
ються і чекають підписання за-
кону Президентом України. Екс-
перти ж висловлюють власне ба-
чення. Так, Тетяна Бойко про-
гнозує, що найбільше людей від-
дадуть перевагу колективно-
му договору як найдешевшому і 
найвигіднішому, за яким неплат-
ники за компослуги стануть про-
блемою монополіста. А згідно з 
договором з колективним спожи-
вачем за боржників доведеться 
відповідати самим ОСББ, тож це 
найнезахищеніший варіант, ка-
же експерт. 

А ось директор дослідниць-
ко-аналітичного центру «Інсти-
тут міста» Олександр Сергієн-
ко зауважує: «Новий закон про 
ЖКП переповнений абсурдни-
ми нормами, наприклад: меш-
канцям багатоповерхівок дають 
рік на «обрання форми управ-
ління». Знову рік, як у законі  

№ 418 на утворення ОСББ, який 
провалився. Вони просто-таки 
«зобов’язані прийняти рішен-
ня про модель організації дого-
вірних відносин з виконавця-
ми комунальних послуг», але це 
однозначно закріплено в законі  
№ 1198 — лише прямі договори. 
А якщо мешканці не приймуть 
рішення, не зберуться на збори? 
Тоді управителя їм зобов’язана 
призначити місцева влада — «у 
тримісячний строк з дня отри-
мання протоколу зборів спів-
власників б/б із проханням при-
значити управителя». Необхідно 
провести збори! А якщо мешкан-
ці не зберуться? Тоді, мабуть, ще 
раз треба провести збори, де во-
ни приймуть рішення, що не мо-
жуть зібратися на збори, чи не 
так? Законодавці, агов, внесіть 
правочку!» 

Пеня і штраф
Вочевидь, експерти накида-

ють законодавцям й інших про-
позицій для правок. Ідеться зо-
крема про положення, які набу-
дуть чинності з 2019 року, а са-
ме нарахування пені й штраф-
них санкцій. Багато хто каже, що 
варто посилити відповідальність 
комунальників за погану якість 
послуги чи її ненадання. Бо поки 
що бачимо лише посилення від-
повідальності споживачів. «За-
кон містить умову про відпові-
дальність за порушення строків 
оплати спожитих послуг. У ра-
зі несвоєчасного здійснення пла-
тежів споживач зобов’язаний 
сплатити пеню в розмірі, вста-
новленому в договорі, але не ви-
ще як 0,01% суми боргу за ко-
жен день прострочення, — по-
яснює Інна Рудник. — Загаль-
ний розмір сплаченої пені не мо-
же перевищувати 100% загаль-
ної суми боргу. Нарахування пе-
ні починається з першого робо-
чого дня, наступного за останнім 
днем граничного строку внесен-
ня плати за житлово-комуналь-
ні послуги».

Якщо порахувати, це більше 
дисциплінарний важіль. Бо за 
борг 1000 гривень за місяць на-
біжить три гривні (по 10 копі-
йок за день). Але річ не в сумі, а у 
чинниках справедливості (чи не-
справедливості).

Ось один з них. Якщо людині 
заборгували зарплату, то чи вин-
на вона, що не може вчасно спла-
тити, і чи законно їй нарахову-
вати пеню? У телеефірах багато 
експертів на це запитання відпо-
відають, що якщо борг із зарпла-
ти документально підтвердже-
но, то пеню не на рахують. Але 
тут виникає суперечність: як-
що в людини борг за компослу-
ги, то збитки несе надавач по-
слуг, і пеня — логічна компен-
сація йому. Але якщо того, кому 
не платять зарплату, звільняють 
від сплати пені, то страждає на-
давач послуг. Чи не означає це, 
що тут найкраще захищений ро-
ботодавець, який вчасно не пла-
тить зарплату? Може, логічніше 
цю пеню адресувати саме йому? 
Однак виявляється, не все так 
просто. 

Інна Рудник зауважує: «Ухва-
лена законодавцем остання ре-

дакція законопроекту не міс-
тить випадків, які б звільня-
ли споживача від відповідаль-
ності за порушення грошового 
зобов’язання, як-то погіршен-
ня матеріального становища то-
що. Можливість розстрочення/
відстрочення боргу вирішува-
тимуть сторони в кожному кон-
кретному випадку за домовле-
ністю».

Ось так. А щодо відповідаль-
ності надавачів послуг склада-
ється враження, що її виписа-
но м’якше. Як зауважив під час 
виступу у Верховній Раді у день 
ухвалення закону Геннадій Зуб-
ко, документ передбачає право 
споживача на зменшення розмі-
ру плати за ЖКП у разі їх нена-
дання, надання в неповному об-
сязі або зниження якості. Згідно 
із законом, споживач має пра-
во не оплачувати вартості кому-
нальних послуг (крім теплової 
енергії), якщо ними не користу-
ється за період тимчасової від-
сутності в приміщенні понад 30 
календарних днів.

«Договір про надання послуги 
може передбачати відповідаль-
ність у вигляді штрафу чи пе-
ні для виконавця, який не надав 
послугу вчасно чи в обумовле-
ному обсязі, або за перевищен-
ня нормативних строків прове-
дення аварійно-відновних робіт 
чи вчинення інших дій», — по-
яснює Інна Рудник. Однак чіт-
кої деталізації, як це має спра-
цьовувати, не бачимо. Не хоті-
лось би, щоб закон діяв у форма-
ті гри в одні ворота — із права-
ми для надавачів послуг і лише з 
обов’язками для споживачів. 

Диявол у деталях
Експерти кажуть, що без низ-

ки нормативних документів за-
кон не запрацює. «Попереду ще 
титанічна робота з імплемента-
ції, бо диявол у деталях», — за-
уважує Тетяна Бойко. На думку 
Інни Рудник, зарано казати, на-
скільки чітко та правильно ви-
писано закон, бо впровадження 
новацій ще не почалося. «За рік-
два чинності нормативно-право-
вого акта можна буде аналізува-
ти недоліки, які з’ясувалися на 
практиці, і вносити в нього змі-
ни та доповнення. Щоб закон 
запрацював на повну, необхід-
но ухвалити ще деякі підзакон-
ні нормативно-правові акти, зо-
крема Кабмін має затвердити 
типові договори про надання ко-
мунальних послуг, порядок мо-
нетизації субсидій (їх виплати у 
грошовій формі) тощо», — каже 
юрист. 

Цей процес уже розпочав-
ся. «Ми підготували всі підза-
конні акти, які дають змогу про-
водити конкурс, укладати ти-
повий договір, управляти май-
ном. Наступний крок — напра-
цювання додаткових інструмен-
тів, які дадуть можливість біль-
ше контролювати постачальни-
ків послуг», — зауважив віце-
прем’єр-міністр.

Насамкінець. Ми описали 
тільки кілька нюансів нещодавно 
ухваленого Закону «Про житлово-
комунальні послуги». Здається, ті, 
які найбільше турбують людей. Во-
чевидь, ще є час, щоб напрацюва-
ти ті нормативні акти, які насправді 
захищатимуть і добросовісного на-
давача послуг, і сумлінного платни-
ка. Хотілось би тільки, щоб принцип 
«покупець (читай — споживач) за-
вжди правий» справді діяв у ЖКГ. 
А не так, як нині, коли він цілком за-
лежить від волі монополіста.

Олексій КУЧЕРЕНКО, 
голова Спілки співвласників житла України, 

екс-міністр ЖКГ:
— До жодної норми закону в мене немає серйозної претензії. У доку-

менті закладено багато стратегічних позитивів. Основне завдання — сти-
мулювати ефективного власника, насамперед у багатоповерхових будин-
ках. Та я не побачив, куди і до кого слід звертатися споживачеві завтра, 
коли окрилені монополісти і виконавці підуть його завойовувати. Хоч спо-
живачеві й нині нікуди звертатися. Споживачам і власникам житла жит-
тєво необхідно об’єднуватися для захисту своїх інтересів в усіх органах 
влади.

ТОЧКА ЗОРУ 

Багато експертів зауважують, що варто посилити 
відповідальність комунальників за погану якість 
послуги чи її ненадання. Бо поки що бачимо лише 
посилення відповідальності споживачів, зокрема,  
у частині оплати.
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Експерти кажуть, що мешканцям потрібно об’єднуватися  
для захисту своїх прав
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По енергію — 
до Геліоса 
АЛЬТЕРНАТИВА. У регіонах України 
дедалі активніше реалізовують екопроекти 
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Надлишок дає прибуток 
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

СУМЩИНА. В області не-
ухильно зростає кількість 
приватних домогосподарств, 
де завдяки власним генерую-
чим установкам виробляють 
електроенергію із сонячного 
тепла. Якщо торік таких гос-
подарств налічувалося 22, то 
нині 49. 

Закономірно, що ПАТ «Су-
миобленерго» збільшує заку-
півлі надлишків сонячних кі-
ловатів за зеленим тарифом, 
який став дієвим економічним 
механізмом, спрямованим на 
заохочення розвитку віднов-
люваної енергетики. 

З початку нинішнього року 
товариство закупило у влас-
ників приватних домогоспо-
дарств 533 240 кіловат/годин 
сонячної електроенергії, за-
плативши їм близько трьох 
мільйонів гривень. Це майже 
вчетверо більше, ніж відповід-
ний показник торік. 

До слова, ПАТ «Суми-
обленерго» — єдина в регіоні 
енергопостачальна компанія, 

яка забезпечує електрикою 
понад півмільйона спожива-
чів. Вона закуповує електро-
енергію за зеленим тарифом 

у приватників, які мають від-
повідні установки потужністю 
не більш як 30 кВт, що відпо-
відає чинному законодавству. 

Сонячний дитсадок із глибинки
Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

РІВНЕНЩИНА. Аж не ві-
риться, що цей надсучасний 
дитсадок із сонячними ко-
лекторами на даху в селі Би-
стричі Березнівського райо-
ну ще два роки тому в бук-
вальному сенсі поїдали гри-
бок і сирість. 

Рятівним кругом став про-
ект ЄС — ПРООН «Місце-
вий розвиток, орієнтований 
на громаду-3». Тож дирек-
тор закладу Лариса Жук під-
готувала всі документи для 
утеплення фасаду: саме цей 
вид робіт передбачає най-
більший внесок від гранто-
давця — на рівні 10 тисяч до-
ларів і співфінансування об-
ласного, районного бюдже-
тів і самої громади.

«З односельцями було 
найскладніше. Люди підо-
зрювали, що їхні гроші під-
уть у чиюсь кишеню, тож до-
водилося ходити від хати до 
хати, пояснювати, перекону-
вати. Коли недовіру подола-
ли, вдалося зібрати 22 тися-
чі гривень, — розповідає ди-
ректорка. — 171 тисячу на-
дав районний бюджет, 31 
тисячу — обласний, а зага-
лом вартість проекту стано-
вила майже 432 тисячі гри-
вень. До речі, контролюва-
ла утеплення вся громада. 
Тож до наступного нашого 
проекту — реконструкції да-
ху довіри було вже значно 
більше».

Тож його покрили новою 
металочерепицею, встано-
вили всесезонну систему 
для підігріву води сонячни-

ми колекторами вакуумно-
го типу на 150 літрів. Це дає 
змогу мати гарячу воду вліт-
ку і в міжсезоння, взимку ж 
допомагає ще й електропіді-
грів. Тобто 60 малих бистри-
чан тепер не мерзнуть.

Активна бистрицька гро-
мада, яка здобула унікаль-
ний досвід об’єднання задля 
спільної справи, мріє про но-
ві проекти, що змінять на 
краще її життя.

«Людей, які пройшли ра-
зом з нами цей шлях, смі-
ливо можна назвати агента-
ми змін, — каже координа-
тор програми ЄС — ПРООН 
на Рівненщині Ольга Кашев-
ська. — І таких на Рівненщи-
ні вже понад 7 тисяч у різних 
районах. Є тенденція: актив-
ніші люди живуть саме в не-
багатих громадах». 

Запрягли в порту промінь 
Павло КУЩ, 

«Урядовий кур’єр» 

ДОНЕЧЧИНА. У ВАТ «Ма-
ріупольський морський дер-
жавний торговельний порт» 
ввели в експлуатацію над-
потужну геліосистему, що 
складається із 252 сонячних 
колекторів. За словами ди-
ректора підприємства Олек-
сандра Олійника, йдеться 
про завершення 6-го ета-
пу реалізації проекту енер-
гоефективності, під час яко-
го на монтаж геліосисте-
ми витратили 5 мільйонів 
гривень, що мають окупи-
тися вже за 4 роки її вико-
ристання. «Ми намагаємося 
максимально знизити газо-
ву залежність підприємства 
та економити кошти. За рік 
експлуатації геліосистеми 
зможемо заощадити 150—
200 тисяч кубометрів газу і 
приблизно 1,2 мільйона гри-
вень. Поки що не можемо 
перевірити повну потужність 
системи, проте у 2018 році 
впритул підійдемо до такого 
її використання. Тобто вже 
у березні, коли буде яскра-
ве сонце, ми вийдемо на ви-
робничу потужність», — ка-
же керівник торговельного 
порту. 

Багатотонну конструкцію 
встановлено на площі 474 
квадратних метри на рівні 
9-го поверху на даху колиш-
нього приміщення вуглесор-
тування. Вона може щороку 
нагрівати майже 18 тисяч ку-
бометрів води, яку викорис-
товуватимуть для соціальних 
об’єктів: лазень та їдалень. 
Тобто щодоби сонце гаран-
туватиме майже 100 кубоме-
трів гарячої води з ККД 81%. 
Для порівняння: ще недав-
но воду для побутових по-
треб тут гріли спеціальними 
котлами, а щоб розкочега-
рити їх, використовували не-

дешеві природний газ і ма-
зут. Працюватиме обладнан-
ня протягом усього року, але 
найбільш ефективним у цьо-
му плані вважається період з 
березня до кінця жовтня. 

Маріупольські портови-
ки віддали перевагу соняч-
ним панелям вітчизняного 
виробництва із Запоріжжя, 
хоч спершу розглядали варі-
ант постачання із Польщі. Усі 
відповідні роботи виконува-
ли фахівці маріупольського 
підприємства «Донбасспец-
монтаж», а генеральним під-
рядником стало ТОВ «Маріу-
польстальконструкція». 

Відкриті для інвестицій 
Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 

«Урядовий кур’єр»

ПОЛТАВЩИНА. На Пол-
тавщині збудують еколо-
гічну сонячну електростан-
цію. Необхідні для будівни-
цтва кошти інвестує корей-
ська компанія, з представни-
ками якої відбулася зустріч 
у департаменті будівництва, 
містобудування і архітектури 
та ЖКГ Полтавської облдер-
жадміністрації. Потужність 
майбутньої станції станови-
тиме 32 мегавати. Спеціа-
ліст у цій царині Віктор Се-
менов повідомив, що корей-
ські колеги, з якими ведуть 

перемовини, мають великий 
досвід роботи в енергетич-
ному секторі у багатьох кра-
їнах. Вони зацікавлені Украї-
ною, планують розвивати со-
нячну енергетику. 

Поки що причетні особи ви-
значаються з місцем розта-
шування електростанції. Але 
можна не сумніватися, що 
важливий об’єкт буде спору-
джено. 

«Полтавщина завжди від-
крита до інвестицій. Така між-
народна співпраця — найкра-
ще підтвердження цього. Ми 
зацікавлені, щоб у нашу об-
ласть заходили іноземні під-
приємства й інвестували у 

її розвиток», — каже голова 
Полтавської ОДА Валерій Го-
ловко.

У жовтні в Полтаві відбув-
ся Міжнародний економічний 
форум «Полтавщина: ство-
рюємо разом нові можливос-
ті», метою якого було пока-
зати економічний потенціал 
області на всеукраїнській та 
міжнародній аренах. Форум 
зібрав представників уряду, 
урядових дорадчих органів, 
які займаються питаннями 
експорту та залучення інвес-
тицій, дипломатичних уста-
нов, бізнес-кіл, фінансових, 
наукових і громадських ін-
ституцій.

Технічний прогрес, економічні та екологічні чинники спричиняють 
помітні зміни у світовій енергетиці. Загальний тренд — розвиток 
відновлюваної енергетики, в яку нині вкладають більше коштів, ніж 
у теплову та ядерну. В Україні, констатують експерти, прогрес у сфері 
відновлюваної електроенергетики спостерігається, щоправда, зі значним 
запізненням. Так, якщо у більшості західноєвропейських країн частка 
відновлюваної електроенергетики становить 20—25%, то в Україні вона в 
загальному виробництві електроенергії — лише 1%. У цьому відсотку 
більша частка сонячної енергетики, менша — вітрової. Водночас 
українці починають активніше використовувати потенціал сонця. 
Деякі приклади — в матеріалах наших кореспондентів. 

Обсяги купівлі ПАТ «Сумиобленерго»
електроенергії, що вироблена з енергії
сонячного випромінювання
генеруючими установками 
приватних домогосподарств, кВт•год

Джерело: ПАТ «Сумиобленерго» 

за 9 місяців
2016 року

за 9 місяців
2017 року
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На Запоріжжі села отримують 
довгоочікуваний газ

Євген ЛОГАНОВ, 
«Урядовий кур’єр»

РЕСУРСИ. Одразу два се-
ла Веселівського району За-
порізької області отримали 
газ. Газорозподільні пунк-
ти з’явилися в селах Менчи-
кури та Чкалове. Як зазна-
чив під час робочої поїзд-
ки до Веселівського райо-
ну, що збігалася з церемоні-
ями відкриття пунктів, голо-
ва Запорізької ОДА Костян-
тин Бриль, поява блакитно-
го палива — це дуже гарний 
результат командної роботи.

Голова Веселівської рай-
держадміністрації Іван Мігу-
ля в селі Менчикури повідо-
мив, що загальна сума про-
екту «Міжселищний газо-
провід високого тиску II ка-
тегорії» становила майже 
6,2 мільйона гривень, з них 
майже 5 мільйонів надійшли 
з держбюджету, Менчику-
рівська сільрада надала по-
над 1,2 мільйона. За даними 
виконавчого директора ТОВ 
«Газфаєр Інвест» Олексан-
дра Іванова, загальна про-
тяжність міжселищного га-
зопроводу становить 10,69 

кілометра. До мережі газо-
постачання підключено 82 
домоволодіння.

Посадовці в селі Чкалове 
під час відкриття газорозпо-
дільного пункту наголошу-
вали, що це підсумки робо-
ти всіх гілок влади, держав-
ницька позиція всіх учасників 
процесу допомогла людям, а 
це головне. 

За словами голови Весе-
лівської райради Віктора Ма-
салова, загальна протяж-
ність цього міжселищного га-
зопроводу — 8,2 кілометра, 
до мережі газопостачання 

підключено 32 домоволодін-
ня. Загальна вартість проек-
ту «Підвідний газопровід до 
с. Чкалове Веселівського ра-
йону Запорізької області» ся-
гає майже 5 мільйонів гри-
вень, зокрема кошти держ-
бюджету — 4 мільйони, сіль-
ського бюджету Чкаловської 
сільради — мільйон.

— Гуртування людей за-
ради розвитку своєї терито-
рії — позитивний приклад де-
централізації та створення 
об’єднаних територіальних 
громад, — підкреслив Кос-
тянтин Бриль. 

У Хмельницькому 
знову виявлено 
нелегалів 

Руслана ПОДОЛЬСЬКА 
для «Урядового кур’єра» 

ПОРУШЕННЯ. Без належних документів вирішили про-
давати скраплений газ на одній з автозаправок Хмель-
ницького. Це було виявлено під час проведення операції 
«А кциз-2017». 

Працівники податкової поліції вилучили в горе-підприємця 
скраплений газ, вартість якого сягає 230 тисяч гривень. Отож 
замість прибутків на ділка чекає адміністративна відповідаль-
ність за порушення законодавства. У фіскальній службі зазна-
чають, що від початку року це вже 25-й випадок виявлення не-
законної діяльності автозаправних станцій на Хмельниччині. 
У межах проведених заходів уже вилучено незаконних товарів 
на суму 4,9 мільйона гривень.

Такі сонячні батареї грітимуть маріупольським 
портовикам воду
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Чи знаєте ви Євгена-Зенона Стахова?
НАБОЛІЛЕ. Чому видатних особистостей українського походження вважають вченими інших країн

Микола МАХІНЧУК 
для «Урядового кур’єра»

Незалежна Україна дедалі го-
лосніше озвучує гордо-бо-

лісне і крилате: нашого цвіту — 
по всьому світу. Відкривають но-
ві славні імена видатних співвіт-
чизників у всіх сферах життя сві-
тової спільноти. На жаль, найчас-
тіше — далеко за межами рідної 
землі, привласнені й прописані 
на скрижалях історії інших кра-
їн. Такою була гірка наша без-
державність: талановиті пред-
ставники українства шукали там 
змогу реалізувати себе. Тож ви-
датних особистостей українсько-
го походження вважають вчени-
ми російськими, польськими, ра-
дянськими, німецькими та інши-
ми, тільки не українськими.

Усе це ще раз засвідчила не-
давня презентація четвертої 
книжки «Нехай не згасне світ 
науки» доктора фізико-матема-
тичних наук Василя Шендеров-
ського. Автор представив чита-
чам розповіді про 30 мало- або 
й зовсім не відомих досі широ-
кому загалу на рідній землі ге-
ніальних співвітчизників, дові-
вши число виведених ним із чи-
єїсь тіні славетних наших зем-
ляків майже до 200. Серед них 
психолог Степан Балей, мате-
матик Ігор-Орест Богачевський, 

фізик-теоретик Дмитро Іванен-
ко, історик українського права 
Лев Окіншевич, мікробіолог Ва-
силь Омелянський, історик ан-
тичного світу Михайло Ростов-
цев, гідролог Нобелівський лау-
реат Євген-Зенон Стахів, до ре-
чі, син спаплюженого О. Фадє-
євим молодогвардійця Євгена 
Стахова, інженер-аеронавт Ми-
хайло Яримович та багато інших.

Як зазначає автор, майже 200 
видатних українських науковців 
лише наприкінці XIX — на по-
чатку ХХ ст. опинилися за кордо-
ном. Там розквітав їхній талант, 

там вони отримували світове ви-
знання. То чом же ми обділені Но-
белівськими лауреатами, запи-
тає читач, осягнувши світову сла-
ву наших співвітчизників. Пев-
но, ця думка свого часу виникла у 
відкривача природи Х-променів 
уродженця Тернопілля Івана Пу-
люя. На що авторитетний Аль-
берт Айнштайн (Енштейн, як про-
писала його російська граматика) 
зауважив: а хто за вами стоїть? Ні 
уряду, ні держави, ні грошей… А 
за Рентгеном усе це є.

Четверта книжка В. Шендеров-
ського «Нехай не згасне світ на-

уки» має три розділи. Крім на-
рисів про подвижників, вміщено 
проект виставки «Трагічні скри-
жалі української науки» (данина 
світлої пам’яті вченим, знищеним 
кремлівською системою), а також 
короткі відомості про тих, пам’ять 
про кого варто повернути і внести 
їхній науковий доробок у скарб-
ницю української науки.

Як це зробити? На думку ав-
тора, вирішенням цього питан-
ня в Україні стало б створен-
ня інституту історії науки і тех-
ніки, який би працював над 
популяризаціє ю історичного ми-
нулого та здобутків українських 
науковців. В. Шендеровський 
нагадав, що такий інститут існує 
в Російській Федерації. Започат-
кував його наш Володимир Вер-
надський ще 1921 року. Там пра-
цює понад 200 науковців. Із са-

мого початку він розчиняв і роз-
чиняє наукове українство у сво-
їх імперських догматах. До ре-
чі, до того доклав зусиль і син 
В. Вернадського, який у тому са-
мому дусі написав історію Росії.

Створення такого інституту — 
справа нині важка. Отож потріб-
ні доступніші шляхи популяри-
зації наукових здобутків укра-
їнства. Один з них Василь Шен-
деровський проторував ще на 
початку 2000-х: разом з журна-
лісткою Еммою Бабчук вів радіо-
програму «Нехай не згасне світ 
науки» на Українському радіо. 
Упродовж п’яти років прозвуча-
ло понад 200 передач, які діста-
ли схвальну оцінку громадськос-
ті. А потім «мудре» керівництво 
радіокомпанії сказало: досить 
говорити про мертвих. Але й не 
забажало знати живих.

Мати написала синові
ПРЕЗЕНТАЦІЯ. Художньо-документальну повість 
тернополянка Леся Орляк назвала «Ти зробив усе, що зміг»

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

«Я перед подвигом твоїм 
схиляю голову, мій си-

ну», — не просто рядок з вірша, 
це символ пам’яті, великого ду-
шевного болю. Це лейтмотив 
презентації книжки тернопо-
лянки Лесі Орляк «Ти зробив 
усе, що зміг», яку вона присвя-
тила своєму синові Олексан-
дрові. Він поліг біля Дебаль-
цевого 6 лютого 2015 року. «Я 
хотіла, щоб це був рухомий 
пам’ятник синові. Може, хтось 
прочитає і замислиться, що і 
від нього залежить, аби Укра-
їна ствердилася як держава», 
— визначила мету написання 
книжки авторка.

Презентація видання у за-
лі обласної філармонії стала 

вечором-реквіємом, вечором-
спогадом. Почали, як і годить-
ся, з молитви. Ведучий заслу-
жений діяч мистецтв України 
письменник Олег Герман за-
просив «дивитися серцями» ві-
деофільм про трагедію під Де-
бальцевим.

Професор з Тернополя Мико-
ла Лазарович на власні очі ба-
чив те, що зафіксувала кіно-
хроніка. Про що думають люди, 
які йдуть на війну? Пан Мико-
ла каже, що відповідь залежить 
від багатьох чинників, але, по-

за сумнівом, всі мають у голо-
ві одне слово: «Треба!» Укра-
їнські Січові Стрільці, прагну-
чи зв’язати перервану нитку 
збройних визвольних змагань 
за незалежність, казали: «Як-
що загинемо, хай на наших мо-
гилах будуть хрести з написом 
«Упав за волю України». Згодом 
«Треба!» визначальним було й 
для Армії УНР, Української Га-
лицької армії, УПА. Ця чаша 
випала і теперішнім українцям.

Микола Лазарович щойно 
підготував книжку «Російсько-
українська війна. Корот-
кий нарис», де намагаєть-
ся обґрунтувати ідею, 
що причина її «не ли-
ше Путін, Кремль, а й 
російський народ, який 
не визнає права за інши-
ми народами мати власну 
державу».

У книжці Леся Орляк згадує, 
як за тиждень до Великодня 2014 
року їй зателефонували з війсь-
ккомату і повідомили, що її син 
потрапляє під мобілізацію. Після 
такої новини почала відмовляти 
Сашка, мовляв, у країні не ого-
лошено війни, то й не може бути 
мобілізації.

«Я мушу, мамо. Я військово-
зобо  в’язаний. Я присягав на ві-
рність Україні, і це мій обо в’я-
зок», — сказав хлопець, який 
обрав наймирнішу, найсмачні-
шу професію кухаря-кондите-
ра. Але ворог змусив Олексан-
дра стати командиром гармати 
128-ї окремої гірсько-піхотної 
бригади. Прослужив понад пів-

року. «Він не помер, — пише ма-
ти, — а відійшов на небо, бо на 
землі зробив усе, що міг».

На вечорі-презентації волон-
терка з Тернополя Христина 
Феціца згадала таке. Страшна 
звістка надійшла до пані Лесі, 
коли вона збирала кошти на те-
пловізор для воїнів. Згорьована 
мати набралася сил, щоб зате-
лефонувати волонтерці й попро-
сити якнайшвидше подбати про 
прилад, який конче потрібен на-
шим хлопцям на передовій.

Читаємо про Каталонію, 
а постає сучасний Донбас

Тарас ГОЛОВКО 
для «Урядового кур’єра»

УПЕРШЕ. Британський письмен-
ник Джордж Орвелл став знамени-
тим передовсім завдяки роману-утопії 
«1984» і повісті-утопії «Колгосп тва-
рин». У них автор піддав нищівній кри-
тиці тоталітарні суспільства. Переду-
сім ідеться про сталінський СРСР, на-
цистську Німеччину, Італію часів Мус-
соліні і франкістську Іспанію.

Цього року «Видавництво Жупан-
ського» вперше в Україні випусти-
ло ще одну книжку письменника — 
«Данина Каталонії», написану одра-
зу після повернення з охопленої гро-
мадянською війною Іспанії. Туди він 
потрапив як кореспондент БІ-БІ-СІ 
та газети «Обзервер». Можливо, са-
ме цим можна пояснити те, що стиль 
викладу нагадує журналістський ре-
портаж, у якому захопливо зображе-
но калейдоскоп буремних подій.

Насамперед вражають описи 
фронтових буднів іспанських опол-
ченців, яким місяцями доводило-
ся сидіти в окопах, витримуючи го-
лод, холод і антисанітарію. Джордж 
Орвелл без усіляких прикрас пока-
зує позиційну війну, свідком якої був, 
коли не вистачало озброєння і боє-
припасів для захисників Барселони, 
Таррагони й інших міст і містечок Ка-
талонії, що боронилися від франкіс-
тів. Далі автор у притаманній йому 
манері критикує військове команду-
вання уряду Іспанської Республіки, 
яке припустилося фатальних поми-
лок, що призвело до численних люд-
ських втрат на фронті.

Джордж Орвелл фактично в кож-
ному розділі згадує про негативну 

роль Радянського Союзу, який ви-
ступав на боці іспанських комуністів. 
Втручання СРСР ще більше розпа-
лило вогнище громадянської війни 
у країні, жертвами якої став майже 
мільйон громадян.

Не буде перебільшенням те, що 
«Данина Каталонії», написана май-
же 80 років тому, не втратила акту-
альності саме для українського чита-
ча в контексті гібридної війни на Дон-
басі, розв’язаної Росією. Виникає чи-
мало паралелей між подіями в Іспанії 
1936—1939 років, талановито задоку-
ментованими письменником, і тими, 
що нині відбуваються на сході України. 
Приміром, як пише Орвелл, Народ-
ний фронт Іспанії, керований комуніс-
тами, регулярно отримував зброю від 
СРСР, тисячі його агентів заполонили 
країну задля ведення терористичної 
діяльності, військові радники надава-
ли технічну підтримку інтербригадам, 
укомплектованим представниками лі-
вих європейських партій, дипломатич-
не представництво СРСР, по суті, ста-
ло центром планування диверсійних 
операцій на території країни, втягнутої 
у громадянський конфлікт.

Автор вказує на ще один промо-
вистий факт, пов’язаний з радян-
ською резидентурою. Кремль тоді, 
як і нині, постійно дбав про ідеологіч-
не прикриття своєї присутності, ску-
повуючи оптом і в роздріб європей-
ську пресу. На батьківщині письмен-
ника, зазначає автор, громадськість 
через дезінформацію продажних пи-
сак слабко орієнтувалася в перебі-
гу подій в Іспанії, недооцінювала ре-
альну загрозу для Великої Британії 
від тоталітарних режимів Німеччини 
і Радянського Союзу.

Леся Орляк представляє 
книжку «Ти зробив усе, що 

зміг», присвячену світлій пам’яті 
полеглого у російсько-українській 

війні сина Олександра

Гідролог Євген-Зенон Стахів став Нобелівським лауреатом
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Насамкінець. Передовсім слід відзначити документальну вартість 
«Данини Каталонії». Навряд чи це видання могло з’явитися за совітів, 
оскільки громадянська війна в Іспанії сприймалася виключно через ідеоло-
гічно вивірену публіцистику Михайла Кольцова чи Іллі Еренбурга. Тепер у 
розпорядженні українського читача з’явилося безцінне джерело інформа-
ції, яке ламає стереотипи, десятиліттями нав’язувані ідеологічно заангажо-
ваними журналістами з чужої столиці.

PS Нині ще складніша ситуація. Новоявлені реформатори вітчизняно-
го радіопростору не хочуть чути в ефірі передач ні про наукові досягнення 
першовідкривачів, ні про духовні пристані українства. Велика наша культу-
ра і мистецтво, волають колеги, в загоні. Натомість панують пустопорожні 
спецпроекти, що частенько породжують бажання вимкнути приймач. У цьо-
му зв’язку як не згадати з болем і про інші мізерні можливості такої пропа-
ганди (газету, книжку, масові заходи), щоб на повен голос услід за Шевчен-
ком сказати: «От де, люде, наша слава, слава України!»

Ось такі думки навіяла презентація цікавої, але, певно, завершальної 
книжки невтомного літописця науки В. Шендеровського. Трохи невеселі, 
але не безнадійні.

Кошти від продажу 
книжки Леся Орляк 
передасть на 
облаштування алеї Героїв 
в обласному центрі. 

До слова. Міська рада присвоїла Олександрові Орляку звання почесного 
громадянина Тернополя, на фасаді школи, де він навчався, відкрили меморі-
альну дошку. Посмертно його нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня.
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ТЕЛЕКУР’єР
Понеділок, 27 листоПада

Телеканал 1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10 

Інформаційно-роз-
важальна програма 
«Сніданок з 1+1»

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
16:45, 19:30, 00:00, 
05:20 ТСН: «Телеві-
зійна служба новин»

09:30 «Чотири весілля»
10:50, 12:20, 12:50 «Міняю 

жінку»
13:45, 14:45 Тетяна Крав-

ченко і Людмила 
Артем’єва у комедії 
«Свати – 6»

15:45 Прем’єра на «1+1». 
Романтична комедія 
«Я знову тебе кохаю» 
(12+)

17:10 Прем’єра на «1+1». 
Бурак Озчівіт у зво-
рушливій мелодрамі 
«Нескінченне кохан-
ня» (12+)

20:30 «Секретні матеріали»
21:00 Анна Кошмал і Кос-

тянтин Войтенко у ко-
медії «Село на міль-
йон 2» (12+)

22:00 «Гроші»
23:15, 00:10 «Голос. Діти 4»
02:05 Серіал «Таємниця 

твердині шифрів»
Телеканал 2+2

06:00 Мульти. Мультфіль-
ми

08:00, 11:05 «Він, Вона і те-
левізор»

10:00, 18:15 «Спецкор»
10:40, 18:40 «ДжеДАІ»
12:05, 17:20 Прем’єра! «За-

гублений світ»
13:05 Т/с «Ментівські війни. 

Одеса» 1-4 (16+)
19:15 Т/с «Ментівські війни. 

Київ» 22 (16+)
20:20 Прем’єра! Т/с «Мен-

тівські війни. Київ» 
23 (16+)

21:25 Прем’єра! Т/с «Кістки 
2» 19-20 (16+)

23:00 Т/с «Кістки 2» 13-14 
(16+)

00:50 «Помста природи»
02:25 Х/ф «Камінна душа»
04:00 «Облом.UA»

Enter-фільм
05:45, 07:40, 08:40 «Невідо-

ма версія. Королева 
бензоколонки»

07:10, 09:00 «Top Shop»
07:50, 09:30 «Зіркове жит-

тя»
10:10 «Моя правда»
10:50 Х/ф «Маша і море»
12:45 Х/ф «Летюча миша»
15:15 Х/ф «Мачуха»
17:05 Х/ф «Бездоглядність»
19:00, 02:45 Х/с «Комісар 

Рекс»
21:00 Х/с «Пуаро Агати 

Кристі»
23:00 Х/ф «Пригоди Елек-

троніка»
03:30 Кіноляпи
04:10 Саундтреки
04:50 Кінотрейлери
05:30 Х/ф «Дванадцята ніч»

ICTV
05:40, 19:20 Надзвичай-

ні новини з Костянти-
ном Стогнієм

06:25 Факти тижня. 100 
хвилин з Оксаною Со-
коловою (повтор)

08:45 Факти. Ранок
09:10 Спорт
09:15 Надзвичайні новини. 

Підсумки з Костянти-
ном Стогнієм

10:15 Антизомбі
11:15, 13:25 Секретний 

фронт. Дайджест
12:45, 15:45 Факти. День
13:40, 16:15 Х/ф «Зоряна 

брама» 16+
16:50 Х/ф «Хітмен» 16+
18:45, 21:05 Факти. Вечір
20:20 Більше ніж правда
21:25 Т/с «Нюхач – 3». 

Прем’єра 16+
22:30 Свобода слова
00:55 Т/с «Морська поліція. 

Лос-Анджелес» 16+
02:40 Т/с «Слідчі» 16+
04:05 Скарб нації

04:15 Еврика!
04:25 Факти
04:45 Т/с «Відділ 44» 16+

Інтер
06:00 «Мультфільм»
06:20, 00:20 «Слідство ве-

ли... з Леонідом Ка-
невським»

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
17:40 Новини

07:10, 08:10, 09:20 «Ранок  
з Інтером»

10:20 Х/ф «Бережіть чоло-
віків!»

12:25 Х/ф «Кохання з ви-
пробувальним термі-
ном»

16:10 «Чекай на мене»
18:00, 19:00, 04:20 Ток-

шоу «Стосується кож-
ного»

20:00, 02:55, 05:05 «Подро-
биці»

20:40 Т/с «Доярка з Хацапе-
тівки-3»

01:15 Х/ф «Осінній мара-
фон»

03:40 «Речдок»
СТБ

06:15, 15:30 «Все буде до-
бре!»

08:15 «Все буде смачно!»
10:10 «Зважені та щасли-

ві – 7»
13:00 «Битва екстрасен-

сів 17»
17:30, 22:00 «Вікна-Новини»
18:00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
19:55, 22:35 «Хата на тата»
02:40 «Найкраще на ТБ»

Телеканал «УКРАЇНА»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з 

Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 

19:00, 23:00, 01:30 
Сьогодні

09:30, 02:30 Зірковий шлях
11:45 Х/ф «Героїня свого 

роману» (мелодра-
ма) 16+

13:40, 15:30 Т/с «Короле-
ва Марго» (1,2 серії) 
(мелодрама) 12+

18:00 Т/с «Лікар Коваль-
чук» (медична мело-
драма) 12+

19:45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»

21:00 Т/с «Біле-чорне» (1,2 
серії)

23:30 Х/ф «Смертельні пе-
регони 2: Франкенш-
тейн живий» (фан-
тастичний бойовик) 
(Мегахіт щопонеділ-
ка) 18+

03:15 Реальна містика
04:45 Агенти справедливос-

ті 16+
UA: Перший

06:00 М/с «Легенда про Бі-
лосніжку»

06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 
09:25, 13:00, 15:00, 
18:05, 21:00, 01:55 
Новини

06:35, 07:05, 08:05, 09:05 До-
брого ранку, Країно!

09:30, 16:35, 23:20 Погода
09:40 Фільм Тетяни Терехо-

вої «ЄВРОБАЧЕННЯ: 
цілком безпечно»

10:30 Т/с «Дівчата війни»
12:20 Перший на селі
13:10, 14:30 Радіо. День
13:55 Перша шпальта
15:15 Розсекречена історія
16:45 Хто в домі хазяїн?
17:20, 05:35 Вікно в Аме-

рику
17:50, 01:10 Новини. Світ
18:20, 21:30, 01:25, 02:20 

Тема дня
18:35, 01:40 Новини. Куль-

тура
19:00 До справи
20:15 Війна і мир
21:50, 02:35 Новини. Спорт
22:15 Роздягалка
22:50 Д/с «Дикі тварини»
23:30, 02:55 Розсекречена 

історія
00:20 Д/с «Столика Японія»
00:40 Д/с «Орегонський пу-

тівник»
03:50 Т/с «Чорна Рада»

Телеканал 1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10 

Інформаційно-роз-
важальна програма 
«Сніданок з 1+1»

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
16:45, 19:30, 00:00, 
05:20 ТСН: «Телеві-
зійна служба новин»

09:30 «Чотири весілля»
11:00, 12:20, 13:00 «Міняю 

жінку»
14:45 Тетяна Кравченко і 

Людмила Артем’єва у 
комедії «Свати – 6»

15:45 Прем’єра на «1+1». 
Романтична комедія 
«Я знову тебе кохаю» 
(12+)

17:10 Прем’єра на «1+1». 
Бурак Озчівіт у зво-
рушливій мелодрамі 
«Нескінченне кохан-
ня» (12+)

20:30 «Секретні матеріали»
21:00 Анна Кошмал і Кос-

тянтин Войтенко у ко-
медії «Село на міль-
йон 2» (12+)

22:00 «Модель XL»
23:45, 00:10 Джессіка Аль-

ба і Кріс Еванс у 
фільмі «Фантастична 
четвірка» (16+)

02:10 Олена Шилова та Лі-
дія Вележева у мело-
драмі «Пончик Лю-
ся» (16+)
Телеканал 2+2

06:00 Мульти. Мультфільми
08:00, 13:05 «Він, Вона і те-

левізор»
10:00, 18:15 «Спецкор»
10:40, 18:40 «ДжеДАІ»
11:05, 17:20 Прем’єра! «За-

гублений світ»
15:20 Х/ф «Гра на виживан-

ня» (16+)
19:15, 20:20 Прем’єра! Т/с 

«Ментівські війни. 
Київ» 24 (16+)

21:30 Прем’єра! Т/с «Кістки 
2» 21 (16+)

22:10 Прем’єра! Т/с «Кістки 
3» 1 (16+)

23:05 Т/с «Кістки 2» 15-16 
(16+)

00:55 «Помста природи»
02:25 Х/ф «Страчені сві-

танки»
03:55 «Облом.UA»

Enter-фільм
07:10, 09:00 «Top Shop»
07:40, 08:40 «Невідома вер-

сія. Королева бензо-
колонки»

07:50, 09:30 «Зіркове жит-
тя»

10:25, 00:20 «Моя правда»
11:20 Х/с «Несамотні»
13:10, 21:00 Х/с «Пуаро 

Агати Кристі»
15:10 Х/ф «Живе такий 

хлопець»
17:10 Х/ф «Одружений хо-

лостяк»
19:00, 02:00 Х/с «Комісар 

Рекс»
23:00 Х/ф «Невиправний 

брехун»
01:10 «Позаочі»
03:30 Кіноляпи
04:10 Саундтреки
04:55 Кінотрейлери

ICTV
05:30, 20:20 Громадянська 

оборона
06:30 Ранок у великому 

місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичай-

ні новини з Костянти-
ном Стогнієм

10:05 Більше ніж правда
11:00, 17:25 Т/с «Нюхач – 

3» 16+
12:05, 13:25 Х/ф «Жага зо-

лота»
12:45, 15:45 Факти. День
14:25 Скетч-шоу «На 

трьох»
15:00, 16:15 Т/с «Майор і 

магія» 16+
18:45, 21:05 Факти. Вечір
21:25 Т/с «Нюхач – 3». 

Прем’єра 16+
22:30, 01:25 Т/с «Винищува-

чі. Останній бій» 16+

23:40 Х/ф «Кобра» 16+
02:50 Т/с «Слідчі» 16+
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» 16+

Інтер
05:45 «Мультфільм»
06:20, 00:15 «Слідство ве-

ли... з Леонідом Ка-
невським»

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
17:40 Новини

07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з 
Інтером»

10:30, 12:25, 20:40 Т/с «До-
ярка з Хацапетівки-3»

14:00 «Життя на межі»
14:50, 15:50, 16:45, 03:30 

«Речдок»
18:00, 19:00, 04:15 Ток-шоу 

«Стосується кож-
ного»

20:00, 02:50, 05:00 «Подро-
биці»

01:10 Х/ф «Не горюй!»
СТБ

06:35, 15:30 «Все буде до-
бре!»

08:35 «Сюрприз, сюрприз!»
10:35 «Битва екстрасен-

сів 13»
12:45 «МастерШеф – 6»
17:30, 22:00 «Вікна-Нови-

ни»
18:00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
19:55, 22:45 «МастерШеф 

– 7»
23:25 «Один за всіх»

Телеканал «УКРАЇНА»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з 

Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 

19:00, 23:00, 03:20 
Сьогодні

09:30 Зірковий шлях
11:30, 04:05 Реальна міс-

тика
13:30, 15:30, 04:45 Агенти 

справедливості 16+
16:00 Історія одного злочи-

ну 16+
18:00 Т/с «Лікар Коваль-

чук» (медична мело-
драма) 12+

19:45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»

21:00 Т/с «Біле-чорне» (3,4 
серії)

23:30 Т/с «CSI. Місце зло-
чину» (детектив) 16+

01:20 Х/ф «Смертельні пе-
регони 2: Франкенш-
тейн живий» (фантас-
тичний бойовик) 18+

UA: Перший
06:00 М/с «Легенда про Бі-

лосніжку»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 

09:25, 13:00, 15:00, 
18:05, 21:00, 01:55 
Новини

06:35, 07:05, 08:05, 09:05 
Доброго ранку, Кра-
їно!

09:30 Т/с «Оповідання ХІХ 
століття»

10:55, 20:20, 23:20 Погода
11:10 Т/с «Дівчата війни»
13:10, 14:30 Радіо. День
13:55, 22:15 Складна роз-

мова
15:15 Фольк-musіc
16:45 Хто в домі хазяїн?
17:15 М/с «Чорний Джек»
17:50, 01:10 Новини. Світ
18:20, 21:30, 01:25, 02:20 

Тема дня
18:35, 01:40 Новини. Куль-

тура
19:00 Перший на селі
19:25, 00:20 Д/с «Столика 

Японія»
20:25 Наші гроші
21:50, 02:35 Новини. Спорт
22:50 Д/с «Дикі тварини»
23:30, 02:55 Розсекречена 

історія
00:40 Д/с «Орегонський пу-

тівник»
03:50 Т/с «Чорна Рада»
05:30 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»

середа, 29 листоПада
Телеканал 1+1

06:30, 07:10, 08:10, 09:10 
Інформаційно-роз-
важальна програма 
«Сніданок з 1+1»

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
16:45, 19:30, 00:00, 
05:20 ТСН: «Телеві-
зійна служба новин»

09:30 «Чотири весілля»
11:00, 12:20, 13:00 «Міняю 

жінку»
14:40 Тетяна Кравченко і 

Людмила Артем’єва у 
комедії «Свати – 6»

15:45 Прем’єра на «1+1». 
Романтична комедія 
«Я знову тебе кохаю» 
(12+)

17:10 Прем’єра на «1+1». 
Бурак Озчівіт у зво-
рушливій мелодрамі 
«Нескінченне кохан-
ня» (12+)

20:30 «Секретні матеріали»
21:00 Анна Кошмал і Кос-

тянтин Войтенко у ко-
медії «Село на міль-
йон 2» (12+)

22:00 «Міняю жінку – 12»
23:35, 00:10 Йоан Гриффіт 

у фільмі «Фантастич-
на четвірка – 2» (16+)

01:50 Олена Шилова та Лі-
дія Вележева у мело-
драмі «Пончик Лю-
ся» (16+)
Телеканал 2+2

06:00 Мульти. Мультфіль-
ми

08:00, 13:05 «Він, Вона і те-
левізор»

10:00, 18:15 «Спецкор»
10:40 «ДжеДАІ»
11:05, 17:20 Прем’єра! «За-

гублений світ»
14:30 Х/ф «Граф Монте-

Крісто»
18:55 Кубок України з фут-

болу. 1/4 фіналу. 
«Десна» – «Динамо»

21:00 Прем’єра! Т/с «Кістки 
3» 2-3 (16+)

22:35 Т/с «Кістки 2» 17-18 
(16+)

00:25 «Помста природи»
02:30 Х/ф «Захар Беркут»
04:05 «Облом.UA.»

Enter-фільм
05:45, 07:40, 08:40 «Невідо-

ма версія. Королева 
бензоколонки»

07:10, 09:00 «Top Shop»
07:50, 09:30 «Зіркове жит-

тя»
10:25, 00:25 «Моя правда»
11:20 Х/с «Несамотні»
13:10, 21:00 Х/с «Пуаро 

Агати Кристі»
15:10 Х/ф «Блакитна стрі-

ла»
17:05 Х/ф «Небезпечні дру-

зі»
19:00, 02:05 Х/с «Комісар 

Рекс»
23:00 Х/ф «Артист з Коха-

нівки»
01:15 «Позаочі»
03:35 Кіноляпи
04:20 Саундтреки
05:00 Кінотрейлери

ICTV
05:30, 10:00 Громадянська 

оборона
06:30 Ранок у великому 

місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичай-

ні новини з Костянти-
ном Стогнієм

11:00, 17:25 Т/с «Нюхач – 
3» 16+

12:05, 13:25 Х/ф «Кобра» 
16+

12:45, 15:45 Факти. День
14:25 Скетч-шоу «На трьох»
15:00, 16:15 Т/с «Майор і 

магія» 16+
18:45, 21:05 Факти. Вечір
20:20 Секретний фронт
21:25 Т/с «Нюхач – 3». 

Прем’єра 16+
22:30, 01:45 Т/с «Винищу-

вачі. Останній бій» 
16+

23:45 Х/ф «Танго і Кеш» 
16+

02:35 Т/с «Морська поліція. 
Лос-Анджелес» 16+

03:15 Т/с «Слідчі» 16+
04:00 Скарб нації
04:10 Еврика!
04:20 Студія Вашингтон
04:25 Факти
04:45 Т/с «Відділ 44» 16+

Інтер
05:40 «Мультфільм»
06:20, 00:15 «Слідство ве-

ли... з Леонідом Ка-
невським»

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
17:40 Новини

07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з 
Інтером»

10:30, 12:25, 20:40 Т/с «До-
ярка з Хацапетівки-3»

14:00 «Життя на межі»
14:50, 15:50, 16:45, 03:30 

«Речдок»
18:00, 19:00, 04:10 Ток-

шоу «Стосується кож-
ного»

20:00, 02:50, 05:00 «Подро-
биці»

01:10 Х/ф «Коли наступає 
вересень...»

СТБ
07:05, 15:30 «Все буде до-

бре!»
09:10 «Все буде смачно!»
10:05 «Битва екстрасен-

сів 13»
12:25 «МастерШеф – 6»
17:30, 22:00 «Вікна-Нови-

ни»
18:00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
19:55, 22:45 «МастерШеф 

– 7»
00:05 Один за всіх»

Телеканал «УКРАЇНА»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з 

Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 

19:00, 23:00, 03:00 
Сьогодні

09:30 Зірковий шлях
11:30, 03:50 Реальна міс-

тика
13:30, 15:30, 04:45 Агенти 

справедливості 16+
16:00 Історія одного злочи-

ну 16+
18:00 Т/с «Лікар Коваль-

чук» (медична мело-
драма) 12+

19:45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»

21:00 Т/с «Біле-чорне» (5,6 
серії)

23:30 Т/с «CSI. Місце зло-
чину» (детектив) 16+

UA: Перший
06:00 М/с «Легенда про Бі-

лосніжку»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 

09:25, 13:00, 15:00, 
17:50, 21:00, 01:10 
Новини

06:35, 07:05, 08:05, 09:05 
Доброго ранку, Кра-
їно!

09:30 Т/с «Оповідання ХІХ 
століття»

10:55, 16:35, 23:15 Погода
11:10 Т/с «Дівчата війни»
13:10 Радіо. День
13:55 Наші гроші
14:30 52 вікенди
15:15 До справи
15:50 Твій дім
16:45 М/с «Чорний Джек»
18:10, 02:10 Біатлон. Ку-

бок світу. І етап. Інди-
відуальна гонка жін-
ки 15 км.

20:00, 23:30 Культурна афі-
ша здорової людини

20:25 Слідство. Інфо
21:30, 01:35 Тема дня
21:50, 01:50 Новини. Спорт
22:15 Світло
23:25 Мегалот
00:00 Розсекречена історія
03:50 Т/с «Чорна Рада»
05:30 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»

Телеканал 1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10 

Інформаційно-роз-
важальна програма 
«Сніданок з 1+1»

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
16:45, 19:30, 00:00, 
05:20 ТСН: «Телеві-
зійна служба новин»

09:30, 10:50 «Чотири ве-
сілля»

12:20, 13:45 «Міняю жінку»
15:00 Прем’єра на «1+1». 

Романтична комедія 
«Я знову тебе кохаю» 
(12+)

17:10 Прем’єра на «1+1». 
Бурак Озчівіт у зво-
рушливій мелодрамі 
«Нескінченне кохан-
ня» (12+)

20:30 «Секретні матеріали»
21:00 Анна Кошмал і Кос-

тянтин Войтенко у ко-
медії «Село на міль-
йон 2» (12+)

22:00 «Світ навиворіт – 9»
23:00 «Право на владу 

2017»
00:40 Кіану Рівз і Сандра 

Буллок у бойовику 
«Швидкість» (16+)

04:35 Олена Шилова та Лі-
дія Вележева у мело-
драмі «Пончик Лю-
ся» (16+)
Телеканал 2+2

06:00 Мульти. Мультфіль-
ми

08:00, 13:05 «Він, Вона і те-
левізор»

10:00, 18:15 «Спецкор»
10:40, 00:45 «Помста при-

роди»
11:05, 17:20 Прем’єра! «За-

гублений світ»
14:35 Х/ф «Росомаха: Без-

смертний» (16+)
18:40 «ДжеДАІ»
19:15 Х/ф «Таємний план» 

(16+)
21:20 Прем’єра! Т/с «Кістки 

3» 4-5 (16+)
22:55 Т/с «Кістки 2» 19-20 

(16+)
02:20 Х/ф «Чорна долина»
03:50 «Облом.UA.»

Enter-фільм
05:45, 07:40, 08:40 «Невідо-

ма версія. Королева 
бензоколонки»

07:10, 09:00 «Top Shop»
07:50, 09:30 «Зіркове жит-

тя»
10:15, 00:30 «Моя правда»
11:00 Х/ф «Капітан Пілі-

грима»
12:50, 21:00 Х/с «Пуаро 

Агати Кристі»
14:50 Х/ф «Невиправний 

брехун»
16:15 Х/ф «Слухати у від-

сіках»
19:00, 02:10 Х/с «Комісар 

Рекс»
23:00 Х/ф «Ділові люди»
01:20 «Позаочі»
03:40 Кіноляпи
04:20 Саундтреки
05:05 Кінотрейлери

ICTV
05:30 Громадянська обо-

рона
06:30 Ранок у великому 

місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичай-

ні новини з Костянти-
ном Стогнієм

10:10 Секретний фронт
11:10, 17:25 Т/с «Нюхач – 

3» 16+
12:10, 13:25 Х/ф «Танго і 

Кеш» 16+
12:45, 15:45 Факти. День
14:55, 16:15 Т/с «Майор і 

магія» 16+
18:45, 21:05 Факти. Вечір
20:20 Інсайдер
21:25 Т/с «Нюхач – 3». 

Прем’єра 16+
22:30, 02:15 Т/с «Винищу-

вачі. Останній бій» 
16+

23:45 Х/ф «Наймані вбив-
ці» 16+

03:05 Т/с «Морська поліція. 
Лос-Анджелес» 16+

03:55 Скарб нації
04:05 Еврика!
04:10 Служба розшуку ді-

тей
04:15 Студія Вашингтон
04:20 Факти
04:40 Т/с «Відділ 44» 16+

Інтер
05:40 «Мультфільм»
06:20, 00:00 «Слідство ве-

ли... з Леонідом Ка-
невським»

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
17:40 Новини

07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з 
Інтером»

10:40, 12:25, 20:40 Т/с «До-
ярка з Хацапетівки-3» 
Заключна серія

14:00 «Життя на межі»
14:50, 15:50, 16:45, 03:30 

«Речдок»
18:00, 19:00, 04:10 Ток-шоу 

«Стосується кож-
ного»

20:00, 02:50, 05:00 «Подро-
биці»

00:50 Х/ф «Мій лагідний і 
ніжний звір»

СТБ
07:05, 15:30 «Все буде до-

бре!»
09:05 «Все буде смачно!»
10:05 «Битва екстрасен-

сів 13»
12:20 «МастерШеф – 6»
17:30, 22:00 «Вікна-Нови-

ни»
18:00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
19:55, 22:45 «Зважені та 

щасливі – 7»
23:05 «Один за всіх»

Телеканал «УКРАЇНА»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з 

Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 

19:00, 23:00, 03:00 
Сьогодні

09:30 Зірковий шлях
11:30, 03:50 Реальна міс-

тика
13:30, 15:30, 04:45 Агенти 

справедливості 16+
16:00 Історія одного злочи-

ну 16+
18:00 Т/с «Лікар Коваль-

чук» (медична мело-
драма) 12+

19:45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»

21:00 Т/с «Біле-чорне» (7,8 
серії)

23:30 Т/с «CSI. Місце зло-
чину» (детектив) 16+

UA: Перший
06:00 М/с «Легенда про Бі-

лосніжку»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 

09:25, 13:00, 15:00, 
17:50, 21:00, 01:10 
Новини

06:35, 07:05, 08:05, 09:05 
Доброго ранку, Кра-
їно!

09:30 Т/с «Оповідання ХІХ 
століття»

10:55, 16:35, 23:20 Погода
11:10 Т/с «Дівчата війни»
13:10, 14:30 Радіо. День
13:55 Слідство. Інфо
15:15 Надвечір’я. Долі
16:45 М/с «Чорний Джек»
18:10, 02:10 Біатлон. Кубок 

світу. І етап. Індивіду-
альна гонка чолові-
ки 20 км.

20:05, 00:20 Д/с «Столика 
Японія»

20:25 «Схеми» з Наталією 
Седлецькою

21:30, 01:35 Тема дня
21:50, 01:50 Новини. Спорт
22:15 Книга.ua
22:50 Д/с «Дика планета»
23:30 Розсекречена історія
03:50 Т/с «Чорна Рада»
05:30 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»

П’ятниця, 1 грудня

Телеканал 1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10 

Інформаційно-роз-
важальна програма 
«Сніданок з 1+1»

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
16:45, 19:30, 00:00, 
05:20 ТСН: «Телеві-
зійна служба новин»

09:30, 10:50 «Чотири ве-
сілля»

12:20, 13:50 «Міняю жінку»
15:00 Прем’єра на «1+1». 

Романтична комедія 
«Я знову тебе кохаю» 
(12+)

17:10 Прем’єра на «1+1». 
Бурак Озчівіт у зво-
рушливій мелодрамі 
«Нескінченне кохан-
ня» (12+)

20:15 «Ліга сміху»
22:20 «Вечірній Київ 2017»
00:15 Сандра Буллок і Віл-

лем Дефо в екстре-
мальному бойовику 
«Швидкість – 2: круїз 
під контролем» (16+)

04:15 Мультфільм «Приго-
ди капітана Врунгеля»
Телеканал 2+2

06:00 Мульти. Мультфіль-
ми

08:00, 13:05 «Він, Вона і те-
левізор»

10:00, 18:15 «Спецкор»
10:40, 18:40 «ДжеДАІ»
11:05, 17:20 Прем’єра! «За-

гублений світ»
15:15 Х/ф «Таємний план» 

(16+)
19:15 Х/ф «Мічений» (16+)
21:15 Х/ф «Закон доблес-

ті» (16+)
23:15 Прем’єра! «Зміша-

ні єдиноборства. UFC 
184»

02:30 Х/ф «Легенда про 
княгиню Ольгу» 1

03:35 «Облом.UA.»
Enter-фільм

05:45, 07:40, 08:40 «Невідо-
ма версія. Королева 
бензоколонки»

07:10, 09:00 «Top Shop»
07:50, 10:05 «Зіркове жит-

тя»
09:30 «Академія сміху»
10:55 «Моя правда»
11:45 Х/ф «Артист з Коха-

нівки»
13:10, 21:00 Х/с «Пуаро 

Агати Кристі»
15:10 Х/ф «Небезпечні дру-

зі»
17:05 Х/ф «Блакитна стрі-

ла»
19:00, 01:50 Х/с «Комісар 

Рекс»
23:00 Х/ф «Цілуються зорі»
00:20 Х/ф «Прощавайте, 

фараони!»
03:20 Кіноляпи
04:10 Саундтреки
05:00 Кінотрейлери

ICTV
05:30 Громадянська обо-

рона
06:30 Ранок у великому 

місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичай-

ні новини з Костянти-
ном Стогнієм

10:00 Інсайдер
11:00, 17:25 Т/с «Нюхач – 

3» 16+
12:05, 13:25 Х/ф «Наймані 

вбивці» 16+
12:45, 15:45 Факти. День
15:30, 16:15 Скетч-шоу «На 

трьох»
16:30 Т/с «Майор і магія» 

16+
18:45, 21:05 Факти. Вечір
20:20 Антизомбі
21:25 Дизель-шоу
00:05 Комік на мільйон
02:15 Факти

02:35 Комік на мільйон
04:20 Т/с «Слідчі» 16+

Інтер
05:40 «Мультфільм»
06:20 «Слідство вели... 

з Леонідом Канев-
ським»

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
17:40 Новини

07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з 
Інтером»

10:40, 12:25 Т/с «Доярка з 
Хацапетівки-3»

14:00 «Життя на межі»
14:50, 15:50, 16:45 «Реч-

док»
18:00 Ток-шоу «Стосується 

кожного»
20:00, 04:10 «Подробиці 

тижня»
22:00 Т/с «Бюро легенд» 

(16+)
01:15 Х/ф «Скринька Марії 

Медичі»
02:55 Х/ф «Людина ніз-

відки»
СТБ

06:50 Х/ф «Бережіть чоло-
віків!»

08:35, 23:05 Х/ф «Осінній 
вальс»

10:40 Х/ф «Закохані жінки»
17:30, 22:00 «Вікна-Нови-

ни»
18:00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
19:55, 22:45 «Сюрприз, 

сюрприз!»
Телеканал «УКРАЇНА»

06:30, 07:10, 08:15 Ранок з 
Україною

07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 
19:00, 23:00, 02:40 
Сьогодні

09:30, 05:40 Зірковий шлях
11:30, 03:20 Реальна міс-

тика
13:30, 15:30 Агенти спра-

ведливості 16+
16:00 Історія одного злочи-

ну 16+
18:00 Т/с «Лікар Коваль-

чук» (медична мело-
драма) 12+

19:45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»

21:00 Т/с «Біле-чорне» 
(9,10 серії)

23:20 Слідами
00:00 Т/с «CSI. Місце зло-

чину» (детектив) 16+
UA: Перший

06:00 М/с «Легенда про Бі-
лосніжку»

06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 
09:25, 13:00, 15:00, 
18:05, 21:00, 01:40 
Новини

06:35, 07:05, 08:05, 09:05 
Доброго ранку, Кра-
їно!

09:30 Т/с «Оповідання ХІХ 
століття»

10:55, 16:35 Погода
11:10 Т/с «Дівчата війни»
13:10, 14:30 Радіо. День
13:55 «Схеми» з Наталією 

Седлецькою
15:15 Світло
16:45 М/с «Чорний Джек»
17:50, 01:10 Новини. Світ
18:20, 21:30, 01:25, 02:05 

Тема дня
18:40, 02:35 Біатлон. Кубок 

світу. І етап. Спринт 
жінки 7.5 км.

20:00 Твій дім
20:25 Перша шпальта
21:50, 02:20 Новини. Спорт
22:15 ЧереЩур (Late nіght 

show)
22:50 Як дивитися кіно
23:20 Д/ф «Головна роль»
00:30 Д/с «Орегонський пу-

тівник»
03:45 Т/с «Чорна Рада»
04:35 Розсекречена історія
05:30 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»

Телеканал 1+1
06:00, 19:30 ТСН: «Телеві-

зійна служба новин»
06:45 «Гроші»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:45, 23:10 «Світське жит-

тя»
10:20 «Голос. Діти 4»
12:35 Анна Кошмал і Кос-

тянтин Войтенко у ко-
медії «Село на міль-
йон 2» (12+)

16:30, 21:15 «Вечірній квар-
тал»

18:30 «Розсміши коміка 
2017»

20:15 «Українські сенсації»
00:10 «Модель XL»
02:00 «Ліга сміху»

Телеканал 2+2
06:00 Мульти. Мультфіль-

ми
07:50 Прем’єра! «Цілком 

таємно»
08:50 «Загублений світ»
09:50 Т/с «Ментівські війни. 

Одеса» 5-8 (16+)
13:50 18 тур ЧУ з футбо-

лу «Чорноморець» – 
«Зоря»

16:00 Х/ф «Росомаха: Без-
смертний» (16+)

18:35 Х/ф «Закон доблес-
ті» (16+)

20:30 Х/ф «Втеча» (16+)
22:45 Х/ф «Поцілунок дра-

кона»
00:40 «Помста природи»
02:15 Х/ф «Легенда про 

княгиню Ольгу» 2
03:25 «Облом.UA.»
05:00 Прем’єра! «Зміша-

ні єдиноборства. UFC 
218». Титульний бій: 
Макс Холловей vs 
Жозе Алдо. Пряма 
трансляція з Детрой-
та (США)

Enter-фільм
05:45, 07:40, 07:50, 08:40 

«Невідома версія. Ко-
ролева бензоколон-
ки»

07:10, 09:00 «Top Shop»
09:30 «Невідома версія. Ко-

рона Російської імпе-
рії, або Знову невло-
вимі»

10:10 Х/ф «Ділові люди»
11:40 Х/ф «Капітан Пілі-

грима»
13:30 Х/ф «Вершник без 

голови»
15:30 Х/ф «Чингачгук – Ве-

ликий Змій»
17:20 Х/ф «Апачі»
19:15 Х/ф «Слід Сокола»
21:30 Х/с «Інспектор Ло-

сєв»
01:30 Х/ф «Ліки проти 

страху» (16+)
03:10 Х/ф «Болючий при-

йом» (16+)
04:25 Кіноляпи
04:50 Саундтреки
05:20 Кінотрейлери

ICTV
05:00 Скарб нації
05:10 Еврика!
05:15 Факти
05:35 Більше ніж правда
07:20 Я зняв!
09:15, 13:30 Дизель-шоу
10:45, 11:45 Особливості 

національної роботи. 
Прем’єра

12:45 Факти. День
13:00 Скетч-шоу «На 

трьох»
16:15 Х/ф «Гранд реванш» 

16+
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини. 

Підсумки з Костянти-
ном Стогнієм

20:05 Х/ф «Розлом Сан-
Андреас» 16+

22:30 Х/ф «Глобальне втор-
гнення: Битва за Лос-
Анджелес» 16+

00:45 Х/ф «Дилер» 18+
02:35 Провокатор
04:45 Скарб нації
04:55 Еврика!

Інтер
05:50 Мультфільм
06:30 «Чекай на мене»
08:00 Х/ф «Живе такий 

хлопець»
10:00 Х/ф «Будьте моїм чо-

ловіком»
11:50, 02:30 Х/ф «Баламут»
13:40 Х/ф «Право на На-

дію» (16+)
15:40 Х/ф «Арфа для коха-

ної» (16+)
17:30 Шоу «Кароліна. 20 

років на сцені»
20:00, 02:00, 05:25 «Подро-

биці»
20:30 Прем’єра «Час буду-

вати»
22:00 Т/с «Своя правда» 

1-4сс. Заключна
04:00 Х/ф «Міміно»

СТБ
06:00 Х/ф «За сірниками»
08:00 «Караоке на Май-

дані»
09:00 «Все буде смачно!»
10:10, 21:25, 23:35 Т/с «Ко-

ли ми вдома. Нова іс-
торія»

11:10 «Сюрприз, сюрприз!»
14:00 «Зважені та щасли-

ві – 7»
16:55 «Хата на тата»
19:00 «Х-Фактор – 8»
22:35 «Х-Фактор – 8. Під-

сумки голосування»
Телеканал «УКРАЇНА»

07:00, 15:00, 19:00, 03:10 
Сьогодні

07:15 Т/с «Біле-чорне» (1-7 
серії) (детектив)

15:20 Т/с «Біле-чорне» (8-
10 серії) (детектив)

18:10 Т/с «На краю кохан-
ня» (1,2 серії) (мело-
драма)

19:40 Т/с «На краю кохан-
ня» (закл. серії) (ме-
лодрама)

23:00 Т/с «Герократія» 16+
00:20 Реальна містика
03:50 Т/с «CSI. Місце зло-

чину» (детектив) 16+
05:50 Зірковий шлях

UA: Перший
06:00 М/с «Чорний Джек»
06:30, 07:10, 08:05, 09:10 

Доброго ранку, Кра-
їно!

07:00, 08:00, 09:00, 21:00, 
01:10 Новини

09:30, 17:25, 20:20, 23:30 
Погода

09:45 М/с «Легенда про Бі-
лосніжку»

10:30 Покоління Z
11:00 Фольк-musіc. Діти
11:50 Лайфхак українською
12:05 Хто в домі хазяїн?
12:50 ДИТЯЧИЙ ПІСЕННИЙ 

КОНКУРС ЄВРОБА-
ЧЕННЯ-2017. ФІНАЛ

15:40, 01:35 Біатлон. Кубок 
світу. І етап. Спринт 
чоловіки 10 км.

17:40 Д/с «Столика Японія»
18:05 Д/с «Смак Дзяннаня»
18:40 Як дивитися кіно
19:10 Д/ф «Головна роль»
20:25 Роздягалка
21:35, 04:40 Розсекречена 

історія
22:35 Війна і мир
23:25 Мегалот
23:35 Д/ф «Легіон. Хроніка 

Української Галицької 
армії 1918-1919»

00:30 Д/с «Орегонський пу-
тівник»

02:55 Надвечір’я. Долі
03:45 Світло
05:30 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»

неділя, 3 грудня

Телеканал 1+1
06:05 ТСН: «Телевізійна 

служба новин»
07:00 «Українські сенсації»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:00 Лотерея «Лото-за-

бава»
09:40 Маріччин кінозал. 

Мультфільм «Маша і 
ведмідь»

09:50 «Розсміши коміка»
10:50 «Світ навиворіт – 9»
11:55 «Світ навиворіт – 6»
12:45, 13:45, 14:50, 15:55 

Тетяна Кравченко і 
Людмила Артем’єва у 
комедії «Свати – 6»

17:05 «Ліга сміху»
19:30, 05:00 «ТСН-

Тиждень»
21:00 «Голос. Діти 4»
23:10 «Вечірній Київ 2017»
01:00 «Аргумент кіно»
01:40 «Світське життя»
04:25 Мультфільм «Як ко-

заки...»
Телеканал 2+2

06:00 Прем’єра! «Зміша-
ні єдиноборства. UFC 
218». Титульний бій: 
Макс Холловей vs 
Жозе Алдо. Пряма 
трансляція з Детрой-
та (США)

09:00 Бушидо
10:00 «Бандерлоги»
11:00 «Помста природи»
12:00 Х/ф «Білий шквал»
14:40 Х/ф «Мічений» (16+)
16:40 Х/ф «Конан-варвар» 

(16+)
19:20 18 тур ЧУ з фут-

болу «Динамо»–
«Маріуполь»

21:25 ПРОФУТБОЛ
23:15 «Змішані єдинобор-

ства. UFC 218». Ти-
тульний бій: Макс 
Холловей vs Жозе 
Алдо. Трансляція з 
Детройта (США)

02:30 Х/ф «Чотири листи 
фанери»

03:50 «Облом.UA.»
Enter-фільм

05:45, 07:40, 08:40, 09:30 
«Невідома версія. Ко-
ролева бензоколон-
ки»

07:10, 09:00 «Top Shop»
07:50 «Невідома версія. Ко-

рона Російської імпе-
рії, або Знову невло-
вимі»

10:20 Х/ф «Ключі від неба»
11:55 Х/ф «Слухати у від-

сіках»
14:30 Х/ф «Королева бен-

зоколонки 2»
16:20 Х/ф «Психопатка» 

(16+)
18:35 Х/ф «Усі повинні по-

мерти» (16+)
21:00 Х/с «Людина у про-

хідному дворі»
02:05 Х/ф «Найповільніший 

поїзд»
03:20 Кіноляпи
04:10 Саундтреки
05:00 Кінотрейлери

ICTV
05:00 Факти
05:25 Більше ніж правда
07:10 Т/с «Слідчі» 16+
09:15 Т/с «Відділ 44» 16+
12:10, 13:00 Скетч-шоу «На 

трьох»
12:45 Факти. День
14:05 Х/ф «Глобальне втор-

гнення: Битва за Лос-
Анджелес» 16+

16:30 Х/ф «Розлом Сан-
Андреас» 16+

18:45 Факти тижня. 100 
хвилин з Оксаною Со-
коловою

20:35 Х/ф «Команда «А» 
16+

23:10 Комік на мільйон 
Прем’єра

01:30 Х/ф «Дилер» 18+
03:15 Провокатор

Інтер
06:00 «Мультфільм»
06:20 Х/ф «Улюблена жінка 

механіка Гаврилова»
08:00 «уДачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел і решка. Рай і 

пекло»
11:00 «Орел і решка. Пере-

завантаження»
12:00 «Орел і Решка. Юві-

лейний»
13:00 Х/ф «Оскар»
14:45 Концерт «Місце зу-

стрічі»
16:10 «Час будувати»
18:00 Т/с «Домогосподар» 

1,2сс. (12+)
20:00, 02:05 «Подробиці»
20:30 Т/с «Домогоспо-

дар» 3,4сс. Заключ-
на. (12+)

22:20 Х/ф «Егоїст» (16+)
00:15 Х/ф «Двічі в одну рі-

ку» (16+)
СТБ

06:55 «Хата на тата»
08:55 «Все буде смачно!»
10:50 «Караоке на Май-

дані»
11:50 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
12:50 «МастерШеф – 7»
19:00 «Битва екстрасен-

сів 17»
21:15 «Один за всіх»
22:30 «Х-Фактор – 8»

Телеканал «УКРАЇНА»
06:50 Сьогодні
07:45 Зірковий шлях
09:00 Х/ф «Її серце» (мело-

драма)
11:00 Т/с «На краю кохан-

ня» (мелодрама)
15:00 Х/ф «Сусіди по роз-

лученню» (мелодра-
ма)

17:00 Т/с «Теща-командир» 
(1,2 серії) (мелодра-
ма) 12+

19:00, 04:00 Події тижня з 
Олегом Панютою

20:00 Головна тема
21:00 Т/с «Теща-командир» 

(закл. серії) (мело-
драма) 12+

23:00 Т/с «Андрійко» (ме-
лодрама) 12+

02:30 Історія одного злочи-
ну 16+

04:50 Агенти справедливос-
ті 16+

UA: Перший
06:00 М/с «Легенда про Бі-

лосніжку»
06:30, 07:10, 08:05, 09:10 

Доброго ранку, Кра-
їно!

07:00, 08:00, 09:00, 21:00, 
01:10 Новини

09:30, 23:20 Погода
09:40 Х/ф «Марія-Антуа-

нетта»
11:35 Д/с «Смак Дзяннаня»
12:10 Перший на селі
12:50 Фольк-musіc. Діти
14:10, 01:35 Біатлон. Кубок 

світу. І етап. Гонка пе-
реслідування жінки 
10 км.

15:00 Фольк-musіc
16:10, 02:20 Біатлон. Кубок 

світу. І етап. Гонка пе-
реслідування чолові-
ки 12,5 км.

17:00 Т/с «Серце океану»
22:15 ЧереЩур (Late nіght 

show)
22:40 Лайфхак українською
22:50 Книга.ua
23:30 Богатирські ігри
00:15 Роздягалка
00:40 Д/с «Орегонський пу-

тівник»
03:00 Надвечір’я. Долі
03:55 Розсекречена історія
04:55 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»

ВіВторок, 28 листоПада ЧетВер, 30 листоПада субота, 2 грудня
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ТЕЛЕКУР’єР
Понеділок, 27 листоПада

Телеканал 1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10 

Інформаційно-роз-
важальна програма 
«Сніданок з 1+1»

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
16:45, 19:30, 00:00, 
05:20 ТСН: «Телеві-
зійна служба новин»

09:30 «Чотири весілля»
10:50, 12:20, 12:50 «Міняю 

жінку»
13:45, 14:45 Тетяна Крав-

ченко і Людмила 
Артем’єва у комедії 
«Свати – 6»

15:45 Прем’єра на «1+1». 
Романтична комедія 
«Я знову тебе кохаю» 
(12+)

17:10 Прем’єра на «1+1». 
Бурак Озчівіт у зво-
рушливій мелодрамі 
«Нескінченне кохан-
ня» (12+)

20:30 «Секретні матеріали»
21:00 Анна Кошмал і Кос-

тянтин Войтенко у ко-
медії «Село на міль-
йон 2» (12+)

22:00 «Гроші»
23:15, 00:10 «Голос. Діти 4»
02:05 Серіал «Таємниця 

твердині шифрів»
Телеканал 2+2

06:00 Мульти. Мультфіль-
ми

08:00, 11:05 «Він, Вона і те-
левізор»

10:00, 18:15 «Спецкор»
10:40, 18:40 «ДжеДАІ»
12:05, 17:20 Прем’єра! «За-

гублений світ»
13:05 Т/с «Ментівські війни. 

Одеса» 1-4 (16+)
19:15 Т/с «Ментівські війни. 

Київ» 22 (16+)
20:20 Прем’єра! Т/с «Мен-

тівські війни. Київ» 
23 (16+)

21:25 Прем’єра! Т/с «Кістки 
2» 19-20 (16+)

23:00 Т/с «Кістки 2» 13-14 
(16+)

00:50 «Помста природи»
02:25 Х/ф «Камінна душа»
04:00 «Облом.UA»

Enter-фільм
05:45, 07:40, 08:40 «Невідо-

ма версія. Королева 
бензоколонки»

07:10, 09:00 «Top Shop»
07:50, 09:30 «Зіркове жит-

тя»
10:10 «Моя правда»
10:50 Х/ф «Маша і море»
12:45 Х/ф «Летюча миша»
15:15 Х/ф «Мачуха»
17:05 Х/ф «Бездоглядність»
19:00, 02:45 Х/с «Комісар 

Рекс»
21:00 Х/с «Пуаро Агати 

Кристі»
23:00 Х/ф «Пригоди Елек-

троніка»
03:30 Кіноляпи
04:10 Саундтреки
04:50 Кінотрейлери
05:30 Х/ф «Дванадцята ніч»

ICTV
05:40, 19:20 Надзвичай-

ні новини з Костянти-
ном Стогнієм

06:25 Факти тижня. 100 
хвилин з Оксаною Со-
коловою (повтор)

08:45 Факти. Ранок
09:10 Спорт
09:15 Надзвичайні новини. 

Підсумки з Костянти-
ном Стогнієм

10:15 Антизомбі
11:15, 13:25 Секретний 

фронт. Дайджест
12:45, 15:45 Факти. День
13:40, 16:15 Х/ф «Зоряна 

брама» 16+
16:50 Х/ф «Хітмен» 16+
18:45, 21:05 Факти. Вечір
20:20 Більше ніж правда
21:25 Т/с «Нюхач – 3». 

Прем’єра 16+
22:30 Свобода слова
00:55 Т/с «Морська поліція. 

Лос-Анджелес» 16+
02:40 Т/с «Слідчі» 16+
04:05 Скарб нації

04:15 Еврика!
04:25 Факти
04:45 Т/с «Відділ 44» 16+

Інтер
06:00 «Мультфільм»
06:20, 00:20 «Слідство ве-

ли... з Леонідом Ка-
невським»

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
17:40 Новини

07:10, 08:10, 09:20 «Ранок  
з Інтером»

10:20 Х/ф «Бережіть чоло-
віків!»

12:25 Х/ф «Кохання з ви-
пробувальним термі-
ном»

16:10 «Чекай на мене»
18:00, 19:00, 04:20 Ток-

шоу «Стосується кож-
ного»

20:00, 02:55, 05:05 «Подро-
биці»

20:40 Т/с «Доярка з Хацапе-
тівки-3»

01:15 Х/ф «Осінній мара-
фон»

03:40 «Речдок»
СТБ

06:15, 15:30 «Все буде до-
бре!»

08:15 «Все буде смачно!»
10:10 «Зважені та щасли-

ві – 7»
13:00 «Битва екстрасен-

сів 17»
17:30, 22:00 «Вікна-Новини»
18:00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
19:55, 22:35 «Хата на тата»
02:40 «Найкраще на ТБ»

Телеканал «УКРАЇНА»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з 

Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 

19:00, 23:00, 01:30 
Сьогодні

09:30, 02:30 Зірковий шлях
11:45 Х/ф «Героїня свого 

роману» (мелодра-
ма) 16+

13:40, 15:30 Т/с «Короле-
ва Марго» (1,2 серії) 
(мелодрама) 12+

18:00 Т/с «Лікар Коваль-
чук» (медична мело-
драма) 12+

19:45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»

21:00 Т/с «Біле-чорне» (1,2 
серії)

23:30 Х/ф «Смертельні пе-
регони 2: Франкенш-
тейн живий» (фан-
тастичний бойовик) 
(Мегахіт щопонеділ-
ка) 18+

03:15 Реальна містика
04:45 Агенти справедливос-

ті 16+
UA: Перший

06:00 М/с «Легенда про Бі-
лосніжку»

06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 
09:25, 13:00, 15:00, 
18:05, 21:00, 01:55 
Новини

06:35, 07:05, 08:05, 09:05 До-
брого ранку, Країно!

09:30, 16:35, 23:20 Погода
09:40 Фільм Тетяни Терехо-

вої «ЄВРОБАЧЕННЯ: 
цілком безпечно»

10:30 Т/с «Дівчата війни»
12:20 Перший на селі
13:10, 14:30 Радіо. День
13:55 Перша шпальта
15:15 Розсекречена історія
16:45 Хто в домі хазяїн?
17:20, 05:35 Вікно в Аме-

рику
17:50, 01:10 Новини. Світ
18:20, 21:30, 01:25, 02:20 

Тема дня
18:35, 01:40 Новини. Куль-

тура
19:00 До справи
20:15 Війна і мир
21:50, 02:35 Новини. Спорт
22:15 Роздягалка
22:50 Д/с «Дикі тварини»
23:30, 02:55 Розсекречена 

історія
00:20 Д/с «Столика Японія»
00:40 Д/с «Орегонський пу-

тівник»
03:50 Т/с «Чорна Рада»

Телеканал 1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10 

Інформаційно-роз-
важальна програма 
«Сніданок з 1+1»

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
16:45, 19:30, 00:00, 
05:20 ТСН: «Телеві-
зійна служба новин»

09:30 «Чотири весілля»
11:00, 12:20, 13:00 «Міняю 

жінку»
14:45 Тетяна Кравченко і 

Людмила Артем’єва у 
комедії «Свати – 6»

15:45 Прем’єра на «1+1». 
Романтична комедія 
«Я знову тебе кохаю» 
(12+)

17:10 Прем’єра на «1+1». 
Бурак Озчівіт у зво-
рушливій мелодрамі 
«Нескінченне кохан-
ня» (12+)

20:30 «Секретні матеріали»
21:00 Анна Кошмал і Кос-

тянтин Войтенко у ко-
медії «Село на міль-
йон 2» (12+)

22:00 «Модель XL»
23:45, 00:10 Джессіка Аль-

ба і Кріс Еванс у 
фільмі «Фантастична 
четвірка» (16+)

02:10 Олена Шилова та Лі-
дія Вележева у мело-
драмі «Пончик Лю-
ся» (16+)
Телеканал 2+2

06:00 Мульти. Мультфільми
08:00, 13:05 «Він, Вона і те-

левізор»
10:00, 18:15 «Спецкор»
10:40, 18:40 «ДжеДАІ»
11:05, 17:20 Прем’єра! «За-

гублений світ»
15:20 Х/ф «Гра на виживан-

ня» (16+)
19:15, 20:20 Прем’єра! Т/с 

«Ментівські війни. 
Київ» 24 (16+)

21:30 Прем’єра! Т/с «Кістки 
2» 21 (16+)

22:10 Прем’єра! Т/с «Кістки 
3» 1 (16+)

23:05 Т/с «Кістки 2» 15-16 
(16+)

00:55 «Помста природи»
02:25 Х/ф «Страчені сві-

танки»
03:55 «Облом.UA»

Enter-фільм
07:10, 09:00 «Top Shop»
07:40, 08:40 «Невідома вер-

сія. Королева бензо-
колонки»

07:50, 09:30 «Зіркове жит-
тя»

10:25, 00:20 «Моя правда»
11:20 Х/с «Несамотні»
13:10, 21:00 Х/с «Пуаро 

Агати Кристі»
15:10 Х/ф «Живе такий 

хлопець»
17:10 Х/ф «Одружений хо-

лостяк»
19:00, 02:00 Х/с «Комісар 

Рекс»
23:00 Х/ф «Невиправний 

брехун»
01:10 «Позаочі»
03:30 Кіноляпи
04:10 Саундтреки
04:55 Кінотрейлери

ICTV
05:30, 20:20 Громадянська 

оборона
06:30 Ранок у великому 

місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичай-

ні новини з Костянти-
ном Стогнієм

10:05 Більше ніж правда
11:00, 17:25 Т/с «Нюхач – 

3» 16+
12:05, 13:25 Х/ф «Жага зо-

лота»
12:45, 15:45 Факти. День
14:25 Скетч-шоу «На 

трьох»
15:00, 16:15 Т/с «Майор і 

магія» 16+
18:45, 21:05 Факти. Вечір
21:25 Т/с «Нюхач – 3». 

Прем’єра 16+
22:30, 01:25 Т/с «Винищува-

чі. Останній бій» 16+

23:40 Х/ф «Кобра» 16+
02:50 Т/с «Слідчі» 16+
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» 16+

Інтер
05:45 «Мультфільм»
06:20, 00:15 «Слідство ве-

ли... з Леонідом Ка-
невським»

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
17:40 Новини

07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з 
Інтером»

10:30, 12:25, 20:40 Т/с «До-
ярка з Хацапетівки-3»

14:00 «Життя на межі»
14:50, 15:50, 16:45, 03:30 

«Речдок»
18:00, 19:00, 04:15 Ток-шоу 

«Стосується кож-
ного»

20:00, 02:50, 05:00 «Подро-
биці»

01:10 Х/ф «Не горюй!»
СТБ

06:35, 15:30 «Все буде до-
бре!»

08:35 «Сюрприз, сюрприз!»
10:35 «Битва екстрасен-

сів 13»
12:45 «МастерШеф – 6»
17:30, 22:00 «Вікна-Нови-

ни»
18:00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
19:55, 22:45 «МастерШеф 

– 7»
23:25 «Один за всіх»

Телеканал «УКРАЇНА»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з 

Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 

19:00, 23:00, 03:20 
Сьогодні

09:30 Зірковий шлях
11:30, 04:05 Реальна міс-

тика
13:30, 15:30, 04:45 Агенти 

справедливості 16+
16:00 Історія одного злочи-

ну 16+
18:00 Т/с «Лікар Коваль-

чук» (медична мело-
драма) 12+

19:45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»

21:00 Т/с «Біле-чорне» (3,4 
серії)

23:30 Т/с «CSI. Місце зло-
чину» (детектив) 16+

01:20 Х/ф «Смертельні пе-
регони 2: Франкенш-
тейн живий» (фантас-
тичний бойовик) 18+

UA: Перший
06:00 М/с «Легенда про Бі-

лосніжку»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 

09:25, 13:00, 15:00, 
18:05, 21:00, 01:55 
Новини

06:35, 07:05, 08:05, 09:05 
Доброго ранку, Кра-
їно!

09:30 Т/с «Оповідання ХІХ 
століття»

10:55, 20:20, 23:20 Погода
11:10 Т/с «Дівчата війни»
13:10, 14:30 Радіо. День
13:55, 22:15 Складна роз-

мова
15:15 Фольк-musіc
16:45 Хто в домі хазяїн?
17:15 М/с «Чорний Джек»
17:50, 01:10 Новини. Світ
18:20, 21:30, 01:25, 02:20 

Тема дня
18:35, 01:40 Новини. Куль-

тура
19:00 Перший на селі
19:25, 00:20 Д/с «Столика 

Японія»
20:25 Наші гроші
21:50, 02:35 Новини. Спорт
22:50 Д/с «Дикі тварини»
23:30, 02:55 Розсекречена 

історія
00:40 Д/с «Орегонський пу-

тівник»
03:50 Т/с «Чорна Рада»
05:30 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»

середа, 29 листоПада
Телеканал 1+1

06:30, 07:10, 08:10, 09:10 
Інформаційно-роз-
важальна програма 
«Сніданок з 1+1»

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
16:45, 19:30, 00:00, 
05:20 ТСН: «Телеві-
зійна служба новин»

09:30 «Чотири весілля»
11:00, 12:20, 13:00 «Міняю 

жінку»
14:40 Тетяна Кравченко і 

Людмила Артем’єва у 
комедії «Свати – 6»

15:45 Прем’єра на «1+1». 
Романтична комедія 
«Я знову тебе кохаю» 
(12+)

17:10 Прем’єра на «1+1». 
Бурак Озчівіт у зво-
рушливій мелодрамі 
«Нескінченне кохан-
ня» (12+)

20:30 «Секретні матеріали»
21:00 Анна Кошмал і Кос-

тянтин Войтенко у ко-
медії «Село на міль-
йон 2» (12+)

22:00 «Міняю жінку – 12»
23:35, 00:10 Йоан Гриффіт 

у фільмі «Фантастич-
на четвірка – 2» (16+)

01:50 Олена Шилова та Лі-
дія Вележева у мело-
драмі «Пончик Лю-
ся» (16+)
Телеканал 2+2

06:00 Мульти. Мультфіль-
ми

08:00, 13:05 «Він, Вона і те-
левізор»

10:00, 18:15 «Спецкор»
10:40 «ДжеДАІ»
11:05, 17:20 Прем’єра! «За-

гублений світ»
14:30 Х/ф «Граф Монте-

Крісто»
18:55 Кубок України з фут-

болу. 1/4 фіналу. 
«Десна» – «Динамо»

21:00 Прем’єра! Т/с «Кістки 
3» 2-3 (16+)

22:35 Т/с «Кістки 2» 17-18 
(16+)

00:25 «Помста природи»
02:30 Х/ф «Захар Беркут»
04:05 «Облом.UA.»

Enter-фільм
05:45, 07:40, 08:40 «Невідо-

ма версія. Королева 
бензоколонки»

07:10, 09:00 «Top Shop»
07:50, 09:30 «Зіркове жит-

тя»
10:25, 00:25 «Моя правда»
11:20 Х/с «Несамотні»
13:10, 21:00 Х/с «Пуаро 

Агати Кристі»
15:10 Х/ф «Блакитна стрі-

ла»
17:05 Х/ф «Небезпечні дру-

зі»
19:00, 02:05 Х/с «Комісар 

Рекс»
23:00 Х/ф «Артист з Коха-

нівки»
01:15 «Позаочі»
03:35 Кіноляпи
04:20 Саундтреки
05:00 Кінотрейлери

ICTV
05:30, 10:00 Громадянська 

оборона
06:30 Ранок у великому 

місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичай-

ні новини з Костянти-
ном Стогнієм

11:00, 17:25 Т/с «Нюхач – 
3» 16+

12:05, 13:25 Х/ф «Кобра» 
16+

12:45, 15:45 Факти. День
14:25 Скетч-шоу «На трьох»
15:00, 16:15 Т/с «Майор і 

магія» 16+
18:45, 21:05 Факти. Вечір
20:20 Секретний фронт
21:25 Т/с «Нюхач – 3». 

Прем’єра 16+
22:30, 01:45 Т/с «Винищу-

вачі. Останній бій» 
16+

23:45 Х/ф «Танго і Кеш» 
16+

02:35 Т/с «Морська поліція. 
Лос-Анджелес» 16+

03:15 Т/с «Слідчі» 16+
04:00 Скарб нації
04:10 Еврика!
04:20 Студія Вашингтон
04:25 Факти
04:45 Т/с «Відділ 44» 16+

Інтер
05:40 «Мультфільм»
06:20, 00:15 «Слідство ве-

ли... з Леонідом Ка-
невським»

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
17:40 Новини

07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з 
Інтером»

10:30, 12:25, 20:40 Т/с «До-
ярка з Хацапетівки-3»

14:00 «Життя на межі»
14:50, 15:50, 16:45, 03:30 

«Речдок»
18:00, 19:00, 04:10 Ток-

шоу «Стосується кож-
ного»

20:00, 02:50, 05:00 «Подро-
биці»

01:10 Х/ф «Коли наступає 
вересень...»

СТБ
07:05, 15:30 «Все буде до-

бре!»
09:10 «Все буде смачно!»
10:05 «Битва екстрасен-

сів 13»
12:25 «МастерШеф – 6»
17:30, 22:00 «Вікна-Нови-

ни»
18:00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
19:55, 22:45 «МастерШеф 

– 7»
00:05 Один за всіх»

Телеканал «УКРАЇНА»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з 

Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 

19:00, 23:00, 03:00 
Сьогодні

09:30 Зірковий шлях
11:30, 03:50 Реальна міс-

тика
13:30, 15:30, 04:45 Агенти 

справедливості 16+
16:00 Історія одного злочи-

ну 16+
18:00 Т/с «Лікар Коваль-

чук» (медична мело-
драма) 12+

19:45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»

21:00 Т/с «Біле-чорне» (5,6 
серії)

23:30 Т/с «CSI. Місце зло-
чину» (детектив) 16+

UA: Перший
06:00 М/с «Легенда про Бі-

лосніжку»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 

09:25, 13:00, 15:00, 
17:50, 21:00, 01:10 
Новини

06:35, 07:05, 08:05, 09:05 
Доброго ранку, Кра-
їно!

09:30 Т/с «Оповідання ХІХ 
століття»

10:55, 16:35, 23:15 Погода
11:10 Т/с «Дівчата війни»
13:10 Радіо. День
13:55 Наші гроші
14:30 52 вікенди
15:15 До справи
15:50 Твій дім
16:45 М/с «Чорний Джек»
18:10, 02:10 Біатлон. Ку-

бок світу. І етап. Інди-
відуальна гонка жін-
ки 15 км.

20:00, 23:30 Культурна афі-
ша здорової людини

20:25 Слідство. Інфо
21:30, 01:35 Тема дня
21:50, 01:50 Новини. Спорт
22:15 Світло
23:25 Мегалот
00:00 Розсекречена історія
03:50 Т/с «Чорна Рада»
05:30 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»

Телеканал 1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10 

Інформаційно-роз-
важальна програма 
«Сніданок з 1+1»

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
16:45, 19:30, 00:00, 
05:20 ТСН: «Телеві-
зійна служба новин»

09:30, 10:50 «Чотири ве-
сілля»

12:20, 13:45 «Міняю жінку»
15:00 Прем’єра на «1+1». 

Романтична комедія 
«Я знову тебе кохаю» 
(12+)

17:10 Прем’єра на «1+1». 
Бурак Озчівіт у зво-
рушливій мелодрамі 
«Нескінченне кохан-
ня» (12+)

20:30 «Секретні матеріали»
21:00 Анна Кошмал і Кос-

тянтин Войтенко у ко-
медії «Село на міль-
йон 2» (12+)

22:00 «Світ навиворіт – 9»
23:00 «Право на владу 

2017»
00:40 Кіану Рівз і Сандра 

Буллок у бойовику 
«Швидкість» (16+)

04:35 Олена Шилова та Лі-
дія Вележева у мело-
драмі «Пончик Лю-
ся» (16+)
Телеканал 2+2

06:00 Мульти. Мультфіль-
ми

08:00, 13:05 «Він, Вона і те-
левізор»

10:00, 18:15 «Спецкор»
10:40, 00:45 «Помста при-

роди»
11:05, 17:20 Прем’єра! «За-

гублений світ»
14:35 Х/ф «Росомаха: Без-

смертний» (16+)
18:40 «ДжеДАІ»
19:15 Х/ф «Таємний план» 

(16+)
21:20 Прем’єра! Т/с «Кістки 

3» 4-5 (16+)
22:55 Т/с «Кістки 2» 19-20 

(16+)
02:20 Х/ф «Чорна долина»
03:50 «Облом.UA.»

Enter-фільм
05:45, 07:40, 08:40 «Невідо-

ма версія. Королева 
бензоколонки»

07:10, 09:00 «Top Shop»
07:50, 09:30 «Зіркове жит-

тя»
10:15, 00:30 «Моя правда»
11:00 Х/ф «Капітан Пілі-

грима»
12:50, 21:00 Х/с «Пуаро 

Агати Кристі»
14:50 Х/ф «Невиправний 

брехун»
16:15 Х/ф «Слухати у від-

сіках»
19:00, 02:10 Х/с «Комісар 

Рекс»
23:00 Х/ф «Ділові люди»
01:20 «Позаочі»
03:40 Кіноляпи
04:20 Саундтреки
05:05 Кінотрейлери

ICTV
05:30 Громадянська обо-

рона
06:30 Ранок у великому 

місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичай-

ні новини з Костянти-
ном Стогнієм

10:10 Секретний фронт
11:10, 17:25 Т/с «Нюхач – 

3» 16+
12:10, 13:25 Х/ф «Танго і 

Кеш» 16+
12:45, 15:45 Факти. День
14:55, 16:15 Т/с «Майор і 

магія» 16+
18:45, 21:05 Факти. Вечір
20:20 Інсайдер
21:25 Т/с «Нюхач – 3». 

Прем’єра 16+
22:30, 02:15 Т/с «Винищу-

вачі. Останній бій» 
16+

23:45 Х/ф «Наймані вбив-
ці» 16+

03:05 Т/с «Морська поліція. 
Лос-Анджелес» 16+

03:55 Скарб нації
04:05 Еврика!
04:10 Служба розшуку ді-

тей
04:15 Студія Вашингтон
04:20 Факти
04:40 Т/с «Відділ 44» 16+

Інтер
05:40 «Мультфільм»
06:20, 00:00 «Слідство ве-

ли... з Леонідом Ка-
невським»

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
17:40 Новини

07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з 
Інтером»

10:40, 12:25, 20:40 Т/с «До-
ярка з Хацапетівки-3» 
Заключна серія

14:00 «Життя на межі»
14:50, 15:50, 16:45, 03:30 

«Речдок»
18:00, 19:00, 04:10 Ток-шоу 

«Стосується кож-
ного»

20:00, 02:50, 05:00 «Подро-
биці»

00:50 Х/ф «Мій лагідний і 
ніжний звір»

СТБ
07:05, 15:30 «Все буде до-

бре!»
09:05 «Все буде смачно!»
10:05 «Битва екстрасен-

сів 13»
12:20 «МастерШеф – 6»
17:30, 22:00 «Вікна-Нови-

ни»
18:00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
19:55, 22:45 «Зважені та 

щасливі – 7»
23:05 «Один за всіх»

Телеканал «УКРАЇНА»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з 

Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 

19:00, 23:00, 03:00 
Сьогодні

09:30 Зірковий шлях
11:30, 03:50 Реальна міс-

тика
13:30, 15:30, 04:45 Агенти 

справедливості 16+
16:00 Історія одного злочи-

ну 16+
18:00 Т/с «Лікар Коваль-

чук» (медична мело-
драма) 12+

19:45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»

21:00 Т/с «Біле-чорне» (7,8 
серії)

23:30 Т/с «CSI. Місце зло-
чину» (детектив) 16+

UA: Перший
06:00 М/с «Легенда про Бі-

лосніжку»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 

09:25, 13:00, 15:00, 
17:50, 21:00, 01:10 
Новини

06:35, 07:05, 08:05, 09:05 
Доброго ранку, Кра-
їно!

09:30 Т/с «Оповідання ХІХ 
століття»

10:55, 16:35, 23:20 Погода
11:10 Т/с «Дівчата війни»
13:10, 14:30 Радіо. День
13:55 Слідство. Інфо
15:15 Надвечір’я. Долі
16:45 М/с «Чорний Джек»
18:10, 02:10 Біатлон. Кубок 

світу. І етап. Індивіду-
альна гонка чолові-
ки 20 км.

20:05, 00:20 Д/с «Столика 
Японія»

20:25 «Схеми» з Наталією 
Седлецькою

21:30, 01:35 Тема дня
21:50, 01:50 Новини. Спорт
22:15 Книга.ua
22:50 Д/с «Дика планета»
23:30 Розсекречена історія
03:50 Т/с «Чорна Рада»
05:30 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»

П’ятниця, 1 грудня

Телеканал 1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10 

Інформаційно-роз-
важальна програма 
«Сніданок з 1+1»

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
16:45, 19:30, 00:00, 
05:20 ТСН: «Телеві-
зійна служба новин»

09:30, 10:50 «Чотири ве-
сілля»

12:20, 13:50 «Міняю жінку»
15:00 Прем’єра на «1+1». 

Романтична комедія 
«Я знову тебе кохаю» 
(12+)

17:10 Прем’єра на «1+1». 
Бурак Озчівіт у зво-
рушливій мелодрамі 
«Нескінченне кохан-
ня» (12+)

20:15 «Ліга сміху»
22:20 «Вечірній Київ 2017»
00:15 Сандра Буллок і Віл-

лем Дефо в екстре-
мальному бойовику 
«Швидкість – 2: круїз 
під контролем» (16+)

04:15 Мультфільм «Приго-
ди капітана Врунгеля»
Телеканал 2+2

06:00 Мульти. Мультфіль-
ми

08:00, 13:05 «Він, Вона і те-
левізор»

10:00, 18:15 «Спецкор»
10:40, 18:40 «ДжеДАІ»
11:05, 17:20 Прем’єра! «За-

гублений світ»
15:15 Х/ф «Таємний план» 

(16+)
19:15 Х/ф «Мічений» (16+)
21:15 Х/ф «Закон доблес-

ті» (16+)
23:15 Прем’єра! «Зміша-

ні єдиноборства. UFC 
184»

02:30 Х/ф «Легенда про 
княгиню Ольгу» 1

03:35 «Облом.UA.»
Enter-фільм

05:45, 07:40, 08:40 «Невідо-
ма версія. Королева 
бензоколонки»

07:10, 09:00 «Top Shop»
07:50, 10:05 «Зіркове жит-

тя»
09:30 «Академія сміху»
10:55 «Моя правда»
11:45 Х/ф «Артист з Коха-

нівки»
13:10, 21:00 Х/с «Пуаро 

Агати Кристі»
15:10 Х/ф «Небезпечні дру-

зі»
17:05 Х/ф «Блакитна стрі-

ла»
19:00, 01:50 Х/с «Комісар 

Рекс»
23:00 Х/ф «Цілуються зорі»
00:20 Х/ф «Прощавайте, 

фараони!»
03:20 Кіноляпи
04:10 Саундтреки
05:00 Кінотрейлери

ICTV
05:30 Громадянська обо-

рона
06:30 Ранок у великому 

місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичай-

ні новини з Костянти-
ном Стогнієм

10:00 Інсайдер
11:00, 17:25 Т/с «Нюхач – 

3» 16+
12:05, 13:25 Х/ф «Наймані 

вбивці» 16+
12:45, 15:45 Факти. День
15:30, 16:15 Скетч-шоу «На 

трьох»
16:30 Т/с «Майор і магія» 

16+
18:45, 21:05 Факти. Вечір
20:20 Антизомбі
21:25 Дизель-шоу
00:05 Комік на мільйон
02:15 Факти

02:35 Комік на мільйон
04:20 Т/с «Слідчі» 16+

Інтер
05:40 «Мультфільм»
06:20 «Слідство вели... 

з Леонідом Канев-
ським»

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
17:40 Новини

07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з 
Інтером»

10:40, 12:25 Т/с «Доярка з 
Хацапетівки-3»

14:00 «Життя на межі»
14:50, 15:50, 16:45 «Реч-

док»
18:00 Ток-шоу «Стосується 

кожного»
20:00, 04:10 «Подробиці 

тижня»
22:00 Т/с «Бюро легенд» 

(16+)
01:15 Х/ф «Скринька Марії 

Медичі»
02:55 Х/ф «Людина ніз-

відки»
СТБ

06:50 Х/ф «Бережіть чоло-
віків!»

08:35, 23:05 Х/ф «Осінній 
вальс»

10:40 Х/ф «Закохані жінки»
17:30, 22:00 «Вікна-Нови-

ни»
18:00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
19:55, 22:45 «Сюрприз, 

сюрприз!»
Телеканал «УКРАЇНА»

06:30, 07:10, 08:15 Ранок з 
Україною

07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 
19:00, 23:00, 02:40 
Сьогодні

09:30, 05:40 Зірковий шлях
11:30, 03:20 Реальна міс-

тика
13:30, 15:30 Агенти спра-

ведливості 16+
16:00 Історія одного злочи-

ну 16+
18:00 Т/с «Лікар Коваль-

чук» (медична мело-
драма) 12+

19:45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»

21:00 Т/с «Біле-чорне» 
(9,10 серії)

23:20 Слідами
00:00 Т/с «CSI. Місце зло-

чину» (детектив) 16+
UA: Перший

06:00 М/с «Легенда про Бі-
лосніжку»

06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 
09:25, 13:00, 15:00, 
18:05, 21:00, 01:40 
Новини

06:35, 07:05, 08:05, 09:05 
Доброго ранку, Кра-
їно!

09:30 Т/с «Оповідання ХІХ 
століття»

10:55, 16:35 Погода
11:10 Т/с «Дівчата війни»
13:10, 14:30 Радіо. День
13:55 «Схеми» з Наталією 

Седлецькою
15:15 Світло
16:45 М/с «Чорний Джек»
17:50, 01:10 Новини. Світ
18:20, 21:30, 01:25, 02:05 

Тема дня
18:40, 02:35 Біатлон. Кубок 

світу. І етап. Спринт 
жінки 7.5 км.

20:00 Твій дім
20:25 Перша шпальта
21:50, 02:20 Новини. Спорт
22:15 ЧереЩур (Late nіght 

show)
22:50 Як дивитися кіно
23:20 Д/ф «Головна роль»
00:30 Д/с «Орегонський пу-

тівник»
03:45 Т/с «Чорна Рада»
04:35 Розсекречена історія
05:30 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»

Телеканал 1+1
06:00, 19:30 ТСН: «Телеві-

зійна служба новин»
06:45 «Гроші»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:45, 23:10 «Світське жит-

тя»
10:20 «Голос. Діти 4»
12:35 Анна Кошмал і Кос-

тянтин Войтенко у ко-
медії «Село на міль-
йон 2» (12+)

16:30, 21:15 «Вечірній квар-
тал»

18:30 «Розсміши коміка 
2017»

20:15 «Українські сенсації»
00:10 «Модель XL»
02:00 «Ліга сміху»

Телеканал 2+2
06:00 Мульти. Мультфіль-

ми
07:50 Прем’єра! «Цілком 

таємно»
08:50 «Загублений світ»
09:50 Т/с «Ментівські війни. 

Одеса» 5-8 (16+)
13:50 18 тур ЧУ з футбо-

лу «Чорноморець» – 
«Зоря»

16:00 Х/ф «Росомаха: Без-
смертний» (16+)

18:35 Х/ф «Закон доблес-
ті» (16+)

20:30 Х/ф «Втеча» (16+)
22:45 Х/ф «Поцілунок дра-

кона»
00:40 «Помста природи»
02:15 Х/ф «Легенда про 

княгиню Ольгу» 2
03:25 «Облом.UA.»
05:00 Прем’єра! «Зміша-

ні єдиноборства. UFC 
218». Титульний бій: 
Макс Холловей vs 
Жозе Алдо. Пряма 
трансляція з Детрой-
та (США)

Enter-фільм
05:45, 07:40, 07:50, 08:40 

«Невідома версія. Ко-
ролева бензоколон-
ки»

07:10, 09:00 «Top Shop»
09:30 «Невідома версія. Ко-

рона Російської імпе-
рії, або Знову невло-
вимі»

10:10 Х/ф «Ділові люди»
11:40 Х/ф «Капітан Пілі-

грима»
13:30 Х/ф «Вершник без 

голови»
15:30 Х/ф «Чингачгук – Ве-

ликий Змій»
17:20 Х/ф «Апачі»
19:15 Х/ф «Слід Сокола»
21:30 Х/с «Інспектор Ло-

сєв»
01:30 Х/ф «Ліки проти 

страху» (16+)
03:10 Х/ф «Болючий при-

йом» (16+)
04:25 Кіноляпи
04:50 Саундтреки
05:20 Кінотрейлери

ICTV
05:00 Скарб нації
05:10 Еврика!
05:15 Факти
05:35 Більше ніж правда
07:20 Я зняв!
09:15, 13:30 Дизель-шоу
10:45, 11:45 Особливості 

національної роботи. 
Прем’єра

12:45 Факти. День
13:00 Скетч-шоу «На 

трьох»
16:15 Х/ф «Гранд реванш» 

16+
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини. 

Підсумки з Костянти-
ном Стогнієм

20:05 Х/ф «Розлом Сан-
Андреас» 16+

22:30 Х/ф «Глобальне втор-
гнення: Битва за Лос-
Анджелес» 16+

00:45 Х/ф «Дилер» 18+
02:35 Провокатор
04:45 Скарб нації
04:55 Еврика!

Інтер
05:50 Мультфільм
06:30 «Чекай на мене»
08:00 Х/ф «Живе такий 

хлопець»
10:00 Х/ф «Будьте моїм чо-

ловіком»
11:50, 02:30 Х/ф «Баламут»
13:40 Х/ф «Право на На-

дію» (16+)
15:40 Х/ф «Арфа для коха-

ної» (16+)
17:30 Шоу «Кароліна. 20 

років на сцені»
20:00, 02:00, 05:25 «Подро-

биці»
20:30 Прем’єра «Час буду-

вати»
22:00 Т/с «Своя правда» 

1-4сс. Заключна
04:00 Х/ф «Міміно»

СТБ
06:00 Х/ф «За сірниками»
08:00 «Караоке на Май-

дані»
09:00 «Все буде смачно!»
10:10, 21:25, 23:35 Т/с «Ко-

ли ми вдома. Нова іс-
торія»

11:10 «Сюрприз, сюрприз!»
14:00 «Зважені та щасли-

ві – 7»
16:55 «Хата на тата»
19:00 «Х-Фактор – 8»
22:35 «Х-Фактор – 8. Під-

сумки голосування»
Телеканал «УКРАЇНА»

07:00, 15:00, 19:00, 03:10 
Сьогодні

07:15 Т/с «Біле-чорне» (1-7 
серії) (детектив)

15:20 Т/с «Біле-чорне» (8-
10 серії) (детектив)

18:10 Т/с «На краю кохан-
ня» (1,2 серії) (мело-
драма)

19:40 Т/с «На краю кохан-
ня» (закл. серії) (ме-
лодрама)

23:00 Т/с «Герократія» 16+
00:20 Реальна містика
03:50 Т/с «CSI. Місце зло-

чину» (детектив) 16+
05:50 Зірковий шлях

UA: Перший
06:00 М/с «Чорний Джек»
06:30, 07:10, 08:05, 09:10 

Доброго ранку, Кра-
їно!

07:00, 08:00, 09:00, 21:00, 
01:10 Новини

09:30, 17:25, 20:20, 23:30 
Погода

09:45 М/с «Легенда про Бі-
лосніжку»

10:30 Покоління Z
11:00 Фольк-musіc. Діти
11:50 Лайфхак українською
12:05 Хто в домі хазяїн?
12:50 ДИТЯЧИЙ ПІСЕННИЙ 

КОНКУРС ЄВРОБА-
ЧЕННЯ-2017. ФІНАЛ

15:40, 01:35 Біатлон. Кубок 
світу. І етап. Спринт 
чоловіки 10 км.

17:40 Д/с «Столика Японія»
18:05 Д/с «Смак Дзяннаня»
18:40 Як дивитися кіно
19:10 Д/ф «Головна роль»
20:25 Роздягалка
21:35, 04:40 Розсекречена 

історія
22:35 Війна і мир
23:25 Мегалот
23:35 Д/ф «Легіон. Хроніка 

Української Галицької 
армії 1918-1919»

00:30 Д/с «Орегонський пу-
тівник»

02:55 Надвечір’я. Долі
03:45 Світло
05:30 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»

неділя, 3 грудня

Телеканал 1+1
06:05 ТСН: «Телевізійна 

служба новин»
07:00 «Українські сенсації»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:00 Лотерея «Лото-за-

бава»
09:40 Маріччин кінозал. 

Мультфільм «Маша і 
ведмідь»

09:50 «Розсміши коміка»
10:50 «Світ навиворіт – 9»
11:55 «Світ навиворіт – 6»
12:45, 13:45, 14:50, 15:55 

Тетяна Кравченко і 
Людмила Артем’єва у 
комедії «Свати – 6»

17:05 «Ліга сміху»
19:30, 05:00 «ТСН-

Тиждень»
21:00 «Голос. Діти 4»
23:10 «Вечірній Київ 2017»
01:00 «Аргумент кіно»
01:40 «Світське життя»
04:25 Мультфільм «Як ко-

заки...»
Телеканал 2+2

06:00 Прем’єра! «Зміша-
ні єдиноборства. UFC 
218». Титульний бій: 
Макс Холловей vs 
Жозе Алдо. Пряма 
трансляція з Детрой-
та (США)

09:00 Бушидо
10:00 «Бандерлоги»
11:00 «Помста природи»
12:00 Х/ф «Білий шквал»
14:40 Х/ф «Мічений» (16+)
16:40 Х/ф «Конан-варвар» 

(16+)
19:20 18 тур ЧУ з фут-

болу «Динамо»–
«Маріуполь»

21:25 ПРОФУТБОЛ
23:15 «Змішані єдинобор-

ства. UFC 218». Ти-
тульний бій: Макс 
Холловей vs Жозе 
Алдо. Трансляція з 
Детройта (США)

02:30 Х/ф «Чотири листи 
фанери»

03:50 «Облом.UA.»
Enter-фільм

05:45, 07:40, 08:40, 09:30 
«Невідома версія. Ко-
ролева бензоколон-
ки»

07:10, 09:00 «Top Shop»
07:50 «Невідома версія. Ко-

рона Російської імпе-
рії, або Знову невло-
вимі»

10:20 Х/ф «Ключі від неба»
11:55 Х/ф «Слухати у від-

сіках»
14:30 Х/ф «Королева бен-

зоколонки 2»
16:20 Х/ф «Психопатка» 

(16+)
18:35 Х/ф «Усі повинні по-

мерти» (16+)
21:00 Х/с «Людина у про-

хідному дворі»
02:05 Х/ф «Найповільніший 

поїзд»
03:20 Кіноляпи
04:10 Саундтреки
05:00 Кінотрейлери

ICTV
05:00 Факти
05:25 Більше ніж правда
07:10 Т/с «Слідчі» 16+
09:15 Т/с «Відділ 44» 16+
12:10, 13:00 Скетч-шоу «На 

трьох»
12:45 Факти. День
14:05 Х/ф «Глобальне втор-

гнення: Битва за Лос-
Анджелес» 16+

16:30 Х/ф «Розлом Сан-
Андреас» 16+

18:45 Факти тижня. 100 
хвилин з Оксаною Со-
коловою

20:35 Х/ф «Команда «А» 
16+

23:10 Комік на мільйон 
Прем’єра

01:30 Х/ф «Дилер» 18+
03:15 Провокатор

Інтер
06:00 «Мультфільм»
06:20 Х/ф «Улюблена жінка 

механіка Гаврилова»
08:00 «уДачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел і решка. Рай і 

пекло»
11:00 «Орел і решка. Пере-

завантаження»
12:00 «Орел і Решка. Юві-

лейний»
13:00 Х/ф «Оскар»
14:45 Концерт «Місце зу-

стрічі»
16:10 «Час будувати»
18:00 Т/с «Домогосподар» 

1,2сс. (12+)
20:00, 02:05 «Подробиці»
20:30 Т/с «Домогоспо-

дар» 3,4сс. Заключ-
на. (12+)

22:20 Х/ф «Егоїст» (16+)
00:15 Х/ф «Двічі в одну рі-

ку» (16+)
СТБ

06:55 «Хата на тата»
08:55 «Все буде смачно!»
10:50 «Караоке на Май-

дані»
11:50 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
12:50 «МастерШеф – 7»
19:00 «Битва екстрасен-

сів 17»
21:15 «Один за всіх»
22:30 «Х-Фактор – 8»

Телеканал «УКРАЇНА»
06:50 Сьогодні
07:45 Зірковий шлях
09:00 Х/ф «Її серце» (мело-

драма)
11:00 Т/с «На краю кохан-

ня» (мелодрама)
15:00 Х/ф «Сусіди по роз-

лученню» (мелодра-
ма)

17:00 Т/с «Теща-командир» 
(1,2 серії) (мелодра-
ма) 12+

19:00, 04:00 Події тижня з 
Олегом Панютою

20:00 Головна тема
21:00 Т/с «Теща-командир» 

(закл. серії) (мело-
драма) 12+

23:00 Т/с «Андрійко» (ме-
лодрама) 12+

02:30 Історія одного злочи-
ну 16+

04:50 Агенти справедливос-
ті 16+

UA: Перший
06:00 М/с «Легенда про Бі-

лосніжку»
06:30, 07:10, 08:05, 09:10 

Доброго ранку, Кра-
їно!

07:00, 08:00, 09:00, 21:00, 
01:10 Новини

09:30, 23:20 Погода
09:40 Х/ф «Марія-Антуа-

нетта»
11:35 Д/с «Смак Дзяннаня»
12:10 Перший на селі
12:50 Фольк-musіc. Діти
14:10, 01:35 Біатлон. Кубок 

світу. І етап. Гонка пе-
реслідування жінки 
10 км.

15:00 Фольк-musіc
16:10, 02:20 Біатлон. Кубок 

світу. І етап. Гонка пе-
реслідування чолові-
ки 12,5 км.

17:00 Т/с «Серце океану»
22:15 ЧереЩур (Late nіght 

show)
22:40 Лайфхак українською
22:50 Книга.ua
23:30 Богатирські ігри
00:15 Роздягалка
00:40 Д/с «Орегонський пу-

тівник»
03:00 Надвечір’я. Долі
03:55 Розсекречена історія
04:55 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»

ВіВторок, 28 листоПада ЧетВер, 30 листоПада субота, 2 грудня
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Мандрівна фотовиставка  
відвідала  місто Лева

Христина ГОРОБЕЦЬ, 
«Урядовий кур’єр»

МИСТЕЦТВО МИТІ. Нещо-
давно у Центрі Митрополита 
Андрея Шептицького презенту-
вали фотовиставку культурно-
освітнього проекту «Два століт-
тя — одна війна», яку присвя-
тили 75-й річниці від створення 
Української повстанської армії. 
Як розповіли організатори, ме-
та проекту — показати людям 
фотографії неоголошеної війни 
на сході України, поєднуючи їх із 
архівними матеріалами УПА. Це  
— своєрідна ілюстрація бороть-
би за державність упродовж 
двох століть. 

«Ця виставка є одним з ета-
пів війни, війни гібридної, яка 

має різні лики. Тут у Льво-
ві ми не можемо спостеріга-
ти воєнні дії. Виставка, що по-
бувала за океаном й у бага-
тьох українських  містах, по-
кликана  донести до молоді, 
яка живе далеко не військо-
вим способом життя, що ві-
йна є така яка вона є, і потріб-
но бути готовим, що вона мо-
же прийти й до тебе», — зазна-
чив історик Микола Посівнич.  
Над створенням презентації 
працювали фотографи Маркіян 
Лисенко, Макс Левін та велика 
команда дизайнерів, архівістів, 
редакторів. Від Львова фото-
виставка помандрує далі й до 
кінця грудня експонуватиметь-
ся в інших українських містах, а 
опісля вирушить закордон.

Дикий Сад дивує
АРХЕОЛОГІЯ. На стародавньому городищі, що розташоване  
в центрі сучасного Миколаєва,  виявлено нові артефакти

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

Археологічна пам’ятка 
Дикий Сад — городи-

ще Білозерського району 
доби пізньої бронзи, розта-
шоване на високому бере-
зі Південного Бугу в місці, 
де в нього впадає річка Ін-
гул. І розташування, і зна-
хідки пам’ятки дають змо-
гу  характеризувати її як 
прадавнє місто-порт на тор-
говельному шляху, що по-
єднує басейни Західного та 
Південного Бугу, Чорного й 
Балтійського морів. Тож го-
родище Дикий Сад — єди-
на, що збереглася в Украї-
ні, археологічна пам’ятка із 
залишками чорноморсько-
го міста-порту часів Троян-
ської війни.

Розпочинав досліджен-
ня миколаївської Трої ві-
домий історик та археолог, 
скіфолог Юрій Гребенні-
ков. Саме він довів, що ар-
хеологічна пам’ятка в цен-
трі міста виняткова. Віро-
гідно, про Дикий Сад зга-
дував Геродот. Справою 
життя Юрія Спиридоно-
вича стало довести на всіх 
рівнях цінність пам’ятки, 
забезпечити її збережен-

ня і не припиняти дослі-
дження. 

Розпочате продовжують 
його наступники, а очо-
лює археологічну експе-
дицію директор ДП «НДЦ-
Лукомор’є» Кирило Гор-
бенко. Головний висновок, 
якого всі вони дійшли, по-
лягає в тому, що знайдені в 
городищі залишки житла, 
храмів та оборонних спо-
руд дають змогу музеєфі-
кувати і реконструювати 
всі споруди.

Утім, лише у 2017 ро-
ці розпочато перший етап 
музеєфікації пам’ятки ар-
хеології місцевого зна-
чення «Городище Дикий 
Сад». Ці заходи передба-
чено Програмою охорони 
культурної спадщини Ми-
колаєва на 2016—2018 ро-
ки.  До речі, це перший рік, 
коли розкопки на городи-
щі, розташованому в істо-
ричній частині Миколаєва, 
проводили за кошти місь-
кого бюджету. Було пе-
редбачено 400 тисяч гри-
вень. Досі із 1991-го роз-
копки вели власними си-
лами, на ентузіазмі. Наре-
шті в місті зрозуміли, що 
слід фінансувати, збері-
гати, допомагати Дикому 

Саду, який незабаром мо-
же стати привабливим ту-
ристичним об’єктом.

На цей момент відкрито 
14 археологічних об’єктів, 
розташованих на терито-
рії городища. Раніше пе-
редбачали, що залиши-
лося розкрити ще 2—3, 
та з’ясували, що таких 
ще принаймні 5—6. Про 
це стало відомо на прес-
конференції з приводу про-
ведення у 2017 році охорон-
них розкопок і робіт з кон-
сервації нерухомих архео-
логічних об’єктів.

Під час розкопок вияв-
лено три нові об’єкти, три-
вають дослідження двох 
нововиявлених приміщень. 
У межах музеєфікації по-
вністю розконсервовано 10 
приміщень, частина обо-
ронного рову та фунда-
мент унікального мосту че-
рез нього. Частину об’єктів 
законсервовано, на інших 
роботи тривають. До роз-
копок залучено співробіт-
ників, студентів та випус-
кників навчально-науко-
вого інституту історії, по-
літології та права Мико-
лаївського національного 
університету імені В.О. Су-
хомлинського.

Днями археологам вда-
лося розкопати нові екс-
понати. Це розчленова-
ний кістяк тварини, ймо-
вірно коня, який викорис-
товували, мабуть, у по-
минальному обряді. Зна-
йдено також фрагменти 
турецької кераміки кін-
ця XVII — початку XVIII 
століття. 

Як розповів Кирило 
Горбенко, однією з голо-
вних знахідок археологи 
вважають фрагменти ан-
тичної амфори, датова-
ної V століттям до нашої 
ери, яку вони виявили 
над кладкою зі східного 
боку одного з розкопаних 
приміщень. Вона може 
свідчити про те, що скі-
фи і греки знали про Ди-
кий Сад, бували тут і мо-
гли бачити оборонні спо-
руди. Це опосередковано 
дає змогу говорити про те, 
що у працях Геродота, де 
згадано кімерійські укрі-
плення біля річкових пе-
реправ, ідеться саме про 
поселення Дикий Сад.

Очільник експедиції 
переконаний, що  попере-
ду  чергові сенсації, а на-
дані кошти допоможуть 
археологам.

Їх затримали  
аж на кордоні

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ. Життя іноді підносить важкі випробуван-
ня, з якими не кожен упорається. Ви залізли в борги, у родині ста-
лося нещастя? Людина в такій ситуації нерідко впадає у відчай. Але 
тут з’являється «благодійниця», яка й розрадить, і допоможе, наста-
вить на праведний шлях. Жителька Черкас (назвемо її М.) саме так і 
проникала в душу скривджених долею. З’ясувавши матеріальне ста-
новище, боргові зобов’язання, інші обставини життя тієї чи іншої ді-
вчини, вона пропонувала руку допомоги. Зокрема значно поліпшити 
життя завдяки працевлаштуванню в Європі. Потім виявлялося, що це 
«працевлаштування» передбачало сексуальні послуги в елітних роз-
важальних закладах.  Скільки дівчат із Черкас та області вдалося так 
завербувати М., з’ясовує слідство. 

Однак як встановили працівники департаменту боротьби зі злочи-
нами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУ Національної поліції в Чер-
каській області, для забезпечення реалізації злочинної діяльності в Ні-
меччині працював посередник, який за потреби відвідував Україну і 
супроводжував клієнтів за кордон. 

В один з останніх днів листопада організаторка М. передала 23-річ-
ну черкащанку громадянинові Німеччини. Дівчина не мала постійного 
заробітку і перебувала у скрутному матеріальному становищі. Напе-
редодні, піддавшись умовлянням, дівчина погодилася на переміщен-
ня до Німеччини для роботи повією. Кур’єр з Німеччини виїхав з жерт-
вою на автомобілі. На КПП «Краковець» Львівської області майже 
опівночі їх затримали поліцейські та працівники прикордонної служби. 

Проведено санкціонований обшук за місцем мешкання організа-
торки у Черкасах, вилучено оргтехніку і мобільні телефони, які вико-
ристовували у злочинній діяльності. Триває досудове слідство, вста-
новлюють коло співучасників.

Арцизький районний суд Одеської області викликає Мерегіна Олександра 
Олександровича, 24 грудня 1992 року народження, як відповідача по цивіль-
ній справі № 492/1205/17 за позовом Вічева Миколи Васильовича до Мерегіна 
Олександра Олександровича про визнання особи такою, що втратила право ко-
ристування житловим приміщенням. Розгляд справи призначено на 07.12.2017 
року об 11 год. 40 хв., 14.12.2017 року об 11 год. 00 хв. у залі № 1 Арцизького 
районного суду Одеської області за адресою: м. Арциз Одеської області, вул. 
Соборна, 29, суддя Черевата В. І., тел./факс: (04845) 3-16-64, 3-14-38 та пропо-
нує надати заперечення проти позову та докази, якими вони обґрунтовуються.

Суд роз’яснює Мерегіну Олександру Олександровичу, що відповідно до ст. 
74 ЦПК України, з опублікуванням оголошення по виклик його до суду, він вва-
жається повідомленим про час і місце розгляду справи. У разі неявки Мерегі-
на Олександра Олександровича в судове засідання, або неповідомлення про 
причину неявки, суд може ухвалити заочне рішення на підставі наявних у спра-
ві доказів.

Герої минулої і нинішньої війн українців за власну 
державність вражають однаковою щирістю і вірою  
у високу мету
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