
П’ятниця—субота, 4—5 серпня 2017 року № 94 (5255)

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 25,90 грн. 

1 € = 30,64грн.

1 рос. руб. = 0,4 грн.

Свій генерал — 
замість кривавого

У Києві ще не бракує «ватників», які всіляко 

противляться перейменуванню проспекту Ватутіна
стор. 4 »

ОСЬ, М
АМО, 

З ТУРБОТОЮ 

ПРО ВАС!

Євросоюз 

прихильний до 

режиму санкцій 

Вашингтона щодо 

Росії, але боїться
стор. 5 »

Північний потік усихає Ірина Персанова: Пізніше зрозуміла, 
що Анатолію Солов’яненку хотіли 

«насолити» 
Оперну співачку в хорі музичної 

школи через надто потужний голос 

просили тільки відкривати рота
стор. 14 »

Дискусії щодо 

відкриття 

земельного ринку 

продовжуються 

на всіх рівнях
стор. 13 »

Малюнок  ❙
Володимира  ❙
СОЛОНЬКА ❙

Годувальниця на продаж
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«Російським злочинним авторитетам і так званим кишеньковим 
«злодіям у законі», приблудам на службі ФСБ Росії, поставлено завдання 
своїми діями дестабілізувати ситуацію в нашій країні». В’ячеслав Аброськін 

заступник глави Нацполіції України

УКРАЇНА МОЛОДА

Оксана СИДОРЕНКО 

 На території Арт-
заводу «Платформа» в 
Києві пройшов фести-
валь Connect Ukraine, 
об’єднавши дві тисячі 
учасникiв i кілька де-
сятків міжнародних та 
українських спікерів. 
Головна мета фестивалю 
— стимулювати іннова-
ції в Україні, посилити 
креативний сектор у на-
ціональній економіці й 
зробити творчі активи 
країни привабливими 
для внутрішніх і міжна-
родних інвестицій.
 Засновник фестива-
лю Йорган Бо розповів, 
що ідея створення про-
екту з’явилася в автів-
ці «Бла-бла-кару», якою 
він прямував iз Варша-
ви до Львова, — завдяки 
особистій симпатії. «Цей 
фестиваль — любовна іс-
торія. Але не про дівчи-
ну, а про країну. В Ук-
раїні я побачив таланови-
тих людей і великий по-
тенціал. І зрозумів, що 
хочу щось тут зробити».
 Упродовж трьох днів 
проходили конферен-
ції, майстер-класи і ці-
каве спілкування. Клю-
човими стали інвести-
ційна панель, ІТ-панель 
і панель фінансової гра-
мотності. На підготов-
ку було дуже мало часу. 
«Ми організували це все 
за два місяці. Навіть не 
вірю, що за такий період 
вдалося так багато зро-
бити», — каже співор-
ганізатор фестивалю Со-
фія Ющенко.

 Головний партнер 
заходу — «Райффайзен 
Банк Аваль», куратор 
від якого  Руслан Спiвак 
вважає, що такі події 
створюють майбутнє 
України: «Цей зв’язок 
людей, які приходять 
створити щось нове, що 
може змінити історію 
нашої країни. Це абсо-
лютно екстраординарна 
подія».
 «ЗМІ показують Ук-
раїну, що виживає у 
 збройному конфлікті. 
Але я тут побачив лю-
дей, які захоплені іде-
ями створення бізне-
су, інновацій. Ми хоче-
мо створити ще більше 
інноваційних ідей, а та-
кож змінити на краще 
майбутнє України, — 
додав один iз натхнен-
ників фестивалю Девід 
Пессіак. — Ці три дні 
зібрали разом потужне 
співтовариство, в якому 
ділилися досвідом стар-
тапів. Це неймовірно: 
бачити, як кілька годин 
змінюють чиєсь жит-
тя — людина проходить 
шлях від народження 
ідеї до формування ко-
манди і презентації про-
екту на сцені». 
 Фестиваль дав старт 
багатьом цікавим іде-
ям. На підсумковому 
брифінгу в Українсь-
кому кризовому медіа-
центрі повідомили про 
10 повноцінних перспек-
тивних проектів, сфор-
мованих під час фести-
валю. Це, зокрема, нові 
технологічні рішення 
для банківської системи 

від дванадцяти команд 
програмістів-учасників 
хакатонів. «За 48 годин 
створили вісім прототи-
пів продуктів. Врахову-
ючи складність техноло-
гії, це просто неймовір-
но. Перше місце зайняла 
команда Smart Insurance 
— розробники прото-
колів на блокчейн, які 
дозволяють страхува-
ти вклади на криптова-
лютних біржах. Це нова 
сфера економіки. Втра-
та вкладів учасниками 
біржі через хакерські 
атаки — велика пробле-
ма, а ця команда розро-
била механізм, який 
дозволить її уникнути», 
— розповів Юрій Милю-
тин, координатор блок-
чейн-хакатонів і опера-
ційний директор агент-
ства блокчейн-проектів 
The 8760. Уже знайшли-
ся потенційні партне-
ри й інвестори для цьо-
го та ще одного проек-
ту —  «Зеленої лабора-
торії», ідеї фермерського 
господарства у великому 
місті.
 Понад дві тисячі 
учасників фестивалю 
переконалися, що в Ук-
раїні може успішно роз-
виватися інноваційна 
підприємницька ініціа-
тива. «Фестиваль дав 
натхнення сотням моло-
дих людей думати кре-
ативно і втілювати свої 
мрії в Україні. Допоміг 
дізнатися про глобаль-
ні тренди, які впливати-
муть на їхнє майбутнє. 
Ми хочемо на базі фести-
валю створити платфор-
му для просування біз-
нес-ідей в Україні, для 
допомоги тим, хто розра-
ховує почати тут спра-
ву, і для популяризації 
України за кордоном», 
— каже Йорган Бо. Ор-
ганізатори вже плану-
ють наступний Connect 
Ukraine. «Хотілося б, 
щоб це було по всій Ук-
раїні, а не лише у вели-
ких містах, —  ділиться 
намiрами Софія Ющен-
ко, співорганізатор фес-
тивалю. — Щоб Connect 
Ukraine став подією, про 
яку всі знають, на яку 
всі хочуть прийти і знай-
ти інвесторську підтрим-
ку своїм ідеям». ■

Іван ПОВАЛЯЄВ

 Співробітники Нацполіції затрима-
ли російського кримінального авторите-
та на прізвисько «Пецо» в аеропорту Бо-
риспіль одразу після прибуття в Украї-
ну з Білорусі. Він намагався потрапити 
на територію нашої держави за підробле-
ним паспортом громадянина України.
 За даними правоохоронців, кримі-
нальник відомий у злочинному колі як 
організатор озброєних угруповань, на 
рахунку яких низка тяжких злочинів: 
убивства, грабежі та розбійні напади. 
«Під час скоєння одного з таких «на-
льотів» на квартиру підприємця в Росії 
він та його поплічники поранили двох 
поліцейських. За рішенням суду, кримі-
нального авторитета було засуджено до 
22 років в’язниці. Однак покарання той 
відбував лише два роки», — наголосили 
в Нацполіції.
 Заступник глави Нацполіції 
В’ячеслав Аброськін зазначає, що авто-
ритету скоротили термін завдяки спів-
праці з ФСБ. «Цього вже в солідному 

віці «мужика» найбільше розлютила 
ситуація з «паспортом», бо його «друзі» 
в Україні «гарантували» йому зустріч i 
надали цей псевдодокумент. Думаю, що 
злочинним «рєшалам» Миколаївщини 
треба замислитися i перейнятися своїм 
майбутнім», — зазначив пан Аброськін 
у соцмережах. 
 За його даними, російська ФСБ ста-
вить завдання підконтрольним кримі-
нальним авторитетам і так званим «зло-
діям у законі» своїми діями дестабілізу-
вати ситуацію в Україні. 
 «Це вибухи, вбивства, розбійні напа-
ди тощо — все те, що призведе до зневіри 
наших громадян у правоохоронних орга-
нах i державній владі. Аби запобігти цьо-
му розгулу свавілля, ми робитимемо все, 
аби ці старі люди з сумнівним званням 
«злодії в законі», які, до того ж, за суміс-
ництвом ще є агентами ФСБ, залишали-
ся на тривалий час у наших в’язницях, 
якщо порушили закон у нашій країні, 
або ж поверталися до своїх господарів, 
де вони більш потрібні», — зазначає пан 
Аброськін. ■

кубометрів
у період із січня по липень 2017 року становив тран-
зит російського газу, що на 22,8 відсотка перевищує 
показники аналогічного періоду минулого року і ста-
новить найбільший об’єм за останні шість років, за ін-
формацією прес-служби ПАТ «Укртрансгаз».

52,3 млрд.
гривень
на фінансу-
вання Фон-

ду енергоефективності та програму «теплих 
кредитів» подано в бюджетній резолюції на 
2018 рік, заявив віце-прем’єр-міністр, міністр 
регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ 
України Геннадій Зубко. Крім того, близько 3 
млрд. гривень готовий надати Євросоюз.

тонн
становити-
ме загаль-

ний обсяг зібраного зерна у поточному році, 
за прогнозами консалтингової агенції ААА. 
Оцінку виробництва ячменю підвищено до 
7,8 млн. тонн за рахунок підвищення вро-
жайності до 3,25 тонни з гектара. Пшеницю 
залишено на попередньому рівні. 

євро
— стільки 
коштуватимуть 

два заводи з виробництва соків, які українська група 
компаній Т.В. Fruit збирається побудувати в Польщі. 
Будівництво першого підприємства розпочнеться у 
2018 році. Мета — до 2021 року покрити 10 відсотків 
світового ринку пектину, поділився амбіційними плана-
ми засновник компанії Тарас Барщовський.

тонн
пшени-
ці  зібра-

ли українські аграрії станом на 31 липня 
з 74 відсотків посівних площ, розповіли 
у Мінагрополітики. Ячменю — 6,4 млн. 
тонн (що становить 79 відсотків). Майже 
завершено збирання гороху — 972 тис. 
тонн, а це 92 відсотки від прогнозу.

РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

1,8 млрд. 60,3 млн. 50-57 млн. 18,3 млн.

РИНОК ІДЕЙ

Економіка — 
це спільна творчість
Надихнути суспільство на інновації — 
головна мета інвестфоруму

■

Вільні та незалежні.❙

СПІЙМАВСЯ 

Кримінальник iз паспортом 
і без гарантій 
У Борисполі поліція затримала кримінального 
авторитета «Пецо» з підробленим у ФСБ паспортом

■

Іван БОЙКО

 Штаб АТО відзначає загострення си-
туації на всіх напрямках східного фрон-
ту впродовж минулої доби. Зокрема, на 
луганському напрямку російські окупа-
ційні війська здійснили 10 обстрілів по-
зицій сил АТО, зокрема 4 — iз важкого 
озброєння.
 Найнеспокійніше в районі селища 
Троїцьке, яке накрили двома міномет-
ними обстрілами. За словами речника 
Міноборони з питань АТО, під час одно-
го з цих обстрілів по позиціях українсь-
ких військових поблизу селища було 
випущено 30 снарядів. Коли цей номер 
«УМ» готувався до друку, стало відомо, 
що в четвер у районі села Новоалексан-
дрівка Попаснянського району під час 
ворожого обстрілу поранення отримав 
70-річний чоловік. У поліції Луганщи-
ни повідомили, що дідусеві надали ме-
дичну допомогу, але від госпіталізації 
він відмовився. 
  На донецькому напрямку більшість 
обстрілів iз боку терористів уже традицій-

но припала на ділянку фронту Кам’янка 
— Авдіївка — позиція Шахта «Бутівка», 
де з 16-ї години середи і до опівночі оку-
панти вели активний гранатометний во-
гонь iз чотирьох напрямків. Утім на ко-
жен такий обстріл ворог отримував від 
ЗСУ вогонь у відповідь.
 Водночас на маріупольському на-
прямку відбулося 9 обстрілів, найбіль-
ше з яких припало на райони сіл Лебе-
динське і Водяне Волноваського райо-
ну. «Основні бойові дії тут розгорнули-
ся після 20-ї години. Під вогонь ворожої 
артилерії калібру 122 мм потрапили Ле-
бединське та Водяне. Близько 21:30 бо-
йовики відкрили вогонь iз мінометів по 
житлових кварталах Водяного. Втрат се-
ред цивільних, на щастя, не було», — на-
голосив полковник Лисенко. 
 За даними штабу АТО, загалом 2 сер-
пня ворог 30 разів порушив перемир’я. 
Двічі окупанти застосовували артилерію 
калібру 122 мм, 7 разів — міномети. Тоді 
як захисники України 18 разів вогнем у 
відповідь припиняли обстріли против-
ника. ■

НА ФРОНТІ

Ворог збільшує 
калібр 
Окупанти на Донбасі все частіше застосовують 
міномети і ствольну артилерію

■
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тонн
вугілля з Америки надійде в Ук-
раїну до кінця цього року: 85 тис. 

тонн — на початку вересня, 125 тис. тонн — наприкінці ве-
ресня. Ціна першої партії антрациту складе 113 дол. за тон-
ну, але вона не є фіксованою і в подальшому може змінюва-
тися, у тому числі, у менший бік, висловив сподівання очіль-
ник генкомпанії Олег Коземко на брифінгу в посольстві США 
в Україні.

700 тис.
голів
свиней 
відго-

довуватимуть на новому комлексі, 
який будує ПАТ «Племзавод «Степ-
ний». Цього року також введено 
в дію корівник на 560 голів, пові-
домили у Запорізькій облдержад-
міністрації.

осіб
(а саме 5 відсотків) з-
поміж 4 тис. претен-

дентів на різні посади в державній 
службі провалили іспит з українсь-
кої мови. Таку сумну статистику на-
вів голова Національної агенції з 
питань державної служби Костянтин 
Ващенко.   

видавництв
припинили свою ро-
боту за минулий рік 

в Україні, переважно це невели-
кі підприємства з незначними на-
кладами, акцентував президент 
Української асоціації видавців і 
книгорозповсюджувачів Олек-
сандр Афонін.

доларів
за барель — у та-
кому діапазоні ут-

римуватимуться світові ціни на нафту 
наступного року, очікують у компанії 
«Брітіш Петроліум». На ці показники 
матиме вплив зростання видобутку 
сланцевої нафти у США.

РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

1,8 тисяч 200 136 45-50

Ірина КИРПА

 Колишній ватажок ба-
тальйону «Керч», підозрюва-
ний у вбивстві 16-річного шко-
ляра з Краматорська Степана 
Чубенка, міг би пролити світло 
й на те, хто та як саме переки-
дав горезвісний «Бук» улітку 
2014 року на Донбас. Російсь-
кий журналіст Павло Канигін 
упевнений, що бойовик «ДНР» 
Вадим Погодін стане справжнім 
подарунком для слідчих Украї-
ни, які зацікавлені в тому, щоб 
отримати свідчення про долю 
ракетного комплексу «Бук». 
Ще один із фігурантів справи 
про збитий «Боїнг», Сергій Ду-
бинський, так розхвилювався, 
дізнавшись про можливу вида-
чу Погодіна Україні, що цьо-
го не могли не помітити навіть 
його друзі-сепаратисти. Адже 
вже дуже скоро в міжнародно-
му трибуналі в Нідерландах не 
тільки винесуть остаточний ви-
рок терористам, які збили паса-
жирський літак, а й оприлюд-
нять понад сто прізвищ людей, 
причетних до організації авіа-
катастрофи. Кажуть, що Вади-
ма Погодіна відпустили тільки 
для того, щоб «випадково» під-
стрелити з-за рогу, адже своєю 
обізнаністю він заважає багать-
ом маріонеткам Кремля.
 «Відмова Росії видати Ук-
раїні сепаратиста Погодіна за-
спокоїла іншого бойовика з 
«ДНР» Сергія Дубинського 
(кличка «Похмурий»), — впев-
нений журналіст Павло Ка-
нигін. — За Погодіна просили 
депутати Держдуми, інші «ге-
рої», мабуть, тому що той дуже 
багато знає. Справедливого 

суду над Погодіним не буде ані 
в Росії, ані в «ДНР»...
 Терориста Вадима Погодіна 
називають піонером донбась-
кої авантюри, серед його друзів 
є чимало бандитів iз Росії, а це 
— й Олександр Бородай, Ігор 
Безлер («Біс»), Ігор Стрєлков-
Гіркін, а на додачу ще й Олек-
сандр Ходаковський. Саме ці 
люди весною 2014 року керу-
вали на місцях донецьким за-
колотом, але ближче до 2015-го 
відійшли від справ, поступив-
шись місцем професіоналам iз 
«гібридних військ». Цих осіб 
об’єднує i той факт, що їм відо-
ма інформація про тих, хто пе-
ревозив установку «Бук», з якої 
збили малайзійський «Боїнг». 
Кожен iз шести лідерів заколо-
ту на Донбасі відмінно знає, що 
саме трапилося 17 липня 2014 
року в небі над Торезом.
 Усі дії окупаційної вла-
ди Росії спрямовані на те, щоб 
Вадим Погодін замовк та при-
ховав правду про «Бук». Важ-
ливість цієї інформації для аг-
ресорів важко переоцінити. 
 Здавалося б, банальний кри-
мінал (адже відомо, що саме 
Погодін здійснював тортури, а 
потім розстріляв підлітка Сте-
пана Чубенка), так чому ж вла-
да Росії чинить такий опір у ви-
дачі жорстокого вбивці? Вияв-
ляється, все пояснюється на-
явністю близьких зв’язків між 
Вадимом Погодіним та злочин-
цем iз Росії генерал-майором 
Сергієм Дубинським. Як вір-
ні соратники, обидва терорис-
ти брали участь у транспор-
туванні ракетно-зенітної ус-
тановки «Бук» на територію 
Донбасу. ■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаси

 Недавнє засідання Черкаського ви-
конавчого комітету, яке народ уже назвав 
«загадковим», спричинило скандал.
 Бо на тому зібранні, без обговорення 
з громадою, прийняли план забудови на-
бережної Дніпра — від вантажного порту 
і до вулиці сержанта Жужоми.
 Тож наразі вже оголошено про розпуск 
виконавчого комітету. На підтвердження 
цього на сайті міськради «висить» проект 
такого рішення. У ньому, окрім розпуску 
виконкому, йдеться й про те, що міський 
голова у двотижневий термін має внести 
на розгляд ради проект про затверджен-
ня нового персонального складу виконав-
чого комітету та кандидатури своїх заступ-
ників.
 У свою чергу міський голова Черкас 

Анатолій Бондаренко, аби відкинути заки-
ди про те, що про доленосне для міста за-
сідання виконкому мало хто знав,  пояс-
нює, що воно не було втаємниченим і про-
ходило в он-лайн режимі. 
 І хоча тоді вийшла з ладу одна з ос-
новних камер, наголосив черкаський мер, 
але запис вівся, він зберігався на сервері і 
його вже оприлюднили в мережі.
 На переконання черкаського мера, за-
будова набережної Дніпра приведе до по-
рядку ту територію, котра нині є невпоряд-
кованою. 
 Влада, підкреслив він, прислухати-
меться до зауважень містян на цю тему. 
Хоча, уточнив, поки що особливої актив-
ності не видно. Також Анатолій Бондарен-
ко пообіцяв, про забудову черкаської набе-
режної у мікрорайоні Митниця визначати-
ме громада та фахівці, а не політичні діячі 
та популісти. 

 А тим часом учора 13 громадських 
організацій та політичних партій висту-
пили з терміновою заявою, в  якій обу-
рюються прийнятим рішенням Черкась-
кого виконкому, називають такі дії «від-
вертим небажання влади йти на діалог із 
містянами» і закликають депутатів про-
голосувати за скасування рішення ви-
конкому та розірвати угоди оренди зем-
лі з тими орендарями, які не викону-
ють умови оренди або використовують 
землю нецільовим способом. «Пропо-
нуємо депутатам проявити єдність і до-
вести, що забудова таких цінних рекреа-
ційних зон, як Соснівка або Набережна, 
не є предметом торгів і спекуляцій», — 
йдеться у заяві. 
 До речі, на цю болючу для міста тему 
говоритимуть і сьогодні  на позачерговій 
сесії Черкаської міськради. Прогнозують, 
буде гаряче. ■

Дар’я БАВЗАЛУК
Львів

 Львів відновлює сортуван-
ня сміття. ОДА оголосила, що 
з початку серпня всі перевізни-
ки ТПВ у  місті повинні сорту-
вати сміття. Хто не послухаєть-
ся — каратимуть. Курує процес 
Львівська облдержадміністра-
ція, котра місяць тому пере-
брала від міста повноваження 
щодо вивезення й утилізації 
сміття. Щоправда, на профіль-
ній нараді у департаменті роз-
витку та експлуатації житло-
во-комунального господарства 
Львівської облдержадміністра-
ції, що відбулася учора, зазна-
чалося, що сортувальна про-
грама була запущена ще три 
роки тому, одначе не працю-
вала. Отож від 1 серпня поточ-
ного року її запустили вдруге. 
Про це повідомив директор де-
партаменту Назарій Романчук. 
За словами чиновника, вже оп-
рацьовано всі логістичні схе-
ми, згідно з якими функціо-
нуватиме система сортування: 
«Перевізники встановили до-
даткові контейнерні майдан-
чики. На сьогодні є 1 тис. 648 
контейнерів для роздільного 
збору відходів». Хоча наразі не 
в усіх районах Львова. Обіця-
ють завезти і встановити «про-
фільні коробки» найближчим 
часом. Відсортовуватимуть па-
пір, скло і пластик. Уся вторси-
ровина йтиме на переробні під-
приємства, з якими вже укла-
дено відповідні угоди.
 Також згаданий департа-
мент звертається до львів’ян із 
проханням бути свідомими —  
ретельно сортувати непотріб, 
позаяк відновлення системи 
сортування знизить кількість 
ТВП, які зараз продукує Львів, 
відповідно, зменшить наванта-
ження на полігони, що є в об-
ласті та за її межами. З метою 
пропаганди сортування сміт-
тя навіть обіцяють запустити 
спеціальну освітню кампанію 

у садочках та школах та всіля-
ко популяризувати її у ЗМІ.
 Поки що у Львові не перед-
бачено бонусів за сортування 
сміття для населення. Проте 
через рік чиновники обіцяють 
подумати і домовитися з пере-
візниками про зменшення вар-
тості послуг для тих громадян, 
які сортують ТПВ. 
 А ще містян просять бути 
пильними — у  разі виявлен-
ня факту скидання перевізни-
ками твердих побутових від-
ходів iз різних контейнерів в 
одну вантажівку просять пові-
домляти у департамент розвит-
ку та експлуатації житлово-ко-
мунального господарства ЛОДА 
(2761794) або телефонувати на 
гарячу лінію області (112) — по-
рушників каратимуть (розрива-
тимуть із ними угоди).   

 І поки місцеві пристосову-
ються до сортування, міська 
рада хоче збільшити тарифи на 
вивезення сміття. Нові тари-
фи можуть затвердити на сьо-
годнішньому засіданні викон-
кому Львівської міської ради. 
Очікується, що рішення набу-
де чинності з 1 вересня. 
 Водночас голова фракції 
партії УКРОП у Львівській 
міській раді Ігор Телішевсь-
кий уже оприлюднив проект рі-
шення виконкому, де вказано 
нові тарифи за вивезення тонни 
сміття для кожної з категорій 
споживачів і кожного з шести 
операторів ринку. Якщо порів-
няти чинні тарифи для насе-
лення з проектом рішення, то 
випливає, що ціни на вивезен-
ня сміття виростуть приблизно 
вдвічі. ■

ЗЛОЧИН І КАРА

Ну, ПОГОДІн, 
постривай
Випущений на волю окупаційною 
владою Криму вбивця-садист може бути 
причетний до катастрофи пасажирського 
літака рейсу МН17 

■

ДОВІДКА «УМ»

 Нагадаємо, 16 липня 2014 року сталася найбільша в історії авіакатастрофа, в 
якій загинули всі 289 пасажирів та ще 15 членів екіпажу. Результат офіційного роз-
слідування, яке проводили учасники міжнародної об’єднаної слідчої групи, повніс-
тю збігається з думкою незалежних експертів. Доведено, що авіалайнер було зби-
то із землі снарядом зенітного ракетного комплексу «Бук». У розслідуванні трагедії 
беруть участь криміналісти з Бельгії, Малайзії, Нідерландів, Австралії та України. 
Весь цей час Росія посилено бойкотує проведення розслідування, звинувачуючи ук-
раїнську сторону в тому, що під час проведення військових дій у зоні АТО небо над 
Донбасом було відкрито для пасажирських літаків.
 У 2015 році представники Нідерландів запропонували створити міжнародний 
трибунал при ООН для кримінального переслідування винних в авіакатастрофі. До 
цієї вимоги приєдналися Україна, Австралія, Бельгія, Великобританія та Нова Зе-
ландія.
 А от Росія під час голосування РБ ООН за проектом резолюції, запропонованим 
Малайзією, скористалася правом вето та заблокувала її прийняття. 
 Із цієї причини пізніше було прийнято рішення про організацію Міжнародного 
трибуналу в Нідерландах. Представники МЗС Нідерландів уже оголосили, що всіх 
винних в авіакатастрофі буде засуджено за законодавством саме цієї країни. Серед 
голов них фігурантів справи про збитий «Боїнг» названо й Сергія Дубинського, дру-
га Вадима Погодіна. Обидва бандити заслужили найвищої кари, але втручання Росії 
рятує терористів від правосуддя.

■

СКАНДАЛ

Не порадився — шукай роботу
Виконком, який проголосував за забудову набережної Дніпра, 
збираються розпустити

■

ВІДХОДИ — У ДОХОДИ

Сортуй або плати!
Боротьба зі сміттям триває всіма 
можливими способами, аж до підвищення 
тарифів на його вивезення

■

Бачок жовтенький біля хати.❙
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«У Києві тепер є проспект Романа Шухевича, керівника Української 
Повстанської Армії. І нема проспекту кривавого радянського ката-
генерала Ватутіна — власне, інших генералів під час Другої світової у 
Сталіна просто не могло бути».

Богдан Буткевич
журналіст

УКРАЇНА МОЛОДА

Дійові особи та виконавці
 1 червня 2017 року Київра-
да проголосувала за переймену-
вання проспекту імені генерала 
Ватутіна, присвоївши вулиці 
ім’я головного командира УПА 
Шухевича. Відповідне рішен-
ня підтримали 69 депутатів. Це 
була друга, і цього разу — ус-
пішна — спроба такого перей-
менування. Адже в грудні ми-
нулого року голосування з цьо-
го приводу провалилося.
 Однак уже 12 червня, за ін-
формацією фракції ВО «Свобо-
да» в Київраді, яка брала участь 
в підготовці проекту рішення 
Київради про перейменування 
проспекту Ватутіна, суддя Ок-
ружного адмінсуду Києва Рус-
лан Арсірій своєю ухвалою при-
зупинив рішення щодо перей-
менування проспекту. Чому? 
Тому що до суду з відповідним 
позовом звернулися громадсь-
кі організації «Антифашистсь-
ка правозахисна ліга» і «Єврей-
ська правозахисна група».
 Однак слід розуміти, що за 
пишномовними назвами цих ГО 
стоїть насправді Олена Береж-
на — людина, котра позиціонує 
себе як «правозахисниця» та 
«директор Інституту правової 
політики та соціального захис-
ту». В біографії Бережної прик-
метним є й той момент, що вона 
— мати екс-депутата ВР, «ре-
гіоналки» Ірини Бережної, якій 
та, очевидно, передала свою не-
любов до України у спадок. 
 Адже Бережна-старша, зус-
трічаючись у 2016 році з по-
мічником Генсека ООН Іваном 
Шимоновичем, говорила про 
«держпереворот в Україні», 
«геноцид жителів Донбасу» та 
закликала ООН «розглянути 
введення санкцій щодо Украї-
ни». Та й загалом антиукраїнсь-
кі висловлювання з вуст Береж-
ної не є рідкістю, що мало б, на 
нашу думку, як мінімум при-
вернути увагу СБУ. 
 Однак повернемося до ад-
міністративного суду. Отож 
доки ухвала його залишається 
в силі, Київраді заборонено під-
писувати і публікувати рішен-
ня від 1 червня про переймену-
вання проспекту Ватутіна на 
проспект Шухевича до розгля-
ду справи в суді по суті. 13 чер-
вня мер Віталій Кличко заявив, 
що Київрада готова відстоювати 
в суді своє рішення про перей-
менування проспекту. Відтак і 
почалася судова тяганина.
 5 липня Окружний адмін-
суд Києва приступив до роз-
гляду цієї справи по суті. Засі-
дання проходило під акомпа-
немент мітингу активістів пар-
тії «Свобода». Її представники з 
партійними прапорами стояли 
навпроти центрального входу 
в будівлю суду на вулиці Петра 
Болбочана та закликали Фемі-
ду залишити в силі рішення 
Київради.

 Приблизно в цей самий мо-
мент суддя Арсірій згадав, що 
ще не відпочивав цього року. Він 
відмовив позивачам — двом гро-
мадським організаціям — у від-
веденні самого себе та пішов у 
відпустку. Судовий розгляд, та-
ким чином, було перенесено на 
серпень, але дата можливого на-
ступного засідання оголошена не 
була. 
 До речі, про суддю Арсірія, 
як і про Олену Бережну, вар-
то сказати трохи більше. Суд-
дівську кар’єру він розпочав у 
2001-му — із призначення на 
посаду судді Господарського 
суду Донецької області. 2007-го 
суддю Арсірія призначають без-
строково на посаду судді Окруж-
ного адміністративного суду міс-
та Києва. Відомим його ім’я стає 
після розслідування журналістів 
«Слідство.інфо», які виявили не-
абияку любов Арсірія та його ко-
лег до подорожей, зокрема до та-
ких екзотичних країн, як Куба, 
Гаїті, Мексика, Ямайка тощо.
 Пояснюючи джерела поход-
ження коштів на подібні манд-
ри, Арсірій сказав, що відпочи-
ває за рахунок сім’ї, у тому чис-
лі — батьків-пенсіонерів. До 
речі, судді не оцінили старання 
журналістів: після виходу оз-
наченого сюжету прокуратура 
стала викликати журналістів 
на допити.
 Що ж стосується трудових 
звитяг судді, то Арсірій відзна-
чився, розглядаючи справу «люс-
трованих» прокурорів, суддів 
та звільнених у процесі атеста-
ції поліцейських. Так склалось, 
що всі рішення (понад 25 поста-
нов) суддя Арсірій ухвалив саме 
на користь «люстрованих». Для 
прикладу, він визнав незакон-
ним звільнення поліцейського, 
який не набрав мінімально необ-
хідні бали на тестуванні.  
 Тим часом у служителя Фемі-
ди є шанс довести, що він не нале-
жить до когорти «реваншистів». 
Благо, що місячна відпустка суд-
ді добігає кінця, а отже, йому вже 
час з’явитися на робочому місці. 

Хто такий Ватутін
 А тепер — трохи про пер-
сону, довкола якої так завзято 
упадає київська «вата». Отже, 
хто такий генерал Ватутін та 
звідки він узявся на мапі сто-
лиці України? У сучасному 
вигляді проспект Ватутіна ви-
ник у 1975 році під назвою Но-
вий проспект. Але в тому ж році 
він був названий ім’ям Мико-
ли Ватутіна — одного з коман-
дувачів Червоної армії, який 
брав участь у битві за Київ. За-
раз ця назва підпадає під дію за-
кону про декомунізацію. В Інс-
титуті національної пам’яті за-
пропонували замінити її іменем 
Романа Шухевича — українсь-
кого військового і політичного 
діяча, головнокомандувача Ук-
раїнської повстанської армії. 

 Опускаючи довоєнний пе-
ріод біографії Ватутіна, зазна-
чимо, що у червні 1940 року він 
отримує звання генерал-майо-
ра, а в ході Другої світової війни 
стає генералом армії. У цьому 
чині він приймає командування 
Першим Українським фронтом 
і восени 1943 року бере участь у 
битві за Дніпро, тобто у взятті 
Києва. У радянській історіогра-
фії ця операція займала особли-
ве місце, оскільки була проведе-
на в чітко визначені терміни — 
Київ був відбитий у гітлерівсь-
кої армії до річниці Жовтневої 
революції, яка відзначалася 7 
листопада. За це ім’я Ватутіна 
і було присвоєно троєщинсько-
му проспекту.
 Але після відкриття архівів 
виявилося, що Київська опера-
ція була сильно прикрашена ра-
дянською пропагандою, а в дійс-
ності вона супроводжувалася со-
тнями тисяч безглуздих жертв. 
Історик Володимир Сергійчук 
пише: «Ватутін «кидав сотні 
людей без зброї під німецькі тан-
ки. Особливо на території Украї-
ни. І тільки завдяки «гарматно-
му м’ясу» такі генерали, як Ва-
тутін, вигравали битви». 
 Також письменник Віктор 
Астаф’єв, учасник форсуван-
ня Дніпра, наводив свої спога-

ди: «Двадцять п’ять тисяч сол-
датів входить у воду, а на той бе-
рег виходить три або максимум 
п’ять тисяч». Навіть офіційна 
радянська пропаганда налічу-
вала кількість жертв цієї опера-
ції на рівні 417 тисяч солдатів і 
офіцерів Червоної армії. При ць-
ому деякі вчені вважають, що 
цифра занижена і реальні втра-
ти наближаються до мільйона.
 Життя Ватутіна обірвало-
ся 29 лютого 1944 року. У цей 
день він проводив огляд час-
тин фронту в районі села Миля-
тин Рівненської області. Гене-
рал їхав в автоколоні, яка пот-
рапила під обстріл бійців УПА. 
Ватутін отримав смертельне по-
ранення, і його терміново доста-
вили у київський госпіталь, де 
він незабаром помер. Генерала 
Миколу Ватутіна з почестями 
поховали в Києві, на території 
Маріїнського парку, де донині 
його могила і пам’ятник. 
 Що ж стосується Роман Шу-
хевича, то генерал-хорунжий 
УПА, який загинув у бою з заго-
нами НКВС 5 березня 1950 року 
в Білогорщі поблизу Львова, не 
потребує розлогих презентацій. 
 А тим часом в історії з перей-
менуванням проспекту тішить 
те, що столичний парламент (у 
більшості своїй) лишається пос-

лідовним у прийнятому рішен-
ні. 31 липня комісія Київради 
відхилила петицію про скасу-
вання перейменування проспек-
ту Ватутіна, тож у столиці все-
таки з’явиться вулиця з новою 
назвою. Про це повідомив депу-
тат Київради Юрій Сиротюк.
 «Шухевичу в Києві бути. 
Тішуся, що комісія підтрима-
ла мою пропозицію. Також я 
пропонував звернутися до СБУ 
щодо перевірки антидержав-
ної діяльності ініціаторів пе-
тиції та нахабного фальшуван-
ня її результатів», — написав 
він у Facebook. Сиротюк також 
обстоює ідею звернення до ро-
дини Ватутіна про передачу їй 
його рештків, що поховані в 
Маріїнському парку, або пере-
поховання їх на одному з цвин-
тарів України.
 Колегам Сиротюка лишаєть-
ся побажати стійкості. Адже 
тиск на них чинять і чинити-
муть надалі навіть не на місце-
вому, а на державному рівні. У 
липні поточного року ізраїль-
ський парламент звернувся до 
мера Києва Віталія Кличка з 
проханням скасувати рішення 
про перейменування проспек-
ту генерала Ватутіна. Про це 
йдеться у листі депутата Кне-
сету Костянтина Развозова. Та-
кож наголошується, що рішен-
ня підтримали представники 
єврейської громади України і 
головний рабин України Моше 
Реувен Асман.
 Слід додати, що згаданий 
депутат Кнесету виявився лю-
диною достатньо наполегли-
вою. Не обмежуючись самим 
лише Кличком, він звернувся 
й до Прем’єр-міністра Украї-
ни Володимира Гройсмана — з 
аналогічним закликом. Що ж, 
якби українські депутати так 
само проявляли затятість у про-
суванні проукраїнських ідей, 
як їхні колеги з-за кордону де-
монструють настирність у запе-
реченні права нашої держави на 
власний шлях розвитку. Тоді й 
Україна домоглася б, напевно, 
значно більших звершень… ■

ДЕКОМУНІЗАЦІЯ

Свій генерал — 
замість кривавого
У Києві ще не бракує «ватників», які всіляко противляться 
перейменуванню проспекту Ватутіна

■

У «суперечці» Миколи Ватутіна та Романа Шухевича кривавий генерал 
має «впасти».

❙
❙

Нинішній проспект Ватутіна з’явився в Києві у 1975-му. Спочатку він називався Новим, 
але згодом був перейменований на честь ікони радянської пропаганди. 

❙
❙

Наталія ЛЕБІДЬ

Україна, хоч як прикро це визнавати, завжди відстає від загальних 
трендів. І це торкається будь-якої сфери нашого життя. Після того 
як позавчора Трамп підписав нові санкції щодо Росії, Україні має 
бути соромно. Так, Порошенко у травні теж видав заборону щодо 
діяльності низки російських компаній, але нам, як то кажуть, сам 
Бог велів відповісти росіянам певними обмеженнями. Адже це наша 
війна, а не американська. Зрештою, із дефініцією подій на сході ук-
раїнська влада так до кінця й не визначилася — там, як ми знаємо, 
й досі триває «антитерористична операція».
Утім мова зараз не про АТО і не про санкції. Йдеться про деконумі-
зацію, де ми — порівняно з іншими країнами Східної Європи — теж 
пасемо задніх. Процес розставання з радянським минулим йде знач-
но тяжче, ніж можна було б очікувати на 26-му році незалежності. 
Один iз промовистих прикладів цього — історія з перейменуванням 
проспекту генерала Ватутіна, яка неочікувано розтяглася у часі. 
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Олег БОРОВСЬКИЙ

 Якщо кліматичні змі-
ни у світі не уповільнять 
свій темп, значна части-
на Південної Азії до кін-
ця цього століття стане 
непридатною для прожи-

вання людей через високу 
спеку та вологість. Про це 
у середу, 2 серпня, попе-
редили експерти Масса-
чусетського технологіч-
ного інституту.
 «Найбільше високі 
температури в майбутньо-

му загрожують передусім 
густо населеним сільсь-
когосподарським регіо-
нам у басейнах річок Ганг 
та Інд (в Індії, Пакистані 
та Бангладеш. — Ред.)», 
— повідомляють автори 
дослідження. У цій зоні 
ризику проживають приб-
лизно півтора мільярда 
людей.
 На сьогодні лише два 
відсотки населення Ін-
дії живе у місцевостях, 
де спостерігається не-
безпечна комбінація ви-
соких температур та 
вологості. Однак опублі-
коване у журналі Science 

Advances дослідження 
прогнозує, що цей показ-
ник зросте до 70 відсот-
ків, якщо зусилля, спря-
мовані на скорочення ви-
кидів парникових газів 
в атмосферу, виявляться 
марними.
 Нагадаємо, що 1 чер-
вня президент США До-
нальд Трамп заявив про 
плани своєї країни вийти 
з Паризької кліматичної 
угоди. Глава держави за-
значив, що цей договір 
«поганий» для американ-
ців, а він сам виходом з 
угоди виконує свої перед-
виборчі обіцянки. ■

Ігор ВІТОВИЧ

 Євросоюз стурбований 
запровадженням США но-
вих санкції проти Росії, по-
боюючись, що вони можуть 
зашкодити енергетичним 
компаніям. Законопроект 
про нові санкції зачепить 
компанії, які працюють 
над проектом «Північний 
потік-2». Президент Єв-
рокомісії Жан-Клод Юн-
кер заявив, що «ЄС повніс-
тю прихильний до режиму 
санкцій проти Росії», про-
те побоюється «непередба-
чуваних односторонніх на-
слідків, що вплинуть на єв-
ропейські інтереси у сфері 
енергетичної безпеки».
 Стурбованість вислови-
ли й окремі країни ЄС, зок-
рема Німеччина. Там по-
боюються, що американські 
санкції можуть перешкоди-
ти розвитку системи тру-
бопроводів, що постачають 
російський газ через Украї-
ну в Європу, наприклад, об-
меживши доступ цих ком-
паній до американських 
банків. До офіційного за-
провадження американсь-
ких санкцій ЄС висловлю-
вав свою стурбованість че-
рез дипломатичні канали. 
Юнкер заявляв, що якщо її 
на цьому етапі не візьмуть 
до уваги, ЄС «готовий дія-
ти належним чином». «Те, 
що «Америка передусім», 
не має означати, що інтере-
си Європи мають бути у кін-
ці», — додав президент Єв-
рокомісії. 
 Речник Палати пред-
ставників Пол Раян назвав 
законопроект, який підтри-
мали 419 конгресменів, па-
кетом санкцій, який «закру-
чує гайки нашим найнебез-
печнішим супротивникам 
задля безпеки американ-
ців». Адже, окрім Росії, він 
також накладає обмежу-
вальні заходи на Іран і Пів-
нічну Корею. У європейців 
немає заперечень стосовно 
Ірану та Північної Кореї, їх 
непокоїть те, що штрафува-
тимуть компанії, включно з 
європейськими, які працю-
ють у сфері розвитку росій-
ської енергетики, зокрема 
над проектом «Північний 

потік-2» — із Росії до Німеч-
чини.
 Тим часом МЗС Поль-
щі висловило задоволен-
ня з приводу санкцій США 
проти Росії. Як мовиться в 
комюніке Міністерства за-
кордонних справ, Польща 
із задоволенням сприйняла 
факт підписання президен-
том США Дональдом Трам-
пом закону, що стосується 
збереження політики сан-
кцій стосовно Російської 
Федерації. Від часу анексії 
Росією Криму та її агресії 
щодо України відповідні 
обмеження вводилися на 
основі декретів президента 
США. Те, що санкції запи-
сано в законі, який Конгрес 
прийняв рішучою більшіс-
тю голосів, викликає надію 
на їх більшу ефективність.
 Одночасне розширен-
ня санкцій проти російсь-
кого енергетичного секто-
ру, в тому числі компаній, 
які беруть участь у проекті 
«Північний потік-2», узго-
джується зі стратегічними 
інтересами Польщі й регіо-
ну Центрально-Східної Єв-
ропи. Це також може спри-
яти збільшенню диверси-
фікації постачання енер-
гоносіїв до Європейського 
Союзу, — написано в заяві 
польського МЗС.
 Інша тональність у ні-
мецьких коментаторів. Пот-
рапити під санкції США 
може будь-яка співпраця 
між ЄС та Росією в галузі 
енергетики, у тому числі й 
ремонт трубопроводів, вва-
жає уповноважений уря-
ду ФРН iз питань співпра-
ці з Росією Ґернот Ерлер. 
Ухвалені Конгресом США 
санкції проти Москви мо-
жуть зашкодити енерге-
тичній безпеці Європи, вва-
жає він. Представник уряду 
ФРН розкритикував також 
той факт, що адміністра-
ція США обирає пріорите-
том експорт американсь-
ких енергоресурсів iз метою 
створення робочих місць 
у себе в країні та зміцнен-
ня зовнішньої політики Ва-
шингтона. Він також указав 
на той факт, що досі політи-
ка обмежувальних заходів 
проти РФ через агресію Мос-

кви в Україні передбачала 
тісну взаємодію між США 
та ЄС. А ухвалення законо-
проекту про додаткові сан-
кції — відхід від політики 
партнерства на засадах ко-
ординації дій, наголосив 
Ґернот Ерлер.
 Закон не лише створює 
трансатлантичний конф-
лікт, а й може ще більше 
розпалити суперечку між 
європейцями. Адже санкції, 
найімовірніше, передусім 
ударять по компаніях, які 
беруть участь в енергетич-
ному проекті «Північний 
потік-2», навколо якого в ЄС 
уже давно тривають супере-
чки. Такі країни, як Німеч-
чина та Франція, підтри-
мують проект, тоді як інші 
члени ЄС, як-от Польща та 
Данія, критикують його. 
Можливі трансатлантичні 
та внутрішньоєвропейські 
суперечки через санкційний 
пакет, швидше за все, вик-
личуть сміх у адресата сан-
кцій — Кремля. Це було би 
дуже прикро, тож європей-
цям та американцям треба 
негайно знайти спосіб вчас-
но відвернути загрозу конф-
лікту.
 Утім дехто з європей-
ських фахівців перекона-
ний: нові санкції допомо-
жуть ЄС зробити ще один 
крок до енергетичної не-
залежності від Росії. «Ні-
мецька хвиля» цитує Сей-
брена де Йонґа, експерта з 
енергетичної безпеки Цен-
тру стратегічних дослід-
жень у Гаазі: «Останній па-
кет американських санк-
цій надсилає Євросоюзові 
попере дження. Тепер ком-
панії самі мають зважити 
ризики, які несе залучення 
до «Північного потоку-2».
  «Це додасть стресу внут-
рішнім дискусіям у ЄС. 
Країни Балтії і Польща, 
що виступають проти Росії 
та «Північного потоку»-2, 
скористаються цими санк-
ціями, щоб посилити тиск, 
— каже експерт Крістіан 
Егенгофер. — На тривалішу 
перспективу, це виглядає 
позитивно, адже цей тиск 
посилиться й щодо Росії. Під 
знаком запитання опинить-

ся імпорт російського газу». 
Хоча, додає експерт, наразі 
жоден сценарій економічно-
го зростання без російсько-
го газу в Євросоюзі не є ре-
альним. З іншого боку, це 
також завдало б економіч-
ної шкоди Україні, бо поз-
бавило б її транзитних при-
бутків. Євродепутат Яцек Са-
ріуш-Вольські пише: «Втра-
та Україною платежів за 
транзит послабить її еконо-
міку, енергетичну безпеку, 
а отже, підірве політику ЄС 
щодо Києва».
 Уже після запрова-
дження санкцій, 2 серп-
ня, Жан-Клод Юнкер ска-
зав в інтерв’ю німецькому 
громадському радіо ARD: 
«Американський закон про 
загострення санкцій проти 
Росії враховує зауваження 
Брюсселя, але ЄС відповість 
упродовж кількох найбли-
жчих днів, чи він порушує 
економічні інтереси ЄС». 
Глава Ради ЄС Дональд Туск 
висловив задоволення, що в 
американському законі про 
санкції були враховані поба-
жання ЄС. 
 Реакція Москви на нові 
санкції є панічною. Росій-
ський прем’єр Дмитро Мед-
ведєв назвав дії Вашингто-
на оголошенням «повно-
цінної торговельної вій-
ни» Росії. Такий коментар 
керівник російського уряду 
написав на своїй сторінці в 
соціальній мережі «Фей-
сбук». Він також зазна-
чив, що підписаний закон 
символізує «кінець надії 
на поліпшення» відносин 
Росії з новою американсь-
кою адміністрацією. Крім 
того, на думку Медведє-
ва, «адміністрація Трампа 
продемонструвала цілко-
вите безсилля, найприниз-
ливішим чином передавши 
виконавчі повноваження 
Конгресу». Адже, згідно з 
законом, санкції можуть 
бути скасовані президентом 
США лише за погодженням 
із парламентом. Російсь-
кий прем’єр також висло-
вив переконання, що «ін-
тереси американського біз-
несу практично проігноро-
вані». ■

АКЦЕНТИ

Вистояти, поки 
варвари не 
впадуть!
Новi санкцiї США триватимуть 
до падiння Путiна i припинення 
росiйської агресiї

Олег ЛЯШКО, народний депутат України, лідер 
Радикальної партії

 Разом iз колегою Віктором Вовком я дуже 
ретельно розібрався з новими санкціями. Вони 
носять більш всеохоплюючий характер, цей закон 
є значно жорсткіший і не може призупинятися 
президентом США без Конгресу.
 Головне, що нинішні санкції через 180 днів 
за поданням фінансової розвідки США вдарять 
по всій кліці Путіна — активах його близького 
оточення. Радянське керівництво, на відміну 
від банди Путіна, не тримало своїх величезних 
особистих активів на Заході.
 Також для України надзвичайно важливо, 
що нові санкції руйнують плани Росії збудувати 
газопровід «Північний потік-2» до Європи в обхід 
України. У випадку реалізації цього російського 
проекту щорічні збитки України від втрати 
транзиту становили б не менше 2 млрд. доларів. 
До речі, за підрахунками експертів, саме таку 
космічну суму Україна зараз щороку втрачає 
через занижені ставки транзиту і неможливість їх 
перегляду впродовж 10 років по договору Путіна—
Тимошенко. Сподіваюся, що Стокгольмський 
арбітраж у серпні так само визнає кабальним цей 
антиукраїнський договір.
 Хто пам’ятає, був такий закон Джексона—Веніка 
— це поправка 1974 року до закону про торгівлю 
США, що вводила торгові обмеження для країн, які 
перешкоджали виїзду своїх громадян за кордон на 
ПМЖ та порушували права людини (зокрема, виїзду 
євреїв з СРСР до Ізраїлю). Стосувалася поправка 
СРСР, Китаю, В’єтнаму та Албанії. Для України 
дія поправки була скасована у 2005 р., а для Росії — 
лише у 2012 р. після її вступу до СОТ.
 Нові санкції так само на роки і навіть 
десятиліття — до падіння режиму Путіна і 
припинення російської агресії. Це прояв готовності 
істеблішменту США відповісти на виклик Путіна 
і завдати нової поразки Росії у другій холодній 
війні. Це те, до чого наша команда весь цей час 
закликала владу США. Нарешті почули!
 Путін і Росія приречені! Наше завдання, як 
форпосту протистояння цивілізації і варварства, 
вистояти, поки варвари не впадуть! ■

■

ПРОГНОЗИ

Клімат винищить 
Південна Азія через зміни клімату 
може стати непридатною для життя

■

Від спеки помирають і люди, і тварини.❙

КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ

Північний потік 
усихає
Євросоюз прихильний до режиму 
санкцій Вашингтона щодо Росії, 
але боїться

■

Труби для «Північного потоку-2».❙



КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 19.30 

ТСН

06.45, 7.10, 8.10 «Сніданок з 

«1+1»

09.10 Чотири весілля

10.40 Міняю жінку

12.05 Комедія «Шукаю жінку 

з дитиною»

15.50 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

20.15, 21.15, 22.10 

Т/с «Центральна 

лікарня»

23.10, 0.45 Комедія «Друзі 

друзів»

04.10 Х/ф «Хроніка»

ІНТЕР

00.00 М/ф

06.20, 13.25 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00 Новини

07.10, 8.10 «Ранок з «ІНТЕРом»

09.20 Х/ф «Арфа для коханої»
11.05 Х/ф «Щасливий 

маршрут»
15.50 Чекай на мене

18.00, 19.00 , 4.30 Стосується 

кожного

20.00, 2.10, 5.15 Подробиці

20.40 Т/с «Райські яблучка. 

Життя триває»

23.15 Т/с «І все-таки я кохаю...»

02.50 Подорожі в часі

03.15 уДачний проект

03.50 Готуємо разом

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.50, 7.15, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 

19.00, 23.00, 1.45 

Сьогодні

09.15, 3.35 Зоряний шлях

11.00 Т/с «Буду вірною 

дружиною»

14.40, 15.30 Т/с «Друге 

дихання»

19.45, 2.35 Говорить Україна

21.00 Т/с «Коли минуле 

попереду»

23.30 Х/ф «Особливо 
небезпечний»

05.20 Т/с «Черговий лікар»

ICTV

05.30 Служба розшуку 

дітей

05.35, 2.20, 4.40 Дивитись 

усім!

06.05 Громадянська 

оборона

07.05, 4.20 Факти

07.45, 19.20 Надзвичайні 

новини

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки

10.10 Антизомбі

11.10 Секретний фронт

12.45, 15.45 Факти. День

13.20 Х/ф «Каратель»
15.35, 16.10 Х/ф «Штурм 

Білого дому»
18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Більше ніж правда

21.25 Т/с «Останній 

бронепоїзд»

22.25 Х/ф «Залізне небо»
00.30 Х/ф «Привид 

будинку на 
пагорбі»

02.50 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

04.53, 7.13 Kids Time

04.55 Х/ф «Таймлесс»

07.15 Х/ф «Таймлесс-2»
09.45 Х/ф «Таймлесс-3»
11.50 Х/ф «Я — четвертий»
14.00 Х/ф «Дивергент-3»
16.30 Т/с «Не родись 

вродливою»

19.00 Ревізор

22.20 Пристрасті за 

Ревізором

00.40 Х/ф «Дракула Брема 
Стокера»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 8.25, 1.55 Огляд преси

06.45, 18.45 Місцевий час

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.35 Фінансовий тиждень

07.50 Афіша

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

19.30, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Стоп корупції!

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

00.25 Хроніка дня

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

03.55 Х/ф «Лісова пісня. 
Мавка»

05.15 Х/ф «Останній гейм»
06.30 Т/с «Охоронець-3»

09.50, 19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»

11.50 Страх у твоєму домі

13.35, 15.05, 21.30 Т/с 

«Елементарно-4»

14.45, 19.00 , 23.15, 2.45 Свідок

15.30 Т/с «Розвідники»

23.45 Т/с «Криміналіст»

01.55 Т/с «Поліція Маямі»

03.15 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Роман Коваль. 

Повернення правди. І 

повіяв огонь новий з 

Холодного Яру, ч. 1

06.40 Чернігів. Скарби 

Борисоглібського 

собору 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.45 Новини. Культура. 

Дайджест 

08.05 Києвотека. Київські 

імена. Амазонка 

авангарду. Олександра 

Екстер 

08.35 Ранок iз «Культурою»

09.20 Мовою мистецтва 

09.50 Парадигма. Історія 

однієї прем’єри 

10.20 В. Гібсон «Мене 

прислав доктор Хоу». 

Вистава Київського 

академічного театру на 

Липках 

12.10 «Гніздо шарлатнеє» 

Софії Майданської, ч. 2 

13.05 Д/ф «Українська мрія. 

Євген Сверстюк» 

13.50 Гончарний круг родини 

Кахнікевичів

14.00, 02.00 Х/ф «Іван» 
15.30, 03.30 Д/ф «Жити 

довго, жити вічно...» 

ф. 1

16.00 Азбука ремесел

16.20 Національний музей 

медицини України, ч. 1

17.00, 00.50 Нариси історії 

культури України 

з Мирославом 

Поповичем. Українізація

17.30, 01.20 Таємниці старого 

замку, ч. 1

17.50, 01.40 Д/ф «А льон 

цвіте...» 

18.05 Тобі, Україно. Микола 

Луків

18.30, 00.00 Новинний блок 

19.00, 00.30 Новини. Культура

19.20 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Ярина 

Сенчишин, ч. 2

19.50 Аркадій Бугай. 

Таємниця Змійових 

валів 

20.20 Вечірня казка 

20.30 Про книгу. Юрій 

Щербак «Зброя судного 

дня»

21.20 «Шукаю людину». 

Вистава майстерні Лева 

Сомова за повістю 

К. Сергієнка 

«Прощавай, яр»

22.45 Музичний фільм 

«Монолог про кохання» 

04.00 Все про оперету. 

Режисер Сергій Сміян

05.05 Лілія його життя. Серж 

Лифарь

СТБ

05.40, 16.00 Все буде добре!

07.40 Полювання

08.40 Х/ф «Маша»
10.20 Україна має талант!

13.50 Битва екстрасенсів

18.00, 22.00 Вікна-новини

18.40, 0.15 Слідство ведуть 

екстрасенси

20.30, 22.35 Хата на тата

03.05 Найкраще на ТБ

ТОНІС

06.05, 16.35 Мілен Демонжо. 

Міледі з українським 

корінням

07.00, 14.10, 18.00 Алло, 

лікарю!

09.55  Життя у цифрі

10.50  Завтра — сьогодні

15.05  Відлуння

16.00  Євромакс

17.40  Як створювався фільм 

про Мілен Демонжо

19.00  В гостях у Дмитра 

Гордона

20.00  Природа сьогодні

21.05  Україна Михайла 

Поплавського

21.45, 4.35 Цивілізація 

Incognita

22.00, 4.50 DW-Візерунок дня

22.15  Супервідчуття

22.50  Повітряні воїни

01.10  Ніч чорних краваток

02.55  Життя на вершині

04.00  Світські хроніки

04.25  Кумири

05.10  Джаз-коло

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 18.15 Спецкор

08.30, 18.40 ДжеДАІ

09.00 Він, Вона і телевізор

16.30 Х/ф «40 днів і ночей»
19.10 Х/ф «Кікбоксер-2: 

дорога назад»
21.00 Х/ф «Кікбоксер-3: 

мистецтво війни»
22.55 Х/ф «Глибинна 

бомба»
00.40 Т/с «Інспектор Алекс»

01.35 Територія обману

02.25 Х/ф «Страчені 
світанки»

03.55 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 19.40 Топ-матч

06.10 «Челсі» — 

«Тоттенгем». ЧА

08.10, 0.35 «Ворскла» 

— «Динамо». ЧУ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.15 Великий футбол

12.00 «Халл Сіті» — 

«Евертон». ЧА

13.50 «Зірка» — «Верес». 

ЧУ

16.00 «Фенербахче» 

— «МЮ». ЛЄ УЄФА

17.50 «Шахтар» — 

«Маріуполь». ЧУ

19.50 «Реал» — «МЮ». 1/4 

фіналу (2002/2003 рр.) 

21.40 «МЮ» — «Реал». 1/4 

фіналу (2002/2003 рр.) 

23.40 Передмова до сезону. 

ЧА

02.20 «Ман Сіті» — «Челсі». 

ЧА

04.10 «Астана» — 

«Олімпіакос». ЛЄ 

УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 12.00, 

14.20, 15.00, 23.15, 

1.15, 3.15, 5.20 Топ-

матч

06.10 «Шахтар» — 

«Маріуполь». ЧУ

08.10 «Аякс» — «Сельта». 

ЛЄ УЄФА

10.10 «Свонсі» — 

«Арсенал». ЧА

12.30 «МЮ» — «Сент-

Етьєнн». 1/16 фіналу. 

ЛЄ УЄФА

14.30 Світ Прем’єр-ліги. ЧА

15.10 «Ворскла» — 

«Динамо». ЧУ

17.00 Великий футбол

18.40 Передмова до сезону. 

ЧА

19.35 «Арсенал» — 

«Евертон». ЧА

21.25 «Зірка» — «Верес». 

ЧУ

23.25 «Тоттенгем» — 

«Арсенал». ЧА

01.25 «Шальке» — «Ніцца». 

ЛЄ УЄФА

03.30 «Легія» — «Реал». ЛЧ 

УЄФА

МЕГА

06.00, 19.00 Бандитська 

Одеса

07.20, 0.30 Україна: забута 

історія

08.10, 12.50 Правила життя

09.00  Правда життя

10.00, 21.40 Мистецтво 

виживання

10.50, 17.00 Мисливець та 

жертва

11.50  Дика Канада

13.40  Містична Україна

14.30  Бандитський Київ

15.20, 23.40 Вирішальні битви 

ІІ Світової

16.10, 20.50 Скарби власноруч

18.00  Диво-винаходи

20.00  Потойбіччя. Сни

22.40  Мегазаводи

02.50  Прихована реальність

К1

05.10 Рецепти щастя

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.50 Чи знаєте ви, що...

08.25 М/ф

10.00, 16.20 Файна Юкрайна

10.30, 2.20 Розсміши коміка

11.25, 12.25, 14.25, 15.25, 

18.00, 19.00, 20.00, 

21.00 Орел і решка

22.00 Х/ф «Шалене 
весіллля»

23.50 Х/ф «2199: космічна 
Одіссея»

03.00 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 Казка з татом

06.50, 5.40 Корисні підказки

07.10 Це наше — це твоє

07.20 Мультмікс

10.30 Х/ф «Блакитна 
свічка»

11.40 Х/ф «Русалонька»
12.50 Повне перевтілення. 

Дім за тиждень

13.50, 19.55 Одного разу під 

Полтавою

14.55 Одного разу в Одесі

15.20 Т/с «Домашній арешт»

15.55, 3.25 Віталька

17.50, 22.00, 2.35 Країна У

18.50 Казки У Кіно

20.55 Танька і Володька

23.00 Панянка-селянка

00.00 Т/с «Червоні браслети»

00.55 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»

01.45 Казки У

УТ-1

06.00, 19.55 Д/с «Орегонський 

путівник»

12.35, 2.25 Д/с «Столика 

Японія»

13.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.15, 23.00 Перша шпальта

14.05 Т/с «Лінія захисту»

15.00, 18.30, 21.00, 1.10 

Новини

15.35 Д/с «Бог в Америці»

16.40 Д/ф «Порятунок 

ферми»

17.35 М/с «Легенда про 

Білосніжку»

18.00, 2.05 Вікно в Америку

18.45, 1.35 Про головне

19.00, 1.50 Новини. Культура

19.20, 0.35 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»

20.30 Вересень

21.30 Всесвітні ігри-2017. 

Яскраві моменти

21.50 Т/с «Справедливі»

22.50 Д/с «Південна Корея 

сьогодні»

ТРК «ЕРА»
23.30 Чоловічий клуб. Кубок 

України з фрі-файту

02.50 Т/с «Таксі»

04.10 Д/с «Історичні 

розслідування»
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 19.30 

ТСН

06.45, 7.10, 8.10 «Сніданок з 

«1+1»

09.10 Чотири весілля

10.40, 12.05 Міняю жінку

13.25, 14.25, 15.25, 20.15, 

21.15, 22.10 

Т/с «Центральна 

лікарня»

16.25 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

23.10, 1.00 Комедія «Кур’єр з 

раю»

04.40 Ескімоска-2: пригоди в 

Арктиці

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 14.30 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00 Новини

07.10, 8.10 «Ранок з «ІНТЕРом»

09.20 Давай одружимося

11.20, 12.25, 20.40 Т/с 

«Райські яблучка. Життя 

триває»

17.10 Речдок

18.00, 19.00, 4.30 Стосується 

кожного

20.00, 2.10, 5.15 Подробиці

23.15 Т/с «І все-таки я 

кохаю...»

02.50 Подорожі в часі

03.15 уДачний проект

03.50 Готуємо разом

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.10, 12.50 Т/с «Черговий 

лікар»

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.50 Сьогодні

07.15, 8.15 Ранок з Україною

09.15 Зоряний шлях

10.50, 4.40 Реальна містика

14.45, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-2»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «Коли минуле 

попереду»

23.30 Т/с «Закон і порядок: 

злочинний намір»

02.00 Х/ф «Особливо 
небезпечний»

ICTV

05.30, 20.20 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

09.55 Більше ніж правда

10.55 Х/ф «Залізне небо»

12.45, 15.45 Факти. День

13.20, 16.10 Т/с «Небо у вогні»

17.40, 21.25 Т/с «Останній 

бронепоїзд»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

22.30 Х/ф «Дорожня 
пригода»

00.35 Т/с «Лас-Вегас»

02.00, 4.45 Дивитись усім!

02.50 Провокатор

04.15 Служба розшуку дітей

04.20 Студія Вашингтон

04.25 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.05 Служба розшуку дітей

03.10, 2.45 Зона ночі

05.00, 0.55 Т/с «Татусеві 

дочки»

05.39, 6.55 Kids Time

05.40 М/с «Сімейка Крудс»

06.00 М/с «Пригоди Кота в 

чоботях»

07.00 Т/с «Щасливі разом»

16.30 Т/с «Не родись 

вродливою»

19.00 Х/ф «Янголи Чарлі»

21.00 Х/ф «Янголи Чарлі: 
повний вперед»

22.55 Х/ф «Обдурити всіх»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.35, 8.25, 1.55 Огляд 

преси

06.45, 18.45 Місцевий час

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.50 Будівельний стандарт

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

19.30, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Агрокраїна

22.30 Кордон держави

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

00.25 Хроніка дня

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

03.40 Д/ф «...якого любили всі»

04.45 Х/ф «Де ви, лицарі?»
05.55 Х/ф «Кубанські козаки»
07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.35, 17.25 Т/с «Детективи»

12.00 Страх у твоєму домі

13.45, 15.05, 21.30 Т/с 

«Елементарно-4»

14.45, 19.00, 23.15, 2.45 Свідок

15.40 Т/с «Болота»

23.45 Т/с «Криміналіст»

01.55 Т/с «Поліція Маямі»

03.15 Випадковий свідок

03.20 Речовий доказ

03.50 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Азбука ремесел 

06.25 Національний музей 

медицини України, ч. 1 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.45, 18.30, 00.00 Новинний блок 

08.15, 19.00, 00.30 Новини. 

Культура 

08.35 Ранок iз «Культурою»

09.20 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Ярина 

Сенчишин, ч. 2 

09.50 Аркадій Бугай. Таємниця 

Змійових валів 

10.20 Берегово — перлина 

Закарпаття

10.30 Про книгу. Юрій Щербак 

«Зброя судного дня» 

11.20 «Шукаю людину». 

Вистава майстерні Лева 

Сомова за повістю 

К. Сергієнка «Прощавай, 

яр» 

12.45 Музичний фільм 

«Монолог про кохання» 

14.00, 02.00 Юрій Федькович, 

«Запечатаний двірник». 

Вистава Чернівецького 

академічного обласного 

українського музично-

драматичного театру 

15.30, 03.25 Д/ф «Жити довго, 

жити вічно...» ф. 2

16.00 Вони прославили наш 

край. Іван-Георгій Пінзель 

16.20 Щастя... під дахом 

16.50, 00.50 Д/ф «Бонді» 

17.30, 01.25 Таємниці старого 

замку, ч. 2

17.40 Галерея образів. Г. Цисс

17.55, 01.40 Логос

18.10  Класична косівська 

кераміка

19.20 Максиміліан Волошин. 

Поет. Художник. 

Публіцист

20.20 Вечірня казка 

20.30 Ігор Мамай. Судіть нас 

по ділах наших

21.20 Акторські зустрічі з 

Галиною Стефановою. 

Ярослав Чорненький

22.20 Д/ф «Сімдесятники. 

Тимофій Левчук»

23.00 Українське традиційне 

гончарство

04.00 Все про оперету. 

«Золотий циліндр» 

Богдана Струтинського

05.20 Святослав Воїнов 

та «Слово о полку 

Ігоревім»

 

СТБ

06.50, 16.00 Все буде добре!

08.50 Україна має талант!-4

12.00, 1.05 Містичні історії

13.50 Битва екстрасенсів

18.00, 22.00 Вікна-новини

18.40, 0.10 Слідство ведуть 

екстрасенси

20.30, 22.35 Вагітна у 16

23.05 Доньки-матері

ТОНІС

06.00  Даніель Прево. Зірка 

епізоду

06.50, 22.00, 5.00 DW-

Візерунок дня

07.00, 14.00, 18.00 Алло, 

лікарю!

09.50  Будьте здорові!

10.45  Модні історії 

15.00  Соціальний статус

15.40, 20.00 Природа сьогодні

16.40, 22.30 Супервідчуття

17.00, 23.00 Повітряні воїни

19.00  В гостях у Дмитра 

Гордона

21.10  Цивілізація Incognita

21.30, 4.25 Відлуння

01.10  Ніч чорних краваток

02.20  Життя на вершині

03.50  Світські хроніки

04.15  Кумири

05.10  Джаз-коло

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 18.15 Спецкор

08.30, 18.40 ДжеДАІ

09.00 Д/ф «Помста природи»

11.00, 22.50 Він, Вона і телевізор

16.20 Х/ф «Триленіум»
19.10 Х//ф «Напролом»
21.00 Х/ф «Група 7»
23.50 Т/с «Інспектор Алекс»

01.35 Територія обману

02.25 Х/ф «Двійник»
03.35 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 18.45, 3.30, 5.35 

Топ-матч

06.10 «Зірка» — «Верес». ЧУ

08.10 «Барселона» — 

«Боруссія» (М). ЛЧ УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 «Ворскла» — 

«Динамо». ЧУ

12.10 Великий футбол

13.50 «Базель» — «ПСЖ». 

ЛЧ УЄФА

16.00, 0.45 Передмова до 

сезону. ЧА

16.55 «Реал» — «МЮ». 1/4 

фіналу (2002/2003 рр.)

18.55 «МЮ» — «Реал». 1/4 

фіналу (2002/2003 рр.)

20.45 Передматчева студія

21.30 «Реал» — «МЮ». 

Суперкубок УЄФА-2017

00.00 Післяматчева студія

01.40 «Вест Гем» — 

«Арсенал». ЧА

03.45 «Андерлехт» — 

«Майнц». ЛЄ УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 16.35, 18.30, 

20.35, 22.40, 0.50, 3.10, 

5.20 Топ-матч

06.10 «Ліверпуль» — «Сток 

Сіті». ЧА

08.10 «Гент» — «Шахтар». 

ЛЄ УЄФА

10.10 «Евертон» — «Ман 

Сіті». ЧА

12.00 Передмова до сезону. ЧА

12.55 «Зірка» — «Верес». ЧУ

14.45 «Челсі» — «Арсенал». ЧА

16.40 «Шахтар» — 

«Маріуполь». ЧУ

18.45 «Ліон» — «Рома». 1/8 

фіналу. ЛЄ УЄФА

20.50 «Саутгемптон» 

— «Тоттенгем». ЧА

23.00 «Ворскла» — 

«Динамо». ЧУ

01.20 «Фіорентина» — 

«ПАОК». ЛЄ УЄФА

03.30 «Порту» — «Брюгге». 

ЛЧ УЄФА

МЕГА

06.00  Бандитський Київ

07.20  Україна: забута історія

08.10, 12.50 Правила життя

09.00  Правда життя

10.00, 21.40 Мистецтво 

виживання

10.50, 17.00 Мисливець та 

жертва

11.50  Берег Африки

13.40, 3.40 Містична Україна

14.30, 19.00 Бандитська 

Одеса

15.20, 23.40 Вирішальні битви 

ІІ Світової

16.10, 20.50 Скарби власноруч

18.00, 22.40 Диво-винаходи

20.00  Прокляття відьом

00.30  Ризиковане життя

К1

05.10 Рецепти щастя

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.50 Чи знаєте ви, що...

08.25 М/ф

10.00 Файна Юкрайна

10.30 Розсміши коміка

11.25, 12.25, 14.25, 15.25, 

18.00, 19.00, 20.00, 

21.00 Орел і решка

16.20, 23.00 Т/с «Доктор 

Хаус»

22.00 КВК на БІС

00.45 Т/с «Ти — моє життя»

02.10 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 Казка з татом

06.50, 5.40 Корисні підказки

07.10 Це наше — це твоє

07.20 Мультмікс

10.30 Х/ф «Зоряні таляри»
11.40 Х/ф «Нове вбрання 

короля»
12.50 Повне перевтілення. Дім 

за тиждень

13.50, 19.55 Одного разу під 

Полтавою

14.55 Одного разу в Одесі

15.20 Т/с «Домашній 

арешт»

15.55, 3.25 Віталька

17.50, 22.00, 2.35 Країна У

18.50 Казки У Кіно

20.55 Танька і Володька

23.00 Панянка-селянка

00.00 Т/с «Червоні 

браслети»

00.55 Т/с «Баффі — 

винищувачка 

вампірів»

01.45 Казки У

УТ-1

06.00 Д/с «Орегонський 

путівник»

06.30 М/с «Мандрівники в часі»

07.30 Ранковий блок програм

08.45 Д/с «Супервідчуття»

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.30 Т/с «Гранд готель»

11.15 Т/с «Епоха честі»

13.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.15, 23.00 Вересень

14.05, 2.05 Т/с «Лінія захисту»

15.00, 18.30, 21.00, 1.10 Новини

15.20 Фольк-music

16.40 Д/ф «Порятунок ферми»

17.15 Хто в домі господар?

17.35 М/с «Легенда про 

Білосніжку»

18.45, 1.35 Про головне

19.00, 1.50 Новини. Культура

19.20, 0.35 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»

19.55 Перший на селі

20.30 Наші гроші

21.30 Всесвітні ігри-2017. 

Яскраві моменти

21.50 Т/с «Справедливі»

22.50 Д/с «Південна Корея 

сьогодні»

ТРК «ЕРА»
23.30 Чоловічий клуб. Кубок 

України з фрі-файту

02.50 Т/с «Таксі»

04.10 Д/с «Історичні 

розслідування»
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ПЕРЕДПЛАТА-2017■

Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Поспішіть передплатити 
«Україну молоду» на вересень

Передплатна вартiсть 

«України молодої» 

на 2017 рiк:

на мiсяць — 54 грн. 13 коп.,

на два місяці — 108 грн. 26 коп.,

до кінця року — 216 грн. 52 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на мiсяць — 74 грн. 13 коп.,

на два місяці — 148 грн. 26 коп.,

до кінця року — 296 грн. 52 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на мiсяць — 19 грн. 30 коп.,

на два місяці — 38 грн. 60 коп.,

до кінця року — 77 грн. 20 коп.

Передплатний iндекс — 49497

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

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi 
— як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-
журналiсти оцiнюють як головну нацiональну 
газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi нама-
гатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i 
вашої уваги, шановнi читачi.
 Якщо хто з вас, шановні читачі, не встиг 
передплатити газету на цей рік або не продов-
жив передплату на наступні місяці, це можна 
зробити до 5 серпня в селах і райцентрах, до 
10-го — в обласних центрах та в Києві, і ви от-
римуватимете «Україну молоду» з 1 вересня.
 Оформити передплату можна у відділен-
нях поштового зв’язку, в операційних залах 
поштамтів, у пунктах приймання передплати, 
на сайті ДП «Преса» www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми тради-
цiйно звертаємося: якщо ви багато рокiв пе-
редплачуєте «Україну молоду» — порадьте 
передплату i своїм родичам, друзям, сусiдам, 
знайомим. 

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



КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 19.30 

ТСН

06.45, 7.10, 8.10 «Сніданок з 

«1+1»

09.10 Чотири весілля

10.35, 12.00 Міняю жінку-2

13.15, 14.15, 15.15, 20.15, 

21.15, 22.10 

Т/с «Центральна 

лікарня»

16.15 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

23.10, 0.50 Комедія «Острів 

везіння»

04.25 Драма «Будинок 

Гемінгвей»

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 14.30 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00 Новини

07.10, 8.10 «Ранок з «ІНТЕРом»

09.20 Давай одружимося

11.20, 12.25, 20.40 Т/с 

«Райські яблучка. 

Життя триває»

17.10 Речдок

18.00, 19.00, 4.30 Стосується 

кожного

20.00, 2.05, 5.15 Подробиці

23.15 Т/с «І все-таки я кохаю...»

02.50 Подорожі в часі

03.15 уДачний проект

03.50 Готуємо разом

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.10, 12.50, 5.20 Т/с 

«Черговий лікар»

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.40 Сьогодні

07.15, 8.15 Ранок з 

Україною

09.15, 3.30 Зоряний шлях

10.50, 4.30 Реальна містика

14.45, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-2»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «Коли минуле 

попереду»

23.30 Т/с «Закон і порядок: 

злочинний намір»

ICTV

05.30, 9.55 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.50 Х/ф «Дорожня 
пригода»

12.45, 15.45 Факти. День

13.20, 16.10 Т/с «Небо у 

вогні»

17.40, 21.25 Т/с «Останній 

бронепоїзд»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Секретний фронт

22.30 Х/ф «Дорожня 
пригода-2»

00.35 Т/с «Лас-Вегас»

02.05, 4.45 Дивитись усім!

02.50 Провокатор

04.20 Студія Вашингтон

04.25 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

04.45, 7.00 Т/с «Татусеві 

дочки»

05.39, 6.55 Kids Time

05.40 М/с «Сімейка Крудс»

06.00 М/с «Пригоди Кота в 

чоботях»

16.30 Т/с «Не родись 

вродливою»

19.00 Х/ф «Пастка»
21.15 Х/ф «Конвоїри»
23.10 Х/ф «Братство по 

крові»

01.05 Х/ф «Обдурити всіх»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.35, 8.25, 1.55 2Огляд 

преси

06.45, 18.45 Місцевий час

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.50 Драйв

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

19.30, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Особливий погляд

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

00.25 Хроніка дня

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

04.35 Х/ф «Дама з 
папугою»

06.10 Х/ф «Щиро ваш...»
07.50, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

і партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.30, 17.25 Т/с «Детективи»

12.00 Страх у твоєму домі

13.45, 15.05, 21.30 Т/с 

«Елементарно-4»

14.45, 19.00, 23.15, 2.40 Свідок

15.40 Т/с «Болота»

23.45 Т/с «Криміналіст»

01.55 Т/с «Поліція Маямі»

03.10 Речовий доказ

04.10 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Вони прославили наш 

край. Іван-Георгій 

Пінзель 

06.25 Щастя... під дахом 

06.50 Православний календар 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.45, 18.30, 00.00 Новинний 

блок 

08.15, 19.00, 00.30 Новини. 

Культура 

08.35 Ранок iз «Культурою»

09.20 Максиміліан Волошин. 

Поет. Художник. 

Публіцист 

10.15 Православний календар 

10.30 Ігор Мамай. Судіть нас 

по ділах наших 

11.20 Акторські зустрічі з 

Галиною Стефановою. 

Ярослав Чорненький 

12.20 Д/ф «Сімдесятники. 

Тимофій Левчук» 

13.00 Українське традиційне 

гончарство 

14.00, 02.00 Привиди опери в 

Домі Булгакова (Фауст. 

Відлуння)

15.05, 03.05 Костянтин 

Тищенко про Хведора 

Вовка, басків та 

печенігів

16.00 Обереги. Ляльки Яни 

Рябенко 

16.25 Леся Дичко «Червона 

калина»

17.05, 00.50 Поставлю хату і 

кімнату

17.40, 01.25 Д/ф «Ви 

приходите в сни...» 

Пам’яті О. Білаша

18.10 Майстрування музичних 

інструментів

19.20 Філософія Галицького 

вітража

19.50 Від пращурів до 

нащадків

20.20 Вечірня казка 

20.30 Олів’є Мессіан «Квартет 

на кінець часу»

21.20 Код да Вінчі Лариси 

Кадирової

22.20 Православний календар 

22.30 Місто над Іквою

23.00 Особистості. Іван 

Красовський

23.50 Православний календар 

04.00 Хорова асамблея Павла 

Муравського, ч. 1 

05.25 Про Богдана Ступку і за 

його участю

   

СТБ

06.40, 16.00 Все буде добре!

08.40 Україна має талант!

11.45, 1.05 Містичні історії

13.35 Битва екстрасенсів

18.00, 22.00 Вікна-новини

18.40 Слідство ведуть 

екстрасенси

20.30, 22.35 Кохана, ми 

вбиваємо дітей

ТОНІС

06.00  Сальваторе Адамо. 

«Сніг, що не розтане 

ніколи»

06.50, 22.00, 5.10 DW-

Візерунок дня

07.00, 14.00, 18.00 Алло, 

лікарю!

09.45, 21.15, 4.30 Цивілізація 

Incognita

10.45  Зимою і літом 

мандруємо світом

15.00  Відлуння

15.40, 20.00 Природа сьогодні

16.35, 22.20 Супервідчуття

17.00, 22.50 Повітряні воїни

19.00  В гостях у Дмитра 

Гордона

21.30, 4.45 Глобал-3000

23.50  Натхнення

01.15  Ніч чорних краваток

02.55  Життя на вершині

03.55  Світські хроніки

04.20  Кумири

05.20  Джаз-коло

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 18.15 Спецкор

08.30, 18.40 ДжеДАІ

09.00, 1.40 Територія обману

11.00, 22.55 Він, Вона і 

телевізор

16.25 Х/ф «Триленіум»
19.10 Х/ф «Група 7»
21.00 Х/ф «Великі погані 

жуки»
23.55 Т/с «Інспектор Алекс»

02.30 Х/ф «Чорна долина»
04.00 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 22.50, 0.50, 3.00, 

5.20 Топ-матч

06.10 «Евертон» — 

«Ліверпуль». ЧА

08.10 «Лудогорець» 

— «ПСЖ». ЛЧ УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 «Шахтар» — 

«Маріуполь». ЧУ

12.05 «Тоттенгем» — «Вест 

Бромвіч». ЧА

13.50 «Селтік» — «Боруссія» 

(М). ЛЧ УЄФА

16.00 Передматчева студія

16.50 «Реал» — «МЮ». 

Суперкубок УЄФА-2017

19.05 Післяматчева студія

19.50 Передмова до сезону. 

ЧА

20.45 «Ворскла» — 

«Динамо». ЧУ

23.00 «Бешикташ» — 

«Наполі». ЛЧ УЄФА

01.10 «Борнмут» — 

«Саутгемптон». ЧА

03.30 «Аустрія» — «Рома». 

ЛЄ УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 13.50, 15.50, 

20.35, 22.40, 2.40, 4.40, 

5.25 Топ-матч

06.10 «Арсенал» 

— «Лудогорець». ЛЧ 

УЄФА

08.10, 22.50 Передматчева 

студія

09.00, 23.40 «Реал» 

— «МЮ». Суперкубок 

УЄФА-2017

11.15, 1.55 Післяматчева 

студія

12.00 «Ворскла» — 

«Динамо». ЧУ

14.00 «МЮ» — «Ліверпуль». 

ЧА

16.00 «Ман Сіті» — 

«Барселона». ЛЧ УЄФА

17.50 Передмова до сезону. 

ЧА

18.45 «Зірка» — «Верес». 

ЧУ

20.50 «Челсі» — «Сток Сіті». 

ЧА

02.50 «Шахтар» — 

«Маріуполь». ЧУ

04.55 Світ Прем’єр-ліги. ЧА

МЕГА

06.00, 14.30, 19.00 Бандитська 

Одеса

07.20  Україна: забута історія

08.10, 12.50 Правила життя

09.00, 3.40 Правда життя

10.00, 21.40 Мистецтво 

виживання

10.50, 17.00 Мисливець та 

жертва

11.50  Берег Африки

13.40  Містична Україна

15.20  Вирішальні битви ІІ 

Світової

16.10, 20.50 Скарби власноруч

18.00  Мегазаводи

20.00  Секти. Контроль 

свідомості

22.40  Диво-винаходи

23.40  Бойові сили

00.30  Гордість України

К1

05.10 Рецепти щастя

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.50 Чи знаєте ви, що...

08.25 М/ф

10.00 Файна Юкрайна

10.30 Розсміши коміка

11.25, 12.25, 14.25, 15.25, 

18.00, 19.00, 20.00, 

21.00 Орел і решка

16.20, 23.00 Т/с «Доктор 

Хаус»

22.00 КВК на БІС

00.45 Т/с «Ти — моє життя»

02.10 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 Казка з татом

06.50, 5.40 Корисні підказки

07.10 Це наше — це твоє

07.20 Мультмікс

10.30 Х/ф «Попелюшка»
11.40 Х/ф «Принцеса на 

горошині»
12.50 Повне перевтілення. 

Дім за тиждень

13.50, 19.55 Одного разу під 

Полтавою

14.55 Одного разу в Одесі

15.20 Т/с «Домашній арешт»

15.55, 3.25 Віталька

17.50, 22.00, 2.35 Країна У

18.50 Казки У Кіно

20.55 Танька і Володька

23.00 Панянка-селянка

00.00 Т/с «Червоні браслети»

00.55 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»

01.45 Казки У

УТ-1

06.00, 19.55 Д/с «Орегонський 

путівник»

06.30 М/с «Мандрівники в 

часі»

07.30 Ранковий блок програм

08.45 Д/с «Порятунок 

ферми»

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.30 Т/с «Гранд готель»

11.15 Т/с «Епоха честі»

13.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.15, 23.00 Наші гроші

14.05, 2.05 Т/с «Лінія 

захисту»

15.00, 18.30, 21.00, 1.10 

Новини

15.20 Світло

16.40 Д/ф «Порятунок 

ферми»

17.15 Хочу бути

17.35 М/с «Легенда про 

Білосніжку»

18.45, 1.35 Про головне

19.00, 1.50 Новини. Культура

19.20, 0.35 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»

20.30 Слідство. Інфо

21.30 Всесвітні ігри-2017. 

Яскраві моменти

21.50 Т/с «Справедливі»

22.40 Мегалот

22.50 Д/с «Південна Корея 

сьогодні»

ТРК «ЕРА»
23.30 Чоловічий клуб. Кубок 

України з фрі-файту

02.50 Т/с «Таксі»

04.10 Д/с «Історичні 

розслідування»

05.05 Т/с «Чорна Рада»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 4—5 СЕРПНЯ 2017
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 19.30 

ТСН

06.45, 7.10, 8.10 «Сніданок з 

«1+1»

09.10 Чотири весілля

10.40, 12.05 Міняю жінку 

13.20, 14.20, 15.20, 20.15, 

21.15, 22.10 

Т/с «Центральна 

лікарня»

16.20 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

23.10, 1.05 Комедія 

«Няньки»

04.50 Ескімоска-2: пригоди в 

Арктиці

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 14.30 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00 Новини

07.10, 8.10 «Ранок з «ІНТЕРом»

09.20 Давай одружимося

11.20, 12.25, 20.40 Т/с 

«Райські яблучка. 

Життя триває»

17.10 Речдок

18.00, 19.00, 4.20 Стосується 

кожного

20.00, 1.50, 5.05 Подробиці

23.15 Т/с «І все-таки я 

кохаю...»

02.30 Подорожі в часі

03.00 уДачний проект

03.40 Готуємо разом

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.10, 12.50, 5.20 

 Т/с «Черговий лікар»

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.40 Сьогодні

07.15, 8.15 Ранок з 

Україною

09.15, 3.30 Зоряний шлях

10.50, 4.30 Реальна 

містика

14.45, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар 2»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «Коли минуле 

попереду»

23.30 Т/с «Закон і порядок: 

злочинний намір»

ICTV

05.30 Громадянська оборона

06.30 Ранок у Великому 

Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.00 Секретний фронт

11.00, 13.20 Х/ф «Дорожня 
пригода-2»

12.45, 15.45 Факти. День

13.35 Т/с «Небо у вогні»

15.30, 16.10 Т/с «Танці 

маріонеток»

17.40, 21.30 Т/с «Останній 

бронепоїзд»

18.45, 21.10 Факти. Вечір

20.20 Інсайдер

22.30 Х/ф «Не погрожуй 
Південному центру, 
попиваючи сік у себе 
в кварталі»

00.35 Т/с «Лас-Вегас»

02.00, 4.45 Дивитись усім!

02.45 Провокатор

04.15 Служба розшуку 

дітей

04.20 Студія Вашингтон

04.25 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Служба розшуку дітей

03.05 Зона ночі

04.45 Т/с «Татусеві дочки»

05.39, 6.55 Kids Time

05.40 М/с «Сімейка Крудс»

06.00 М/с «Пригоди Кота в 

чоботях»

07.00 Т/с «Щасливі разом»

16.30 Т/с «Не родись 

вродливою»

19.00 Х/ф «Як позбутися 
хлопця за 10 днів»

21.15 Х/ф «Чого хочуть 
жінки»

23.45 Х/ф «Твердолобий»
01.40 Х/ф «Братство по 

крові»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.35, 8.25, 1.55 Огляд 

преси

06.45, 18.45 Місцевий час

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.50 Мотор

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний 

день

19.30, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Акцент

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

00.25 Хроніка дня

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

04.55 Х/ф «Погань»
06.30 Х/ф «Обережно! 

Червона ртуть»
07.50, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

і партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.30, 17.25 Т/с «Детективи»

12.00 Страх у твоєму домі

13.45, 15.05 Т/с 

«Елементарно-4»

14.45, 19.00, 23.15, 2.45 

Свідок

15.40 Т/с «Болота»

21.30 Т/с «Елементарно»

23.45 Т/с «Криміналіст»

01.55 Т/с «Поліція Маямі»

03.15 Випадковий свідок

03.25 Речовий доказ

03.55 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Обереги. Ляльки Яни 

Рябенко 

06.30 Д/ф «Ви приходите в 

сни...» 

Пам’яті О. Білаша 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.45, 18.30, 00.00 Новинний 

блок 

08.15, 19.00, 00.30 Новини. 

Культура 

08.35 Ранок iз «Культурою»

09.20 Філософія Галицького 

вітража 

09.50 Від пращурів до 

нащадків 

10.10 Напам’ять. Михайло 

Волинець

10.30 Олів’є Мессіан, «Квартет 

на кінець часу» 

11.20 Код да Вінчі Лариси 

Кадирової 

12.30 Місто над Іквою 

13.00 Особистості. Іван 

Красовський 

14.00, 02.00 Ювілейний 

концерт народної 

артистки України Алли 

Лагоди, ч. 1

14.55, 02.55 Передчуття. 

Тетяна Круліковська, 

ч. 1

15.45, 03.45 Княждвір

16.00 Мистецтво жити. 

Меленький «Барбізон» 

Василя Дуба...

16.30 Світло 

17.05, 00.50 З одвічністю 

на «ти». Полтавська 

фортеця

17.30, 01.15 Митці 

Майстренки

18.00, 01.40 Гра долі. 

Невгамовний 

Пантелеймон, ч. 1 

18.15 Туристичними 

стежками. 

Холодний Яр

19.20 Дійові особи. Мирослав 

Гринишин

20.20 Вечірня казка 

20.30 Митець. Сцена-доля 

Степана Олексенка, ч. 1

21.20 Сергій Довлатов 

«Ослик має бути 

худим». Вистава 

Київської академічної 

майстерні театрального 

мистецтва «Сузір’я»

22.50 Д/ф «Трипілля. Забута 

цивілізація старої 

Європи»

23.45 Своєрідна нескінченна 

пісня...

04.00 Хорова асамблея Павла 

Муравського, ч. 2 

05.05 Замосць. Протистояння, 

що об’єднує

СТБ

06.45, 16.00 Все буде добре!

08.40 Україна має талант!

12.00, 0.40 Містичні історії

13.50 Битва екстрасенсів

18.00, 22.00 Вікна-новини

18.40 Слідство ведуть 

екстрасенси

20.30, 22.35 Я соромлюсь 

свого тіла

ТОНІС

06.00  П’єр Рішар. Блазень чи 

король?

06.50, 22.00, 5.20 DW-

Візерунок дня

07.00, 14.00, 18.00 Алло, 

лікарю!

09.50  Ландшафтні ігри

10.45  Зимою і літом 

мандруємо світом

15.00  Соціальний статус

15.40, 20.00 Природа 

сьогодні

16.35, 22.30 Супервідчуття

17.00, 23.00 Повітряні воїни

19.00  В гостях у Дмитра 

Гордона

21.05, 4.35 Цивілізація 

Incognita

21.30, 4.50 Відлуння

01.10  Ніч чорних краваток

02.20  Життя на Вершині

03.45  Світські хроніки

04.10  Модні історії 

05.30  Джаз-коло

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 18.15 Спецкор

08.30, 18.40 ДжеДАІ

09.00, 1.25 Територія обману

11.00, 22.40 Він, Вона і 

телевізор

16.25 Х/ф «Триленіум»
19.10 Х/ф «Обман»
21.00 Х/ф «За лінією 

вогню»
23.40 Т/с «Інспектор Алекс»

02.15 Х/ф «Захар Беркут»
03.50 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 17.50, 22.50, 0.50, 

3.00, 5.20 Топ-матч

06.10, 3.30 «Ворскла» 

— «Динамо». ЧУ

08.10 «Арсенал» — «Сток 

Сіті». ЧА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 «Зірка» — «Верес». 

ЧУ

12.10 Світ Прем’єр-ліги. ЧА

12.40 «Реал» — «МЮ». 

Суперкубок УЄФА-2017

14.55 Післяматчева студія

16.00 «Зоря» — 

«Феєноорд». ЛЄ УЄФА

17.55 «Тоттенгем» — «Вест 

Гем». ЧА

19.45 «Шахтар» — 

«Маріуполь». ЧУ

21.35 Передмова до сезону. 

ЧА

23.00 «Бенфіка» 

— «Динамо» (К). ЛЧ 

УЄФА

01.10 «Сандерленд» 

— «Ліверпуль». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 13.50, 

15.50, 17.50, 23.35, 

1.35, 3.35, 5.35 Топ-

матч

06.10 «Вотфорд» — 

«Тоттенгем». ЧА

08.10 «Саутгемптон» 

— «Інтер». ЛЄ УЄФА

10.10 «Ліверпуль» — 

«Свонсі». ЧА

12.00 «Шахтар» — 

«Маріуполь». ЧУ

14.00 «Челсі» — «Вест Гем». 

ЧА

16.00 «ПСВ» — «Баварія». 

ЛЧ УЄФА

18.00 Передматчева студія

18.50 «Реал» — «МЮ». 

Суперкубок УЄФА-2017

21.05 Післяматчева студія

21.50 «Челсі» — «Арсенал». 

ЧА

23.45 «Зірка» — «Верес». 

ЧУ

01.45 «Фенербахче» 

— «Зоря». ЛЄ УЄФА

03.45 «Севілья» 

— «Динамо» (З). ЛЧ 

УЄФА

МЕГА

06.00, 19.00 Бандитський 

Київ

07.20  Україна: забута історія

08.10, 12.50 Правила життя

09.00  Правда життя

10.00, 21.40 Мистецтво 

виживання

10.50, 17.00 Мисливець та 

жертва

11.50  Берег Африки

13.40  Містична Україна

14.30  Бандитська Одеса

15.20  Вирішальні битви ІІ 

Світової

16.10, 20.50 Скарби 

власноруч

18.00, 22.40 Диво-винаходи

20.00  Шосте відчуття

23.40  Бойові сили

00.30  Брама часу

03.40  Підроблена історія

К1

05.10 Рецепти щастя

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.50 Чи знаєте ви, що...

08.25 М/ф

10.00 Файна Юкрайна

10.30 Розсміши коміка

11.25, 12.25, 14.25, 15.25, 

18.00, 19.00, 20.00, 

21.00 Орел і решка

16.20, 23.00 Т/с «Доктор 

Хаус»

22.00 КВК на БІС

00.45 Т/с «Ти — моє життя»

02.10 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 Казка з татом

06.50, 5.40 Корисні підказки

07.10 Це наше — це твоє

07.20 Мультмікс

10.30 Х/ф «Гензель і 
Ґретель»

11.40 Х/ф «Блакитна 
свічка»

12.50 Повне перевтілення. 

Дім за тиждень

13.50, 19.55 Одного разу під 

Полтавою

14.55 Одного разу в Одесі

15.20 Т/с «Домашній арешт»

15.55, 3.25 Віталька

17.50, 22.00, 2.35 Країна У

18.50 Казки У Кіно

20.55 Танька і Володька

23.00 Панянка-селянка

00.00 Т/с «Червоні 

браслети»

00.55 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»

01.45 Казки У

УТ-1

06.00, 19.55 Д/с «Орегонський 

путівник»

06.30 М/с «Мандрівники в 

часі»

07.30 Ранковий блок 

програм

08.45 Д/с «Порятунок 

ферми»

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.30 Т/с «Гранд готель»

11.15 Т/с «Епоха честі»

13.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.15, 23.00 Слідство. Інфо

14.05, 2.05 Т/с «Лінія 

захисту»

15.00, 18.30, 21.00, 1.10 

Новини

15.20 Надвечір’я. Долі

16.40 Д/ф «Порятунок 

ферми»

17.15 Школа Мері Поппінс

17.35 М/с «Легенда про 

Білосніжку»

18.45, 1.35 Про головне

19.00, 1.50 Новини. Культура

19.20, 0.35 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»

20.30 Схеми

21.30 Всесвітні ігри-2017. 

Яскраві моменти

21.50 Т/с «Справедливі»

22.50 Д/с «Південна Корея 

сьогодні»

ТРК «ЕРА»
23.30 Чоловічий клуб. Кубок 

України з фрі-файту

02.50 Т/с «Таксі»

04.10 Т/с «Чорна Рада»
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 19.30 

ТСН

06.45, 7.10, 8.10 «Сніданок з 

«1+1»

09.10 Чотири весілля

10.35, 11.50 Міняю жінку 

13.05, 14.05, 15.05 Т/с 

«Центральна лікарня»

16.05 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

20.15 Ліга сміху

22.10 Розсміши коміка. Діти

00.00 Вечірній Київ

02.05 Міс-Україна 2016

05.10 Вечірній Київ

ІНТЕР

05.45 М/ф

06.20, 14.30 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00 Новини

07.10, 8.10 «Ранок з «ІНТЕРом»

09.20 Давай одружимося

11.20, 12.25 Т/с «Райські 

яблучка. Життя триває»

17.10 Речдок

18.00 Стосується кожного

20.00, 2.20 Подробиці

20.40 Т/с «Полуничний рай»

00.40 Х/ф «Велика 
розмова»

03.00 Україна: забута історія

03.45 Чекай на мене

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.10, 12.50 Т/с «Черговий 

лікар»

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.50 Сьогодні

07.15, 8.15 Ранок з Україною

09.15, 5.20 Зоряний шлях

10.50, 3.40 Реальна містика

14.45, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-2»

19.45 Говорить Україна

21.00, 23.30 Т/с «Коли минуле 

попереду»

01.10 Т/с «Закон і порядок: 

злочинний намір»

ICTV

05.30 Громадянська оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Інсайдер

11.10, 13.20 Х/ф «Під укіс»

12.45, 15.45 Факти. День

13.35, 16.10 Т/с «Танці 

маріонеток»

17.40 Т/с «Останній 

бронепоїзд»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Антизомбі

21.25 «На трьох»

00.50 Х/ф «Невдахи»
02.20 Х/ф «Не погрожуй 

Південному центру, 
попиваючи сік у себе 
в кварталі» 

03.45 Дивитись усім!

04.45 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.25 Служба розшуку дітей

03.30 Зона ночі

05.15 Т/с «Татусеві дочки»

05.49, 7.05 Kids Time

05.50 М/с «Сімейка Крудс»

06.45 М/с «Пригоди Кота в 

чоботях»

07.10 Київ вдень та вночі

12.30 Серця трьох

16.00 Серця трьох. Пост-шоу

19.00 Х/ф «Шість днів, сім 
ночей»

21.00 Х/ф «Шахраї»
23.00 Х/ф «Конвоїри»
01.00 Х/ф «Пастка»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.35, 8.25, 1.55 Огляд 

преси

06.45, 18.45 Місцевий час

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.50 Драйв

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 

14.15, 15.25, 16.15, 17.15 

Інформаційний день

18.15 Інтерв’ю з Андрієм 

Сусленком

19.30, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Стоп корупції!

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

00.25 Хроніка дня

02.15 Машина часу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

03.35 В кабінетах

04.25, 5.25 Будемо жити

04.45 Невигадані історії

05.55 Рандеву

НТН

04.40 Х/ф «Будні карного 
розшуку»

06.05 Х/ф «Інспектор 
карного розшуку»

07.50, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

і партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.30, 17.25 Т/с «Детективи»

12.00 Страх у твоєму домі

13.45, 15.05, 21.30 Т/с 

«Елементарно»

14.45, 19.00, 23.15, 2.40 

Свідок

15.40 Т/с «Болота»

23.45 Т/с «Криміналіст»

01.55 Т/с «Поліція Маямі»

03.10 Речовий доказ

03.40 Легенди бандитської 

Одеси

04.45 Правда життя. Професії

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Світло 

06.40 Гра долі. Невгамовний 

Пантелеймон, ч. 1 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.45, 18.30, 00.00 Новинний 

блок 

08.15, 19.00, 00.30 Новини. 

Культура 

08.35 Ранок iз «Культурою»

09.20 Дійові особи. Мирослав 

Гринишин 

10.10 Життя у вишивці

10.30 Митець. Сцена-доля 

Степана Олексенка, ч. 1 

11.20 Сергій Довлатов 

«Ослик має бути 

худим». Вистава 

Київської академічної 

майстерні 

театрального мистецтва 

«Сузір’я» 

12.50 Д/ф «Трипілля. Забута 

цивілізація старої 

Європи» 

13.45 Своєрідна нескінченна 

пісня... 

14.00, 02.00 Ювілейний 

концерт народної 

артистки України Алли 

Лагоди, ч. 2

14.55, 02.55 Передчуття. 

Тетяна Круліковська, 

ч. 2

16.00 Стежками Мауглі й 

Багіри 

16.20 Валерій Франчук. Той, 

хто пройшов крізь 

туман

17.00, 00.50 Книга. ua 

17.25, 01.15 Готична четвірка 

Хустщини

18.00, 01.45 Гра долі. 

Невгамовний 

Пантелеймон, ч. 2

18.10 Український Афон

19.20 Територія Кіно

19.50 Театральні силуети. 

Задушевний актор. 

Валерій Сивач 

20.20 Вечірня казка 

20.30 Митець. Сцена-доля 

Степана Олексенка, ч. 2

21.30 Вечір мюзиклу, ч. 1

22.30 Володимир Підпалий. 

Осяяний любов’ю 

23.35 Буша. Подільський 

оберіг 

04.00 «Пристрасті дому 

пана Г.-П.» Водевіль-

модерн за п’єсою Олени 

Пчілки «Сужена — не 

огужена» Київського 

академічного театру 

«Колесо»

05.15 Таємниця Богородиці 

Пирогощі

СТБ

08.40 Х/ф «Осінній вальс»
10.45 Х/ф «Особисте життя 

лікаря Селіванової»
18.00, 22.00 Вiкна-новини

18.35 Х/ф «Довгоочікуване 
кохання»

20.40, 22.45 Х/ф 
«Терміново шукаю 
чоловіка»

23.10 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.00  Тарапунька. Аншлаг 

довжиною в життя

06.50, 22.00, 5.25 DW-

Візерунок дня

07.00, 14.00, 18.00 Алло, 

лікарю!

10.35, 4.35 Модні історії

11.00  Будьте здорові!

15.00, 21.30, 4.55 Відлуння

15.35, 19.55 Природа сьогодні

16.35  Супервідчуття

17.00  Повітряні воїни

19.00  В гостях у Дмитра 

Гордона

21.00  Цивілізація Incognita

22.20  Віктор Ющенко 

професор Київського 

університету культури

23.10  Ювілейний концерт 

дуету «Світязь»

01.15  Ніч чорних краваток

03.00  Життя на Вершині

03.55  Світські хроніки

04.20  Кумири

05.35  Джаз-коло

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 18.15 Спецкор

08.30 ДжеДАІ

09.00, 1.05 Територія обману

11.00 Він, Вона і телевізор

14.55 Х/ф «За лінією 
вогню»

16.25 Х/ф «Обман»
18.50 5-й тур ЧУ з футболу 

«Динамо» — «Зірка»

21.00 Х/ф «В’язень»
22.45 Змішані єдиноборства. 

UFC.

02.05 Нишпорки

02.30 Х/ф «Вишневі ночі»
03.55 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 17.50, 18.30, 

22.50, 0.50, 3.00, 5.20 

Топ-матч

06.10 «Тоттенгем» — 

«Челсі». ЧА

08.10 «Шахтар» — 

«Маріуполь». ЧУ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 «Ліверпуль» — «Вест 

Гем». ЧА

12.10 «Ворскла» — 

«Динамо». ЧУ

13.55 «Барселона» — «Ман 

Сіті». ЛЧ УЄФА

16.00 «Зірка» — «Верес». 

ЧУ

18.00 Світ Прем’єр-ліги. ЧА

18.45 Передматчева студія

19.30 «Реал» — «МЮ». 

Суперкубок УЄФА-2017

21.45 Післяматчева студія

23.00 «Боруссія» (М) 

— «Селтік». ЛЧ УЄФА

01.10 «Арсенал» — 

«Лестер». ЧА

03.30 «Атлетік» — «Генк». 

ЛЄ УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 1.35, 3.35, 5.35 

Топ-матч

06.10 «Борнмут» — 

«Арсенал». ЧА

08.10 «Аякс» — 

«Панатінайкос». ЛЄ 

УЄФА

09.55 «Зірка» — «Верес». 

ЧУ

11.40 «Реал» — «МЮ». 

Суперкубок УЄФА-2017

13.50, 20.35 Передмова до 

сезону. ЧА

14.45, 18.45 «Шахтар» 

— «Маріуполь». ЧУ

16.30 Світ Прем’єр-ліги. ЧА

17.00 «Тоттенгем» — 

«Баєр». ЛЧ УЄФА

21.30 «Арсенал» — 

«Лестер». ЧА

23.45 «Баварія» — «ПСВ». 

ЛЧ УЄФА

01.45 «Сент-Етьєнн» 

— «Майнц». ЛЄ УЄФА

03.45 «Ювентус» — «Ліон». 

ЛЧ УЄФА

МЕГА

06.00, 14.30 Бандитська Одеса

07.20  Україна: забута історія

08.10, 12.50 Правила життя

09.00  Правда життя

10.00, 21.40 Мистецтво 

виживання

10.50, 17.00 Мисливець та 

жертва

11.50  Флорида: пори року

13.40  Містична Україна

15.20, 23.40 Бойові сили

16.10, 20.50 Скарби власноруч

18.00, 22.40 Диво-винаходи

19.00  Бандитський Київ

20.00  Вакцини. Бізнес на 

страху

00.30  Війна всередині нас

03.40  Таємниці 

кримінального світу

К1

05.10 Рецепти щастя

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.50 Чи знаєте ви, що...

08.25 М/ф

10.00, 16.20 Файна Юкрайна

10.30, 0.50 Розсміши коміка

11.25, 12.25, 14.25, 15.25, 

18.00, 19.00, 20.00, 

21.00 Орел і решка

22.00 КВК на БІС

23.00 Вечірній квартал

02.25 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 Казка з татом

06.50, 5.40 Корисні підказки

07.10 Це наше — це твоє

07.20 Мультмікс

10.20, 24 .00 Х/ф «Мері 
Ком»

12.50 Повне перевтілення. 

Дім за тиждень

13.50 Одного разу під 

Полтавою

14.55 Одного разу в Одесі

15.20 Т/с «Домашній арешт»

15.55, 3.20 Віталька

17.50 Країна У

18.50 Казки У Кіно

20.00 Х/ф «Бібліотекар: у 
пошуках списа долі»

22.00 Х/ф «Як кохатися 
по-англійськи»

01.50 Х/ф «Хіппініада, або 
Материк кохання»

УТ-1

06.00, 19.55 Д/с «Орегонський 

путівник»

06.30 М/с «Мандрівники в 

часі»

07.30 Ранковий блок програм

08.45 Д/с «Порятунок 

ферми»

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.30 Т/с «Гранд готель»

11.15 Т/с «Епоха честі»

13.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.15, 23.00 Схеми

14.05, 2.05 Т/с «Лінія 

захисту»

15.00, 18.30, 21.00, 1.10 

Новини

15.20 Д/с «Вагасі — японські 

смаколики»

16.40 Д/ф «Порятунок 

ферми»

17.15 Хто в домі господар?

17.35 М/с «Легенда про 

Білосніжку»

18.45, 1.35 Про головне

19.00, 1.50 Новини. Культура

19.20, 0.35 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»

20.30 Борхес

21.30 Всесвітні ігри-2017. 

Яскраві моменти

21.50 Богатирські ігри

22.50 Д/с «Південна Корея 

сьогодні»

ТРК «ЕРА»
23.30 Д/с «Дикі тварини»

02.50 Т/с «Таксі»

04.10 Т/с «Чорна Рада»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 4—5 СЕРПНЯ 2017
11 серпня
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КАНАЛ «1+1»

07.05, 19.30 ТСН

08.00 Гроші

09.15, 10.20, 2.05, 5.00 Вгадай 

ящик

11.10, 23.15 Світське життя

12.10 Мелодрама «Чудо за 

розкладом»

16.25, 21.15 Вечірній квартал

18.30 Розсміши коміка-2017

20.15 Комедія «Знай наших»

00.15 Розсміши коміка. Діти

05.40 Ескімоска-2: пригоди в 

Арктиці

ІНТЕР

05.30, 20.00, 1.40 Подробиці

06.10 М/ф

06.40 Х/ф «Поживемо 
— побачимо»

08.15, 4.40 Х/ф «Здрастуй і 
прощавай»

10.10 Х/ф «Баламут»
12.00 Х/ф «Одружений 

холостяк»
13.50 Т/с «Серафима 

Прекрасна»

20.30 Ювілейний концерт 

Софії Ротару

22.50 Софія Ротару: секрети її 

успіху

23.50 Х/ф «Мисливці за 
розумом»

02.10 Х/ф «Літа молодії»
03.25 Х/ф «Дівчина з маяка»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00, 2.00, 5.20 

Сьогодні

07.15, 5.50 Зоряний шлях

08.20 Т/с «Коли минуле 

попереду»

13.50, 15.20 Т/с «Моє 

улюблене чудовисько»

18.00, 19.30 Т/с «Печалі-

радості Надії»

22.20 Т/с «Ляльки»

02.30 Реальна містика

04.00 Т/с «Закон і порядок: 

злочинний намір»

ICTV

05.05 Т/с «Відділ 44»

06.45 Дивитись усім!

07.45 Без гальм

08.45 М і Ж

09.45 «На трьох»

12.45 Факти. День

13.05 Х/ф «Під укіс»
14.55 Х/ф «Невдахи»
16.50 Х/ф «З усіх сил»
18.45 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки

20.05 Х/ф «Нестримні»

22.05 Х/ф «Нестримні-2»
00.00 Х/ф «Ганнібал»
02.25 Т/с «Лас-Вегас»

03.05 Провокатор

04.35 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.05 Служба розшуку дітей

03.10 Зона ночі

05.53, 7.09 Kids Time

05.55 М/с «Сімейка Крудс»

06.15 М/с «Пригоди Кота в 

чоботях»

07.10 Ревізор

10.45 Пристрасті за Ревізором

13.00 Т/с «СашаТаня»

14.15 Х/ф «Шість днів, сім 
ночей»

16.15 Х/ф «Чого хочуть 
жінки»

19.00 Х/ф «Міс 
Конгеніальність»

21.00 Х/ф «Міс 
Конгеніальність-2»

23.00 Х/ф «Улюбленці 
Америки»

01.00 Х/ф «Дракула Брема 
Стокера»

5 канал

06.00 Час-тайм

06.15, 20.10, 0.20, 5.15 Рандеву

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 

22.00, 00.00 Час новин

07.20 Невигадані історії

07.50, 8.55, 22.15, 0.15 Час 

бізнесу

08.20 Не перший погляд

09.15 Мотор

09.20 Автопілот-новини

09.30 Укравтоконтинент

10.10 Модне здоров’я

10.30 Історія успіху

10.40 Сучасний фермер

11.05 П’ятий поверх

11.30 Майстри ремонту

12.15 Сімейні зустрічі

12.35 Прес-конференція щодо 

ситуації у зоні АТО

13.10, 3.20 Кіно з 

Я. Соколовою

13.30, 4.15 Феєрія мандрів

14.10 Відкрита церква

14.35 Навчайся з нами

15.15 Фінансовий тиждень

15.30 Особливий погляд

16.05 Полілог

17.10 «За Чай.com»

18.10 Про військо

18.25, 2.35 Фактор безпеки

19.25 Машина часу

21.00, 1.30 Велика політика

21.30, 3.00 Вікно в Америку

22.30 Д/ф «Відділ кадрів»

23.25 Національний актив

01.15, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

02.15 В кабінетах

04.35 Час інтерв’ю

НТН

05.45 Х/ф «Назад дороги 
немає»

09.35 Х/ф «Єдина дорога»
11.25, 3.10 Речовий доказ

14.10 Склад злочину

15.45 Переломні 80-ті

17.20 Речдок

19.00, 2.45 Свідок

19.30 Х/ф «День 
залежності»

21.10 Х/ф «Останній легіон»
23.05 Х/ф «Бойова 

бригада»
01.00 Т/с «Поліція Маямі»

04.00 Правда життя. Професії

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Стежками Мауглі й 

Багіри 

06.30 Валерій Франчук. Той, 

хто пройшов крізь туман 

07.10 Книга. ua 

07.35 Готична четвірка 

Хустщини 

08.05 Гра долі. Невгамовний 

Пантелеймон, ч. 2 

08.25 Новинний блок 

08.55 Новини. Культура 

09.20 Територія Кіно 

09.50 Театральні силуети. 

Задушевний актор. 

Валерій Сивач 

10.30 Митець. Сцена-доля 

Степана Олексенка, ч. 2 

11.20 Володимир Підпалий. 

Осяяний любов’ю 

12.30 Буша. Подільський 

оберіг 

13.00 Казки Лірника Сашка 

13.10 В. Зимін «Невидима з 

солодкого королівства». 

Вистава Київського 

академічного театру на 

Липках

14.30 Спочатку було Трипілля

14.50 Дитячі таємниці

15.15 Світ у прямокутнику. 

Леонід Левіт

16.10 Споконвічна музика 

«Дніпра»

17.00, 01.25 Перлина 

Буковинських Карпат

17.30 Леоніла Мерцанова. 

Життя в стилі «Каприс»

18.00 Д/ф «У колі любові 

Миколи Рушковського»

18.30 Незнаний Шевченко. 

Спокуси Березової Рудки

19.00, 00.00 Новини. Культура. 

Дайджест

19.20 Позиція. Тарас 

Петриненко

19.50 Музика і музиканти. 

Валерій Івко

20.20 Євген Станкович. Проект 

«Три С»

21.50 Д/ф «Василь Стус. 

Феномен «Суток»

22.45 Художник... без кордонів

23.10 Світ кераміки

23.30 Jazz Коло, ч. 2

00.20 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Віктор 

Гуцал

02.00 Вечір мюзиклу, ч. 1

03.00 О. Островський 

«Одруження 

Бальзамінова». Вистава 

і майстер-клас творчої 

майстерні Олега Роєнка

05.05 Д/ф «І дні, мов глечики 

з Опішні...». Іван Драч»

 

СТБ

06.05 Все буде добре!

08.05 Караоке на майдані

09.00 Все буде смачно!

10.25 Хата на тата

12.15 Вагітна у 16

14.10 Доньки-матері

15.10 Х/ф «Довгоочікуване 
кохання»

17.05 Х/ф «Терміново, 
шукаю чоловіка»

19.00 Х/ф «Наречений»
23.05 Х/ф «Діамантова 

рука»
01.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.05  Х/ф «Серця 
чотирьох»

07.45  Кумири

09.50  Шеф-кухар країни 

10.25  Життя в цифрі

11.25  Завтра — сьогодні

13.50  Іпостасі спорту

15.20  Соціальний статус

16.00  Концерт «Гетьмана»

19.05  Хіти Михайла 

Поплавського

20.20  Поетично-пісенний 

вечір за участю 

А.Демиденка та 

М.Сивого 

23.05  Ювілейний концерт 

дуету «Світязь»

01.15  Вихідний, після опівночі

02.30  Ніч чорних краваток

03.25  Життя на вершині

03.50  Світські хроніки

04.20  Цивілізація Incognita

04.35  Модні історії

05.05  Джаз-коло

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Зловмисники

11.00 Д/ф «Помста природи»

12.30 Цілком таємно

13.00 Він, Вона і телевізор

14.15 Х/ф «Джек Гантер. 
У пошуках скарбів 
Угаріта»

16.10 Х/ф «Джек Гантер. 
Прокляття гробниці 
Ехнатона»

18.05 Х/ф «Джек Гантер. 
Небесна зірка»

20.00 Х/ф «Війна Богів»
22.00 Х/ф «Динокрок проти 

динозавра»
23.45 Цілком таємно

00.45 Т/с «Інспектор Алекс»

01.35 Територія обману

02.35 Х/ф «Чотири листи 
фанери»

03.55 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00, 19.00, 21.30, 22.15, 

22.50, 0.50, 3.00, 5.20 

Топ-матч

06.10 Передматчева студія

07.00 «Реал» — «МЮ». 

Суперкубок УЄФА-2017

09.15 Післяматчева студія

10.00, 22.30 Футбол NEWS. 

LIVE

10.20 «Арсенал» — 

«Лестер». ЧА

12.10 «Барселона» — 

«Селтік». ЛЧ УЄФА

13.55 ЧА. Передмова до туру

14.25 «Вотфорд» — 

«Ліверпуль». ЧА

16.30, 21.45 Світ Прем’єр-ліги. 

ЧА

16.55 «Челсі» — «Бернлі». ЧА

19.20 «Брайтон» — «Ман 

Сіті». ЧА

23.00 «Сталь» — «Ворскла». 

ЧУ

01.10 «Олександрія» 

— «Шахтар». ЧУ

03.30 «Вотфорд» — 

«Ліверпуль». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Арсенал» — 

«Лестер». ЧА

07.45 «Зірка» — «Верес». ЧУ

09.30 «Ман Сіті» — 

«Тоттенгем». ЧА

11.15 ЧА. Передмова до туру

11.45 «Фіорентина» 

— «Боруссія» (М). 1/16 

фіналу. ЛЄ УЄФА

13.35, 16.00, 23.40, 1.50, 3.50 

Топ-матч

13.45 «Реал» — «МЮ». 

Суперкубок УЄФА-2017

16.10, 20.15 Футбол NEWS

16.30, 18.55, 21.25 Тур ONLINE

16.55 «Сталь» — «Ворскла». 

ЧУ

19.25 «Олександрія» 

— «Шахтар». ЧУ

21.50 «Вотфорд» — 

«Ліверпуль». ЧА

00.00 «Челсі» — «Бернлі». ЧА

02.00 «Сталь» — «Ворскла». 

ЧУ

04.00 «Брайтон» — «Ман 

Сіті». ЧА

МЕГА

06.00  Бандитський Київ

07.20, 18.20 Паралельний світ

09.10, 23.50 Містична Україна

10.00  Бойові сили

12.00, 21.00 Любов, ненависть 

і пропаганда

14.40  Рідні домівки

15.40  Повернення додому

03.00  Мерилін Монро

03.40  Володимир Івасюк

04.20  Таємниці пірамід

05.10  Прокляття скіфських 

курганів

К1

05.10 Рецепти щастя

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.50 Чи знаєте ви, що...

08.25, 10.10 М/ф

12.00 Т/с «H2O: просто додай 

води»

13.35 Орел і решка

23.50 Вечірній квартал

01.40 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 Казка з татом

06.50, 5.40 Корисні підказки

07.10 Це наше — це твоє

07.20 Мультмікс

10.20 М/с «Дора і друзі. 

Пригоди в місті»

10.50 М/ф «Аеротачки»

12.30 Х/ф «Попелюшка»
13.40 Х/ф «Повернення на 

острів Нім»
15.20, 22.00 Казки У Кіно

18.00 Х/ф «Бібліотекар: 
у пошуках списа 
долі»

19.50 Одного разу під 

Полтавою

23.00, 2.30 Країна У

00.00 Х/ф «Чотири дні з 
життя Чандні»

03.20 Віталька

УТ-1

06.00 Д/с «Орегонський 

путівник»

06.30 М/с «Мандрівники в часі»

07.30 Ранковий блок програм

08.45 Д/с «Порятунок ферми»

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.30 М/с «Легенда про 

Білосніжку»

10.20 Хто в домі господар?

10.40 Хочу бути

11.00 Фольк-music

12.30 Т/с «Справедливі»

16.20 Богатирські ігри

17.15 Концерт симфонічного 

оркестру K&K 

Philharmoniker (Австрія). 

Kendlinger dirigent Straub 

(cимфонічний оркестр та 

балет)

19.10 Х/ф «Маленька 
Фадетта»

21.00, 1.10 Новини

21.30 Розсекречена історія

22.20 Книга.ua

22.45 Мегалот

ТРК «ЕРА»
23.00 Борхес

23.30 Д/с «Бог в Америці»

00.35 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

01.30 Театральні сезони

01.55 Світло

02.50 Т/с «Таксі»

04.10 Т/с «Чорна Рада»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 4—5 СЕРПНЯ 2017

УКРАЇНА МОЛОДА

12 серпня

ТБ-СУБОТА 11

 Ліквідатор Віліщук Юрій Володимирович оголошує конкурс iз відбору ор-
ганізатора проведення аукціону з продажу майна ТОВ «ЦЕМЛАЙН» (ідентифі-
каційний код 31099076).
 Учасникам конкурсу потрібно подати ліквідатору документацію, яка скла-
дається з конкурсної пропозиції та підтвердних документів.
 Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору вико-
навців:
заява складена в діловій формі; інформаційна довідка претендента, щодо наяв-
ності достатнього, але не менш як три роки, досвіду проведення аукціонів; копії 
установчого документа претендента та довідки про присвоєння йому ідентифі-
каційного коду згідно з ЄДРПОУ; копія ліцензій; копії кваліфікаційних доку-
ментів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення аукціону та 
підписання протоколу аукціону (за наявності); інформація про продані лоти: 
кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною.
 Основними критеріями відбору претендентів вважаються наявність ліцен-
зії, достатній, але не менш як три роки, досвід проведення аукціонів, запропо-
нована найменша сума винагороди.
 Конкурсну документацію слід надати протягом п’яти днів iз дня опублікуван-
ня оголошення ліквідатору Віліщуку Юрію Володимировичу на адресу: 08720, 
Київська обл., Обухівський район, місто Українка, вул. Промислова, 41.
 Переможця конкурсу буде повідомлено про результати проведення конкурсу.



КАНАЛ «1+1»

06.05, 19.30 ТСН

07.00 Українські сенсації

08.00 Комедія «Знай наших»

09.00 Лотерея 

«Лото-забава»

09.40 М/ф «Маша і Ведмідь»

09.50 Розсміши коміка-2017

10.50, 11.45, 12.35, 13.30, 

14.30, 15.20, 16.15 Світ 

навиворіт

17.35 Ліга сміху

20.15 Мелодрама «Інша 

жінка»

00.00, 2.00 Комедія «Шик»

ІНТЕР

06.05 М/ф

06.35 Х/ф «Стежки-доріжки»
08.00 уДачний проект

09.00 Готуємо разом

10.00 Орел і решка. Рай і пекло

11.00 Орел і решка. 

Перезавантаження

12.00 Х/ф «Мої зірки 
прекрасні»

13.50 Т/с «Серафима 

Прекрасна»

20.00, 1.15 Подробиці

20.30 Острів Фіделя

21.30 Т/с «Секта»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.50, 19.00, 6.10 Сьогодні

07.20 Зоряний шлях

08.50 Т/с «Коли минуле 

попереду»

14.10 Т/с «Печалі-радості 

Надії»

18.00, 19.30 Т/с «Буде світлим 

день»

22.15 Т/с «Моє улюблене 

чудовисько»

02.00 Реальна містика

03.50 Т/с «Черговий лікар»

ICTV

05.05, 3.20 Т/с «Код 

Костянтина»

06.40 Т/с «Відділ 44»

10.20 Х/ф «Вбивча 
швидкість»

12.45 Факти. День

13.00 Х/ф «З усіх сил»
14.50 Х/ф «Нестримні»
16.50 Х/ф «Нестримні-2»
18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Нестримні-3»
21.45 Х/ф «Куля в лоб»

23.35 Х/ф «Ганнібал»
01.55 Т/с «Лас-Вегас»

НОВИЙ КАНАЛ

03.30 Зона ночі

06.35, 8.35 Kids Time

06.40 Х/ф «Готель для 
собак»

08.40 Х/ф «Твердолобий»
10.30 Х/ф «Янголи Чарлі»
12.30 Х/ф «Янголи Чарлі: 

повний вперед»
14.30 Х/ф «Міс 

Конгеніальність»

16.40 Х/ф «Міс 
Конгеніальність-2»

18.45 Х/ф «Освідчення»
21.00 Х/ф «Свекруха-

монстр»
23.00 Х/ф «Як позбутися 

хлопця за 10 днів»
01.10 Х/ф «Улюбленці 

Америки»

5 канал

06.00, 9.30 Вікно в Америку

06.25, 18.15 Велика політика

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 22.00, 00.00 Час 

новин

07.20, 16.05, 1.35 В кабінетах

07.50, 8.55, 22.15, 0.15 Час 

бізнесу

08.15 Мотор

08.20 Автопілот-тест

08.25 Технопарк

08.30, 3.15 Феєрія мандрів

09.10 Гра інтересів

10.10 Кордон держави

10.25 Будемо жити

10.40 Драйв

11.10 Рандеву

12.15 Сімейні зустрічі

12.40 Прес-конференція щодо 

ситуації у зоні АТО

13.10 Модне здоров’я

13.30 Час інтерв’ю

14.10 Агрокраїна

14.30 Діалоги з Патріархом

15.15 П’ятий поверх

15.30 Національний актив

16.30 Акцент

17.10 «За Чай.com»

19.25, 0.20, 1.15 Невигадані 

історії

20.05, 2.15, 5.15 Машина часу

21.40, 3.00 Час-Time

22.30 Д/ф «Відділ кадрів»

23.30 Фінансовий тиждень

01.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

01.55 Огляд преси

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.00 Х/ф «Глухий кут»
06.20 Х/ф «В останню 

чергу»
08.05 Т/с «Охоронець-3»

11.05 Х/ф «День 
залежності»

12.40 Х/ф «Раз на раз не 
випадає»

14.40 Легенди карного 

розшуку

15.50 Склад злочину

17.20 Речдок

19.00 Т/с «Розвідники»

22.30 Х/ф «Білий слон»
00.15 Х/ф «Останній 

легіон»
02.05 Таємниці кримінального 

світу

03.00 Випадковий свідок

03.15 Речовий доказ

03.45 Легенди бандитської 

Одеси

04.15 Правда життя. Професії

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Світ у прямокутнику. 

Леонід Левіт 

06.55 Споконвічна музика 

«Дніпра» 

07.45 Дитячі таємниці 

08.15 Перлина Буковинських 

Карпат 

08.45 Незнаний Шевченко. 

Спокуси Березової 

Рудки

09.20 Позиція. Тарас 

Петриненко 

09.50 Музика і музиканти. 

Валерій Івко 

10.20 Євген Станкович. 

Проект «Три С» 

11.50 Д/ф «Василь Стус. 

Феномен «Суток» 

12.45 Художник...без кордонів 

13.10 Світ кераміки 

13.30 Jazz Коло, ч. 2 

14.00 Концерт Рок-оркестру 

народних інструментів 

України «НАОНІ»

15.40 Старий Луцьк

16.00 Музика без меж 

16.35 Майстри великої 

родини. Шкрібляк

17.00 Роман Коваль. 

Повернення правди. І 

повіяв огонь новий з 

Холодного Яру, ч. 2

17.35, 01.10 Аннина гора

17.50, 01.30 Неліда 

Афанасьєва. Поезія в 

музиці

18.20 Києвотека. Лесь Сердюк

18.45 Поетична сторінка від 

Василя Герасим’юка. 

Богдан Антонич

19.00, 00.00 Новини. Культура. 

Дайджест

19.20 Мовою мистецтва

19.50 Сценограй 

20.20 Ю. Шевченко «За 

двома зайцями». 

Вистава Національної 

опери України

21.40 Барвиста Берегівщина

22.05 Д/ф «Чотири броди 

Михайла Стельмаха»

22.35 П. Чайковський. 

Симфонія №6, si minor, 

«Патетична»

23.20 Олег Чорногуз. 

Роздуми

00.20 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Вадим 

Пепа

02.00 Концерт Рок-оркестру 

народних інструментів 

України «НАОНІ»

03.40 Старий Луцьк 

04.00 «Штраус в опереті». 

Концерт Київського 

національного 

академічного театру 

оперети

05.45 Ліжникарка з Яворова

 

СТБ

06.30 Все буде добре!

07.40 Хата на тата

09.00 Все буде смачно!

11.00 Караоке на майдані

11.55 Полювання

13.00 Х/ф «Діамантова рука»
14.55 Х/ф «Наречений»
19.00, 2.10 Слідство ведуть 

екстрасенси

22.45 Я соромлюсь свого тіла

ТОНІС

06.00  Х/ф «Світлий шлях»
07.50  Натхнення

09.50  Природа сьогодні

11.40  Зимою і літом 

мандруємо світом

13.50  Будьте здорові!

14.15, 4.35 Модні історії 

15.30  Соціальний статус

16.15  Фестиваль «Галицький 

шлягер-2017»

19.30  Євромакс

20.10  Шеф-кухар країни 

20.40  Україна — моя родина

21.55  Ювілейний концерт 

дуету «Світязь»

01.10  Ніч чорних краваток

02.15  Життя на вершині

03.45  Світські хроніки

04.10  Кумири

04.20  Ландшафтні ігри

05.00  Джаз-коло

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Він, Вона і телевізор

15.10 Х/ф «У пошуках 
бурштинової кімнати»

17.30 Х/ф «У пошуках 
скарбів нібелунгів»

19.50 Х/ф «В’язень»
21.30 Профутбол

23.15 Змішані єдиноборства. 

UFC.

01.45 Х/ф «Відьма»
03.40 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 0.50, 3.00, 5.20 

Топ-матч

06.10 «Челсі» — «Бернлі». ЧА

08.10 «Сталь» — «Ворскла». 

ЧУ

10.00, 15.40, 20.15 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 «Брайтон» — «Ман 

Сіті». ЧА

12.10 «Олександрія» 

— «Шахтар». ЧУ

13.55 «Арсенал» — 

«Лестер». ЧА

16.00 Світ Прем’єр-ліги. ЧА

16.30, 18.55 Тур ONLINE

16.55 «Маріуполь» — 

«Карпати». ЧУ

19.25 «Олімпік» — 

«Чорноморець». ЧУ

21.20 Великий футбол

23.00 «Ньюкасл» — 

«Тоттенгем». ЧА

01.10 «Маріуполь» — 

«Карпати». ЧУ

03.30 «МЮ» — «Вест Гем». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.05 «Олександрія» 

— «Шахтар». ЧУ

07.50, 17.30, 20.00, 22.00, 

1.50, 3.50 Топ-матч

08.00 «Арсенал» — 

«Лестер». ЧА

09.50, 2.00 «Вотфорд» 

— «Ліверпуль». ЧА

11.40 «Челсі» — «Бернлі». 

ЧА

13.30, 4.00 Сталь» — 

«Ворскла». ЧУ

15.20 «Ньюкасл» — 

«Тоттенгем». ЧА

17.50 «МЮ» — «Вест Гем». ЧА

20.10 «Маріуполь» — 

«Карпати». ЧУ

22.10 «Брайтон» — «Ман 

Сіті». ЧА

00.00 «Олімпік» — 

«Чорноморець». ЧУ

МЕГА

06.00  Бандитська Одеса

07.20, 18.20 Паралельний світ

09.10  Містична Україна

10.00  Бойові сили

12.00, 21.00 Любов, ненависть 

і пропаганда

14.40  Королева Півночі

15.40  Флорида: пори року

17.30  Повернення додому

23.50  Бандитський Київ

03.40  Україна: забута історія

К1

05.10 Рецепти щастя

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.50 Чи знаєте ви, що...

08.25, 11.00 М/ф

09.30 Т/с «H2O: просто додай 

води»

12.50 Орел і решка

23.00 Х/ф «Принцеса спецій»
00.50 Х/ф «Закохані 

невротики»
02.10 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 Казка з татом

06.50, 5.40 Корисні підказки

07.10 Це наше — це твоє

07.20 Мультмікс

09.30 М/ф «Аеротачки»

11.10 Х/ф «Повернення на 
острів Нім»

12.50 Х/ф «Чотири дні з 
життя Чандні»

15.20 Танька і Володька

19.50 Одного разу під 

Полтавою

22.00  Казки У Кіно

23.00 Країна У

00.00 Х/ф «Як кохатися 
по-англійськи»

02.00 Х/ф «Хіппініада, або 
Материк кохання»

03.30 Віталька

УТ-1

06.00 Д/с «Орегонський 

путівник»

06.30 М/с «Мандрівники в 

часі»

07.30 Ранковий блок програм

08.45 Д/с «Порятунок 

ферми»

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.30 Х/ф «Маленька 
Фадетта»

11.40, 1.30 Театральні сезони

12.05 Мистецькі історії

12.20 Фольк-music

13.45 Д/с «Садові скарби»

14.40 Т/с «Гранд готель»

20.30 Перша шпальта

21.00, 1.10 Новини

21.30 Д/с «Супервідчуття»

22.00 Д/с «Вагасі — японські 

смаколики»

ТРК «ЕРА»
23.00 Книга.ua

23.30 Богатирські ігри

00.35 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

01.55 Надвечір’я. Долі

02.50 Т/с «Таксі»

04.10 Т/с «Чорна Рада»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 4—5 СЕРПНЯ 2017

УКРАЇНА МОЛОДА12 ТБ-НЕДІЛЯ
13 серпня
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«На сьогодні під мораторієм перебуває 41 млн. га сільськогосподарських земель, з яких 10,5 млн. га 

— угіддя державної та комунальної власності, а 27,7 млн. га — земельні частки (паї)».
За даними Всеукраїнської аграрної Ради

УКРАЇНА МОЛОДА

Світлана МИЧКО
Тернопільська область

Впровадження земельної ре-
форми, і передусім зняття 
мораторію на продаж земель 
сільськогосподарського при-
значення, залишається однією з 
найгарячіших тем обговорення 
в українському суспільстві. Така 
дискусія, організована Націо-
нальною асоціацією сільсько-
господарських дорадчих служб 
України ДОРАДА, проходила 
нещодавно і у Тернопільсько-
му прес-клубі. Розпочинаючи 
розмову, представник згада-
ної асоціації Йосип Книжиць-
кий повідомив, що до сьогодні 
відбулося вже більше десятка 
подібних громадських слухань 
різного рівня в громадах, селах 
та райцентрах. Відтак свої дум-
ки щодо того, як саме відкриття 
ринку землі може позначитися 
на економічній ситуації в країні 
та на розвитку агропромисло-
вої галузі, висловили представ-
ники різних сфер. Пропонуємо 
увазі читачів основні думки, що 
ними емоційно ділилися з жур-
налістами учасники «круглого 
столу».

«Лише не треба вводити 
бездумно»
Андрій Галяс, директор проек-
ту «Розвиток полуничних ко-
оперативів»:
 — Я представляю організа-
цію, що співпрацює з фермера-
ми, які, в основному, працю-
ють в ягідництві та садівниц-
тві. Так-от, вони не готові на 
даний час вкладати кошти в цю 
справу, якщо не мають «дов-
гої» землі, тобто якщо не впев-
нені, що зможуть розпоряджа-
тися нею і завтра та післязавт-
ра, адже ягідництво і садівниц-
тво передбачають досить довгий 
процес вирощування. Зокрема, 
для полуниці один цикл займає 
4 роки, для малини — 8, сади ж 
узагалі потребують від 15 до 20 
рокiв. Тим часом саме цей сек-
тор сільського господарства 
створює дуже багато робочих 
місць, є дуже перспективним 
і вигідним. Тут і лежить від-
повідь на запитання, чи потрі-
бен ринок землі — безперечно, 
що він потрібен. Лише не треба 
вводити його бездумно, даючи 
можливість скуповувати землю 
будь-кому і у великих кількос-
тях для майбутнього перепрода-
жу. Сільськогосподарські зем-
лі повинні використовуватись 
за призначенням.

«Не загубити того, що, 
власне, є селом»
Андрій Строєвус, власник зе-
мельного паю:
 — Ця тема впродовж остан-
ніх тижнів аж «пищить» з усіх 
телеканалів і газет. І , як ка-
жуть у нас у селі: якщо вже на-
віть співаки починають агіту-
вати за продаж землі, то, зна-
чить, щось там таки «сховано». 
У цьому процесі продажу чи не-
продажу землі дуже важливо не 
загубити того, що, власне, є се-
лом, тих людей, які там живуть 
і працюють. Доконечно ми має-
мо зрозуміти одну річ — село то 

не є кормоцех, і не дай, Боже, 
на такий його перетворити, до-
пустити в процес величезні аг-
рофірми, які знівелюють село. 
Бо хоч як би заїжджено це зву-
чало, але село — це таки справ-
ді колиска нації. У селі є те, що 
називається національною ек-
зистенцією, що живить націю і 
визначає її перспективу на май-
бутнє. Тому, як відзначив і по-
передній виступаючий, надз-
вичайно важливо, аби та зем-
ля була використана саме за 
призначенням. І зрозуміло, що 
свою власну землю ніхто не вис-
нажуватиме, не «захімлювати-
ме», як кажуть у народі, не вби-
ватиме заради викачування гро-
шей по максимуму.

«Громадяни повинні мати 
право вчиняти будь-які дії зі 
своєю власністю»
Лілія Чорна, спеціаліст-земле-
впорядник 1-ї категорії Золото-
потіцької (Бучацький район) 
селищної ради:
 — На мою думку, продаж 
землі буде тільки позитивом. 
Згідно з 13-ю статтею Консти-
туції України, земля є об’єктом 
власності українського народу, 
отже, громадяни повинні мати 
право вчиняти будь-які дії зi 
своєю власністю. Сьогодні селя-
ни начебто є власниками паїв. 
Але багато хто вже за станом 
здоров’я не здатний її оброб-
ляти, тож здають в оренду. То 
чому селянин не має права про-
дати свою землю, хай навіть за-
дешево, якщо в нього є така пот-
реба і він може за рахунок цього 
покращити якість свого життя 
чи вирішити якусь важливу на-
гальну потребу? У нас же поки 
що виходить так, що людина 
помирає в злиднях, але змуше-
на цей пай, який, по суті, мерт-
вим вантажем лежить, переда-
вати в спадок із незрозумілою 
перспективою. Що ж до впли-
ву на економічну ситуацію в ці-
лому, то в разі офіційного доз-
волу на продаж сільськогоспо-
дарських земель дохід зможуть 
отримати і селяни, і держава, бо 
при купівлі-продажу буде спла-

чуватися державне мито. При 
цьому новий власник буде зму-
шений уже добре думати про ра-
ціональне використання, про 
завтрашній день, адже він зро-
бив капіталовкладення.

«Як виробник буду поставлена 
в жорсткі рамки»
Світлана Кебалюк, директор 
підприємства з промислово-
го виробництва суниці «Еко-
фрутс»:
 — Виходячи конкретно з 
моєї ситуації, треба чекати 
явно негативних результатів. 
Бо на сьогодні я, наприклад, 
не готова скупити ті паї земель-
ні, які використовую. І допус-
каю, що частина людей, чию 
землю я орендую, захочуть її 
забрати, а в мене якраз зараз 
закінчуються угоди оренди, їх 
треба буде переукладати. Тож 
є ризик великий, що мій без-
перервний цикл вирощуван-
ня буде порушено і як вироб-
ник я буду по ставлена в дуже 
жорсткі рамки. Водночас ті 1 
тис. чи 1,2 тис. доларів за пай 
— це не є той дохід, який може 
значно поліпшити добробут се-
лян чи вирішити якусь серйоз-
ну їхню проблему. Ми ж сьо-
годні пропонуємо людям до-
сить високі орендні ставки за 
землю, тож за найближчі кіль-
ка років вони можуть отрима-
ти значно більше. Впевнена, 
що люди в селі розумні і здат-
ні будуть прорахувати це. Але, 
звичайно, знайдуться такі, які 
все-таки захочуть продати. Для 
мене ж випадання навіть однієї 
ланки у півтора гектара потяг-
не за собою великі проблеми.

«Усе залежить від ситуації»
Надія Залевська, голова сільсь-
кої ради з Лосятина Кременець-
кого району:
 — Усе залежить від ситуа-
ції в кожному окремому насе-
леному пункті. У нашому селі 
вже всі намагаються заробля-
ти самі, і в нас дуже мало лю-
дей, які не здатні самі обробля-
ти свою землю. Доходить часом 
навіть до скандалів, бо люди ма-

сово хочуть мати землю у своє-
му розпорядженні. Інше пи-
тання — це великі агрохолдин-
ги, яким люди ще раніше позда-
вали землю в оренду і в яких є 
кошти, щоб скупити ці всі землі 
першочергово. Результат може 
вдарити по дрібних сільгоспви-
робниках, знищити їх, а в селі 
хіба можливий сьогодні якийсь 
інший заробіток, крім цієї зем-
лі? Тому перш, ніж приймати 
закон щодо дозволу на продаж 
сільськогосподарських земель, 
потрібно дуже добре продума-
ти всі нюанси. Чи готова наша 
держава та її законодав ство до 
того, щоб не лише великі агро-
холдинги, а й прості люди мали 
можливість виживати на своїх 
територіях. Сьогодні можна 
вже спостерігати, як фірми го-
туються скуповувати землю для 
перепродажу, по-своєму готую-
чись до земельної реформи. Та-
кож до мене звертається бага-
то людей із такою проблемою, 
наприклад. Землю в них узя-
то в оренду ще в 2006 році. До 
2012-го не реєстрували. Тоді 
зареєстрували терміном на 10 
років, бо в людей зуміли вима-
нити чисті бланки, і ось тепер 
виходить, що люди є власника-
ми, але розпоряджатися своєю 
землею не можуть, і я не знаю, 
що їм відповісти і як допомог-
ти. І якщо агрохолдинги, які 
орендують землю за договора-
ми оренди, мають першочер-
гове право її придбання у влас-
ність, а між агрохолдингами, ви 
навіть не уявляєте, яка нині ве-
личезна конкуренція землі, то 
чи легко буде селянам відстою-
вати свої права? На жаль, сьо-
годні у нас ще керують усе-таки 
ті, хто має великі гроші.

«Перевести в законне русло»
Віктор Мартинюк, виконую-
чий обов’язки начальника Го-
ловного управління Держгео-
кадастру в Тернопільській об-
ласті:
 — Чи є в Україні ринок зем-
лі? Давайте подивимось. У нас 
є п’ять видів цільового призна-
чення земель, згідно з Земель-

ним кодексом. Якщо люди-
на отримує ділянку для будів-
ництва житлового будинку, з 
відповідним оформленням, то 
потім чи будує вона, чи ні, але 
може вільно продати цю землю 
або подарувати чи обміняти, 
тобто укладає цивільно-правові 
угоди. Те саме, якщо хтось от-
римує ділянку для будівництва 
гаража чи садового будиночка, 
чи має особисте селянське гос-
подарство. Тобто ринок зем-
лі фактично існує. Єдиним ви-
нятком залишається земельна 
частка-пай, тому що є перехід-
ні положення Земельного ко-
дексу і заборона на відчуження 
і зміну цільового призначення у 
будь-який спосіб. І саме тут за-
рита вся сутність тіньового обі-
гу землі. Сьогодні крупні аг-
ровиробники і ті самі агрохол-
динги, представники яких, до 
речі, здебільшого є не місцеви-
ми, всіма можливими способа-
ми, використовуючи і мораль-
ний тиск, і маніпуляції з озна-
ками шахрайських дій, нама-
гаються привласнити земельні 
паї селян. Вони укладають із 
людьми (найбільше жертв — се-
ред пенсіонерів і людей без ви-
щої чи й середньої освіти) не за-
вжди законні цивільно-правові 
угоди, спрямовані на те, щоб у 
майбутньому мати зачіпку для 
позбавлення власників права 
на землю, щоб самим її придба-
ти. Тому для нормального фун-
кціонування вже фактично іс-
нуючого ринку землі необхідно 
лише перевести в законне русло 
всі дії щодо земельних паїв. А 
для цього потрібно зробити нор-
ми закону про обіг ринку земель 
настільки вузькими і жорстки-
ми, щоб вони були зрозумілими 
для громадян, і щоб прості се-
ляни могли користуватися цим 
законом для своєї користі. А чи 
буде від цього користь державі 
та органам місцевого самовря-
дування, то в цьому можна не 
сумніватися. Ми бачимо це за 
надходженням у бюджети при 
будь-яких операціях із земель-
ними ділянками іншого цільо-
вого призначення. 
 І ще одне. Чимало про-
блем існує лише тому, що 
не ведеться достатня масова 
роз’яснювально-правова ро-
бота серед селян, а цим по-
винні займатися насамперед 
керівники та представники ор-
ганів місцевого самоврядуван-
ня й об’єднаних територіаль-
них громад, а також державні 
службовці, які працюють у цій 
сфері. Буде така належним чи-
ном проводитись — то й не буде 
хаосу, і все на ринку землі від-
буватиметься спокійно та в рам-
ках правового поля. ■

ПРЯМА МОВА

Годувальниця на продаж
Дискусії щодо відкриття земельного ринку продовжуються на всіх рівнях

■ А ТИМ ЧАСОМ... 

 На липневій сесії Тернопільської 
обласної ради депутати добряче роз-
сварилися саме через землю, а точ-
ніше — через питання про скасуван-
ня мораторію на продаж земель сіль-
ськогосподарського призначення. Ос-
кільки представники фракцій БПП 
«Солідарність» та «Самопомочі» під-
тримували відкриття земельного рин-
ку, а представники фракцій «Бать-
ківщини», «Громадянської позиції», 
«Свободи» та «Народного контролю» 
були категорично проти. Відтак після 
гострої півторагодинної суперечки об-
ранці все ж прийняли за основу звер-
нення облради до жителів Тернопіль-
щини щодо недопущення запровад-
ження в Україні ринку земель сільсь-
когосподарського призначення. 

■

Земля на вагу золота.❙



14 УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 4—5 СЕРПНЯ 2017 КУЛЬТУРА

 ■ Ірино Миколаївно, пам’ятаєте пох-
вальні слова на свою адресу від великого 
тенора Анатолія Солов’яненка?
 — Пам’ятаю і до сьогодні. Таке не забу-
вається. Анатолій Солов’яненко був висо-
копрофесійним співаком і дуже порядною 
людиною. І, попри те, що в мене не було ор-
кестрової репетиції, партію Одарки я про-
співала чудово. Пізніше я зрозуміла, що 
Анатолію Борисовичу просто хотіли «на-
солити» наприкінці його кар’єри — поста-
вили мене, молоду співачку, вперше без ор-
кестрової репетиції виконувати партію.
 І для мене, тоді зовсім молодої оперної 
співачки, слова похвали додали впевне-
ності у правильності свого творчого шля-
ху. Оскільки моя мама не дуже хотіла, щоб 
я була артисткою. Правда, я їй не казала, 
що поступила в консерваторію на вокальне 
відділення. Якось мама випадково натра-
пила на мій студентський квиток, схопи-
лася за голову й викрикнула татові: «Ми-
коло, вона-таки в артистки подалася...». 
 ■ Коли зрозуміли, що будете співач-
кою?
 — Коли мені було три роки, я випад-
ково побачила красиву оперну співачку 
в блискучому вбранні по телевізору, вона 
співала арію. І я дитячим голосом почала 
їй підспівувати рулади. Відтоді зрозуміла, 
що також буду співати. Тим паче  що всі мої 
близькі родичі мали гарний голос. Моя ба-
буся, Поліна Шарафило, яку примусово 
вислали з Полтавщини до Сибіру з усією 
родиною, спілкувалася і на чужині винят-
ково українською, всі звикли і розуміли її. 
Вона чудово співала українські пісні і ко-
лискові своїм дітям, яких у неї було семе-
ро, на жаль, двоє померло від голоду. У неї 
були сумні і виразні очі, а обличчям — тип 
суто української жінки, як на картинах Та-
раса Шевченка. 
 Всі мої родичі мріяли повернутися в 

Україну, утім бажання здійснилося лише 
у мого батька. І, незважаючи на те, що мій 
тато був штурманом дальної авіації, ми з 
ним виконували дома партію Одарки і Ка-
рася із «Запорожець за Дунаєм» Гулака-
Артемовського. І ця опера пройшла черво-
ною ниткою через усе моє творче життя...
 Співала я і в хорі музичної школи. Утім 
через мій надто потужний голос мене про-
сили відкривати тільки рота. Це був той 
час, коли модними були ансамблі. Про-
те мене не брали ні в який ансамбль, бо ін-
ших виконавців не було чутно. Тому сама 
собі вирішила стати професійною співач-
кою та поступати в консерваторію. 
 ■ У кого вчились вокалу? 
 — У Київському музично-педагогіч-
ному училищі першою викладачкою з во-
калу була чудова співачка Регіна Шарго-
родська. У навчальному закладі я сиді-
ла за однією партою з донькою Володи-
мира Верменича Тетянкою, яка сьогодні 
зберігає архівну спадщину композитора. 
Я вважаю, що це було якимсь знаком — 
предтечею. 
 Багато допомагав у професійному плані 
народний артист України, завідувач ка-
федри вокалу консерваторії Костянтин 
Огнєвий, який, до речі, був першим вико-
навцем пісні «Чорнобривці». Музику на 
слова Миколи Сингаївського написав Во-
лодимир Верменич. І ця пісня стала голо-
вною у моєму репертуарі, де б я не виступа-
ла: для воїнів, літніх людей. Особливо у се-
лах на Київщині та Полтавщині. Коли там 
буваю, я відчуваю Україну. Я дуже хочу 
щоб ці люди, і взагалі люди села жили до-
стойно. І коли там співаю «Чорнобривці» 
бачу, як по зморшкуватих скронях сільсь-
ких жінок тече сльоза, і сама починаю пла-
кати... Більшість слухачів пісню «Чорноб-
ривці» сприймали  як народну. На що Ми-
кола Сингаївський неодноразово зауважу-

вав: якщо її вважають народною, то це і є 
найкраща оцінка пісні.
 ■ Творчість яких співаків на вас впли-
нула?
 — Дуже любила творчість народної ар-
тистки СРСР Оксани Петрусенко, особли-
во романс «Ой не світи, місяченьку» у її ви-
конанні. За переказами очевидців, Оксана 
Петрусенко мала магнетичний вплив на 
слухачів, коли співала на заводах, фабри-
ках; у полі прості робiтники, слухаючи спі-
вачку, плакали. Коли навчалась у школі, 
в мене на столі завжди лежав портрет Ок-
сани Петрусенко. Тому не випадково був 
організований мною конкурс академічної 
пісні імені Оксани Петрусенко.
 Ще велике враження справила на мене 
народна артистка СРСР Гізела Ципола, яка 
вчила мене «любити мистецтво в собі». З 
нею я познайомилася в перші дні роботи в 
Оперному театрі. Гізела Ципола була най-
кращою виконавицею у світі Чіо-Чіо-Сан з 
опери Д. Пуччіні «Мадам Баттерфляй».
 ■ Сьогодні з якими сучасними автора-
ми співпрацюєте?
 — Із поетами Ларисою Петровою, Олек-
сандром Матвєєвим, Олександром Балаб-
ком, Зоєю Ружин, композиторами Леоні-
дом Нечипоруком, Олександром Лісін-
чуком, Олександром Швидким. У спі-
вавторстві з Ларисою Петровою вийшов 

компакт-диск її пісень із назвою «Три дні 
до осені», куди ввійшла і пісня з такою 
назвою. 
 У квітні цього року з групою молодих 
талановитих співаків їздили в Мадрид  на 
фестиваль «Тарасове колосся», куди  була 
запрошена членом журі. Іспанці приспів 
пісні «Три дні до осені» вивчили українсь-
кою мовою(!) і співали разом зі мною. 
 Ми також провели конкурс української 
пісні імені Квітки Цісик. 
 ■ Розкажіть детальніше про конкурс 
імені Квітки Цісик, який проходив у 
Києві. 
 — Цей конкурс започаткований мною 
за підтримки Національної ради жінок 
України. До нього долучилася і народна 
артистка України Наталія Шелепницька. 
Сьогодні я виступаю не лише з концерта-
ми, а й навчаю вокалу молодь. Створила 
творче об’єднання «Молоді оперні голоси», 
а в Київському міському Будинку вчителя 
ще й керую вокально-оперною студією. 
 У конкурсі брали участь і мої учні: 
Світлана Ніканорова, Антоніна Марцева, 
Оксана Рахманова, Анастасія Маєвська, 
які отримали призові місця та були на-
городжені «Золотим» та «Срібним» орде-
ном імені Квітки Цісик. Допомагає мені 
проводити цей конкурс моя донька — ар-
тистка театру і кіно, співачка Юлія Ков-
неристова.
 ■ Ірино Миколаївно, ви лауреат бага-
тьох Міжнародних конкурсів. Який най-
більше вам запам’ятався?
 — Напевне, міжнародний фестиваль, 
що проходив в італійському місті Фівід-
зано. На другий день фестивалю мене 
впізнавали на вулиці і вигукували: «Бра-
во, Примадонно!». Також запам’яталися 
гастролі у Греції, на вулиці мене зупиня-
ли французькі туристи, запитували, чи 
скоро приїду співати у Францію. Зага-
лом у мене насичене гастрольне життя: 
Україна, Чехія, Польща, Австрія, Італія, 
Греція, Македонія, Іспанія, Франція. У 
сольних концертах я виконую не лише 
академічні твори, а й українські та за-
рубіжні естрадні пісні.
 ■ Чи є в оперної співачки Ірини Пер-
санової улюблений персонаж?
 — Уже згадувана Одарка з опери «За-
порожець за Дунаєм» Семена Гулака-Ар-
темовського та Сантуцца з опери «Сільсь-
ка честь» П’єтро Москаньї. 
 ■ Ви закохані в українську пісню. А 
природу? Міста і села наші так само лю-
бите? 
 — Дуже люблю, особливо Пирятин-
щину, з чоловіком Володимиром там із за-
доволенням впорядковуємо придбані при-
садибні сад і город. Бо, як писав Микола 
Сингаївський: «Хто не купався в лугових 
росяних травах, не ходив за плугом, не об-
копував дерева, не обгортав картоплі, не 
прополював грядок, не смакував першим 
огірком з грядки, той достеменно не знає, 
як пахне земля». ■

У Львові 2 серпня в межах 
кримінальної справи про 
зникнення стародруків 
правоохоронці провели 
понад годинний обшук у 
помешканні колишнього 
директора Львівсь-
кої галереї мистецтв 
Лариси Возницької-
Разінкової. Нічого не знайшли. 
Пані Лариса — висококваліфікований 
спеціаліст своєї справи, гідна донька 
свого батька, Бориса Возницького, після 
обшуку виклала свою реакцію на те, що 
відбувається останнім часом:

 «А от тепер, брудні панове, що знищуєте Львівську 
національну галерею мистецтв ім. Бориса Возницького, 
ви мене добряче розізлили. Хотіли у котрий раз мене 
принизити, облити брудом, що вам вдавалося за остан-
ній рік мого директорства, так ось, ви принизили, і «по 
блатному»  опустили (але цією мовою ви тепер розмо-
вляєте) — СЕБЕ.
 Сьогодні у моїй спекою прогрітій «хрущовці» про-
ходив обшук. Стараюся звикнути до цього слова, бо ні-
коли його раніше не вживала. А судді то хто? У своєму 
інтерв’ю Т. Возняк ( мені подобається, як його прозвали 
галерейники — «навозняк») звинуватив мене та Ларису 
Спаську (у минулому зав. відділом музею книг), що тіль-
ки ми знаємо, куди ділися книжки з музею. НЕ ЗНАЮ! 
При моїй каденції була проведена інвентаризація збірки 
музею, і, як мені доповіли головний зберігач І. Хомин та 
Л. Спаська, — інвентаризація закінчена, в музеї все га-

разд, навіть деякі члени комісії вже поставили свої під-
писи, залишилося уточнити деякі нюанси ( музейники 
мене зрозуміють). А далі конкурс — і я не директор. 
 Пропрацювала 45 років в галереї. Навіть у страш-
ному сні не могла побачити, що галерея для мене за-
криється з подачі Козинкевич, Хомина та Возняка. Двічі 
підходила до Возняка і просила взяти мене на посаду 
ре ставратора, хотіла ще приносити користь, але у від-
повідь: «Мені треба порадитися». А от радники були 
свої. Один iз них мене двічі обшукував, коли забира-
ла свої речі, — це славнозвісний Ігор Хомин (до речі, 
а чому ще його не обшукали, він же відповідає за всі 
фондосховища музею?) і Козинкевич — славнозвісна 
плагіатка, яка виставку по Підгорецькій збірці приписа-
ла собі і про Бориса Возницького навіть не згадала. Для 
довідки: Борис Возницький , як тільки домігся переда-
чі галереї Підгорецького замку, окрім значних реставра-
ційних робіт, в основному з колективом музею (держава 
коштів не виділяла), мріяв зробити виставку збірки. Ми, 
як реставратори, працювали над цією збіркою, брали на-
віть на реставрацію твори з Історичного музею. Перебу-
ваючи на посаді генерального директора, я продовжила 
реставрацію цих творів з колективом. І ось, виявляється, 
це стало мрією Возняка і Козинкевич. Які молодці, але 
наскільки б ця виставка виграла, згадавши ім’я Возни-
цького. Які ж ви ПРИМІТИВИ. 
 Так-от, про обшук! Чи наша країна вже геть втрати-

ла розум, чи що відбувається? Щоб таки мене звинува-
тити і піймати на гарячому (голуба мрія Возняка), хлоп-
ці з Галицького СВ ВП ГУ запропонували мені з ними зу-
стрітися. Розуміючи, що справа державна, я попросила 
викликати мене повісткою, на що вони запевнили, що 
«вручать» її при зустрічі. При зустрічі вони надали рі-
шення суду на обшук у моїй квартирі. Запросили поня-
тих. Усе за законом, єдине, що було порушено, і я про це 
заявила, цей обшук мав проходити в присутності мого 
адвоката, надала їм його дані. Це не було враховано, але 
не це головне. А головне те, що фактично обшукувалася 
бібліотека та папки з рукописами Бориса Возницького. 
Коли батька не стало, його маленька двокімнатна квар-
тира у «хрущовці » від підлоги до стелі була заставле-
на книжками, і я вирішила значну частину цієї бібліоте-
ки подарувати галереї, собі лишила лише необхідну для 
роботи літературу. Ось ці книжки і переглядали слідчі. Я 
була спокійна, бо краще віддам життя, ніж сплюндрую 
ім’я такого батька. Дивилися, що хотіли, все показувала, 
а сама думала: Борис Возницький створив музей кни-
ги, рятуючи та звозячи з експедицій у 60-х — 70-х ста-
родруки, українські книжки. Ці експедиції збільшили га-
лерейну збірку в шість разів. Це і врятований І.Пінзель, 
і біля двох тисяч дерев’яної поліхромованої скульптури, 
ікони, портрети, твори Підгорецької збірки... ... Він збіль-
шив культурне надбання держави на мільярди умовних 
одиниць. І я рахую, що не мене обшукували (бо я нічого 

не нажила, слідувала принципам батька), а обшукували 
Возницького — Героя України. Не тих, хто на даний час 
наживається на галереї, влаштовуючи після 18.00, коли 
Палац Потоцьких зачиняється, презентації та п’янки се-
ред експонатів. Змінюють головного бухгалтера на свою 
людину , бо ці кошти за весілля та ... ідуть не у держа-
ву. Виганяють заступника  з науки В. Пшика, який зі сту-
дентських лав прийшов у музей, знає достеменно гале-
рейну збірку і має фундаментальні наукові праці, заміня-
ють його економістом за освітою, який почав свій шлях 
у музеї з допитів працівників та п’янок. Усувають заві-
дувачку відділом реставрації, реставратора вищої кате-
горії Р. Мокрій та Корнєєву Галину, що створювала музеї 
М.Шашкевича, ремонтувала їх і знала свій матеріал як 
ніхто інший. Можу перераховувати факти ще на сторін-
ку, але найжахливiше, що Возняк за рік роботи жоден з 
відділів галереї не врятував, не відреставрував, а навпа-
ки, скоротив відділи музею, бо так працювати простіше, 
легше. Колектив принизив, поставив на коліна. 
 Я довго мовчала, думала: невже це не бачить Міні-
стерство культури, говорила з Є.Нищуком, але зрозумі-
ла, що недаремно був поставлений Возняк, очевидно, все 
ще попереду. Це і піар на скульптурах Пінзеля, і передача 
широкоформатних унікальних полотен М. Альтомонте.
 Так, сьогодні мене розізлили, але це не вилив моєї 
злості, це правда, і під кожним реченням я готова роз-
писатися». ■

ВИСОКА НОТА

Ірина Персанова: Пізніше зрозуміла, що 
Анатолію Солов’яненку хотіли «насолити» 
Оперну співачку в хорі музичної школи через надто 
потужний голос просили тільки відкривати рота

■

Фото з архіву Ірини ПЕРСАНОВОЇ. ❙

Наталка КАПУСТЯНСЬКА

Перший виступ Ірини Персанової — виконувала партію Одарки в опері «Запорожець 
за Дунаєм» у Національній опері України — збігся з останнім виходом на сцену 
народного артиста України Анатолія Солов’яненка. Після виступу визнаний Метр, 
поцілувавши руку молодої співачки, сказав: «Ви дуже гарно співали»... 
А зовсім нещодавно у французькому містечку Дюнкерк, де брала участь у заходах, 
присвячених відкриттю меморіальної дошки кошовому отаману Івану Сірку, Ірина 
Персанова співала дуетом із народним артистом України Анатолієм Паламаренком, 
виконували улюблений романс «Ой не світи, місяченьку».

ВІДЛУННЯ

Примітив і піар на скульптурах Пінзеля

■
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Олексій ПАВЛИШ

 Маунтинбайк та його олім-
пійська дисципліна — крос-
кантрі — є доволі екзотичними 
для України видами велоспор-
ту, утім це не заважає нашим 
спортсменам демонструвати ви-
сокі результати на престижних 
змаганнях.
 Приміром, Яна Беломоїна 
— лідер жіночої збірної — ми-
нулого тижня стала чемпіон-
кою Європи з крос-кантрі: 24-
річна лучанка здобула перемо-
гу на альпійській трасі в італій-
ському Дарфо-Боаріо-Терме. 
Це  дебютна медаль дорослих 
континентальних форумів для 
бронзової призерки ЧС-2015: у 
2016-му Яна на ЧЄ фінішувати 
не змогла, а чотири роки тому 
була кращою у віковій категорії 
U-23.
 На старт італійського турні-
ру Беломоїна, яка очолює рей-
тинг UCI в крос-кантрі, вийшла 
першою — і впевнено підтверди-
ла реноме фаворита: вирвавшись 
у лідери перегонів уже на старті, 
дворазова учасниця Олімпійсь-

ких ігор усі шість кіл дистанції 
пройшла безпомилково, на від-
міну від основних суперниць — 
швейцарки Лінди Індерганд та 
норвежки Гунн-Ріти Дахле. У 
підсумку, Яна перемогла з ве-
личезною перевагою — на остан-
ніх метрах нашій гонщиці вру-
чили український прапор, але 
не обійшлося і без казусів: стяг 
заблокував заднє колесо, тому 
чемпіонці довелося фінішувати 
із байком у руках.
 «Дуже рада цій медалі — 
після бронзи ЧС-2015 хотілося 
виграти нагороду і «на Європі». 
Прикро, що на фініші стався 
курйоз, але головне — це пере-
мога», — поділилася враження-
ми після церемонії нагороджен-

ня титулована спортсменка.
 Власне, про клас Беломоїної 
свідчать не лише подіуми дорос-
лих та юніорських турнірів, а й 
високі результати на Олімпіадах: 
у Лондоні-2012 лучанка фінішу-
вала тринадцятою, а Ріо-2016 — 
пробилася в «топ-10» (дев’ятий 
результат). З огляду на остан-
ні результати, Яна має непогані 
шанси «зачепитися» за медаль і 
на Іграх-2020 у Токіо.
 Також додамо, що наша 
майстриня крос-кантрі не менш 
вдало виступає і в Кубку світу 
— на трьох із чотирьох етапів 
цього сезону вона потрапля-
ла у першу трійку («бронза» у 
швейцарському Ленцерхайді 
та два «золота» — в німецько-

му Альбштадті та у андоррсько-
му Вальнорді), а ще одного разу 
— у Нове Место — стала п’ятою. 
За підсумками чотирьох гонок 
Беломоїна зберігає лідерство в 
загальному заліку: в активі Яни 
— 800 балів та 190 пунктів пе-
реваги над найближчою пере-

слідувачкою — представницею 
Польщі Майєю Влощовською. 
 На велосипедисток чекають 
ще два етапи, які і визначать пе-
реможницю Світового кубка — 
у канадському Мон-Сент-Анні 
(5-6 серпня) та в італійському 
Валь-ді-Солі (26-27 серпня).■

ВЕЛОСПОРТ

Фініш з прапором
Українка Яна Беломоїна — чемпіонка 
Європи з крос-кантрі

■

Оксана ПРОДАНЧУК

Після матчу тижневої давнини всі 
сподівалися, що київському «Ди-
намо» вистачить гандикапу в два 
м’ячі і вони не наступлять на ті ж 
граблі, що й донецький «Шахтар», 
якому в торішньому протистоянні з 
«Янг Бойз» не вистачило домашніх 
2:0 для подолання третього раун-
ду кваліфікації ЛЧ. Але в підсумку  
динамівська історія в розіграші ЛЧ 
сезону 2017/2018 вийшла такою ж 
короткою, як і у «гірників» мину-
лого року.

 «Динамівці» були вимушені бо-
ротися не тільки на полі, а й з по-
лем, штучне покриття якого да-
лося взнаки. На матч-відповідь з 
«Янг-Бойз» Олександр Хацкевич 
виставив тих самих футболістів, 
що й у матчі в Києві. Тоді гравці 
«Динамо» вийшли на поле заря—
дженими на перемогу та бороть-
бу, чого не скажеш про поєдинок 
у Швейцарії.
 Склалося враження, що кия-
ни приїхали на матч занадто са-
мовпевненими, бо ж за всі 90 хви-
лин матчу-відповіді розгледіти в 
їхніх діях бодай якийсь конструк-
тивний план не вдалося. Ставка ж 
на захист «київського» рахунку не 
спрацювала. Один удар по воротах 
швейцарців — красномовне під-
твердження «холостої роботи» ди-
намівської думки. 
 Доки «біло-сині» звикали до 
газону, господарі поля дуже жва-
во розпочали гру. Вже на 13-й хви-
лині поєдинку арбітр призначив 
досить сумнівний пенальті у воро-
та гостей, який «бджоли» з легкіс-
тю реалізували.
 Після пропущеного м’яча пі-
допічні Хацкевича ніяк не активі-
зувалися і не могли підібратися до 
воріт суперника: «динамівці» за 
перший тайм не завдали жодно-
го удару в площину воріт суперни-
ка. Після перерви гра не змінила-
ся: господарі продовжували шука-
ти щастя біля воріт «Динамо», які, 
в свою чергу, продовжували грати 
на відбій.
 Усе міг змінити Андрій Яр-
моленко, котрого партнери виве-
ли віч-на-віч з голкіпером «Янг 
Бойз», утім динамівський капітан 
не зміг переграти свого візаві.
 Навала на ворота «Динамо» 
продовжувалась, але кіпер завж-
ди був на місці. Коли, здавалося, 
до проходу у наступний раунд ЛЧ 
залишалось кілька хвилин, «ди-
намівці» не витримали і пропус-
тили другий, вирішальний, гол. 
Формально винуватцем фатально-
го голу став кіпер «біло-синіх» Ко-

валь, який після не найскладнішо-
го удару не зміг на лінії воріт при-
боркати м’яч.
 Провину за фіаско голкіпер 
киян взяв на себе: «Я скажу мало 
— хочу вибачитися перед уболі-
вальниками і всіма, хто за нас 
переживає. Перед президентом, 
гравцями, тренерами за другий 
гол. Він повністю на моїй совісті. 
Я вважаю, що я винен у тому, що 
ми не пройшли далі».
 Утім, думається, звалювати всю 
провину за виліт з ЛЧ саме на воро-
таря, котрий, до слова, записав до 
свого активу не одну корисну дію 
в матчі, аж ніяк не варто. Відверто 
кажучи, на вихід до наступного ра-
унду підопічні Хацкевича в Швей-
царії просто не награли.
 «Розумію, що всім нам важко 
зараз ... Практично нічого не вихо-
дило в першому таймі. Хоча проси-
ли хлопців грати на атаку і шукати 
щастя біля чужих воріт. Дуже ба-
гато було браку, програвали єдино-
борства. Повністю програли матч у 

плані бажання. Напевно, я непра-
вильно хлопцям пояснив, не доніс, 
як потрібно грати після першого 
виграного матчу. Це моя помил-
ка. Виходити і утримувати раху-
нок — такої установки не було», — 
прокоментував поразку Олександр 
Хацкевич.
 Кажуть, що на помилках вчать-
ся. Здавалося, невдалого прикла-
ду «Шахтаря» динамівцям виста-
чить, аби успішно розпочати свій 
виступ у цьогорічних єврокуб-
ках. Утім «біло-сині» вирішили 
на власному досвіді перевірити ос-
новне єврокубкове правило «мат-
чів на виліт», яке свідчить, що гра 
за вихід до наступного раунду три-
ває не 90, а 180 хвилин. ■

БОКС

«Час розпочати 
нову главу»
Після двох невдалих боїв іменитий 
український боксер-важковаговик 
прийняв рішення залишити профі-ринг

Інф. «УМ»

 Хоч як намагався боксерський світ змусити 41-річ-
ного Володимира Кличка бодай іще раз вийти на про-
фі-ринг, іменитий вітчизняний «супертяж» вирішив не 
ризикувати своїм іміджем та, що головне, здоров’ям й 
оголосив про завершення бійцівської кар’єри. Не зму-
сили Володимира повторно кинути виклик Ентоні Джо-
шуа ні можливість повернути собі кілька чемпіонських 
поясів і на мажорній ноті піти з боксу, ні вагомий гоно-
рар, який, без сумніву, очікував на боксера у випадку 
проведення бою-реваншу з британським чемпіоном. 
 Як наголосив Кличко, прийшов час перегорнути 
сторінку в життєвому літописі. Записавши на різних 
мовах звернення до своїх уболівальників, Володимир 
відзначив: «27 років тому я зробив свій кращий виб-
ір, вибрав професію, яка стала моїм життям — розпо-
чалася моя мандрівка в спорті. Обраний шлях відкрив 
мені світ. Я вивчив іноземні мови, створив свій бізнес 
та об’єкти інтелектуальної власності. Допомогав нуж-
денним, став мотиватором, тренером, менеджером, про-
моутером, фінансистом. Власне, я став такою людиною, 
якою хотів бути. Але в силу різних обставин кожному 
доводиться готуватися до нової глави в своєму житті. І 
я не виняток. Прийшла моя черга це зробити».
 За словами Кличка-молодшого, який, нагадаємо, 
близько десяти років (до моменту поразки Тайсону 
Ф’юрі в листопаді 2015-го), володіючи чемпіонськими 
поясами за версіями WBO, IBF, WBO, IBO, перебував на 
вершині профі-боксу, він уже кілька років паралельно 
з боксом займався розвитком іншої кар’єри. Тож, подя-
кувавши своїм фанатам, запросив їх продовжити з ним 
та брендом «Кличко» нову захопливу мандрівку. ■

■ФУТБОЛ

А щастя було 
так близько
«Динамо» не пройшло випробування штучним 
полем і вилетіло з Ліги чемпіонів

■

ТАБЛО

Ліга Чемпіонів. 3-й кваліфікаційний 
раунд. Матч-відповідь. «Янг Бойз» — 
«Динамо» — 2:0 (Оаро, 13, Лотомба, 90; 
перша гра — 1:3)

■

Дозволивши «Янг Бойз» почуватися на власному полі беззастережними 
господарями, «Динамо» не змогло пройти стартовий раунд 
кваліфікації ЛЧ-2017/2018.
Фото з сайта football24.ua.

❙
❙
❙
❙

Володимир Кличко завершив боксерську кар’єру — 
без чемпіонських поясів, але з бажанням написати 
нову яскраву главу в своєму житті.
Фото з сайта klitschko-brothers.com.

❙
❙
❙
❙

На альпійській трасі в італійському Дарфо-Боаріо-Терме Яна Беломоїна
завоювала «золото» ЧЄ.
Фото з сайта xsport.ua.

❙
❙
❙
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 Знаєте, чому чоловіки п’ють за 
жінок стоячи?
 — Щоб ніхто не сичав у вухо: 
«Досить тобі вже!».

* * *
 — Скажи, а що таке гламурна 
тусовка?
 — Це коли багато-багато людей. 
Сорочки в усіх м’яті, джинси порвані, 
а на голові волосся стирчить у різні 
боки.
 — Я ж казав, ми вчора на гла-
мурній тусовці були, а ти «витверез-
ник, витверезник».

* * *
 Приходить чоловiк у пологовий бу-
динок. До нього виходить медсестра:

 — У вас хлопчик, 3700.
 Той, дістаючи гаманець:
 — Ти дивись, так дешево.

* * *
 У клініці «Хірургія ока» йде опе-
рація. На операційному столі лежить 
хворий. Хірург схиляється зі скальпе-
лем до ока хворого, а той шепоче:
 — Пам’ятайте, минула операція 
була невдалою.
 — А хто старе згадає, тому...

* * *
 Одіссея — яскравий приклад 
того, які «казки» може вигадати 
чоловiк, пояснюючи своїй дружині, 
де він блукав останні п’ятнадцять 
років.

По горизонталі:
 1. Королівський транспорт-
ний засіб.  4. Напрям у літературі та 
мистецтві XVII-XVIII століттях, який 
прийшов на зміну Відродженню. 7. 
Безпілотний космічний літальний 
апарат. 8. Місто в Єгипті, де розта-
шовані піраміди. 10. Курс вітрильно-
го судна відносно до вітру. 11. «Отче 
наш, ... єси на небесі» (молитва). 12. 
Лікарська пряна рослина. 13. Над-
мірна вимогливість до себе і безком-
промісність, притаманні юнацькому 
віку. 16. Приміщення для караулу, 
який охороняє ворота фортеці. 20. 
Казково багатий цар Лідії, який во-
лодів золотими копальнями.  22. «Я 
по латині аморе, ..., невже від цьо-
го рятунку немає?» (Ліна Костенко). 
23. Сніговик із діснеївського муль-
тика «Крижане серце». 24. Столиця 
Південної Кореї. 25. Річка на півночі 
Рівненщини. 26. Давньогрецька ви-
сока ваза з вузьким горлечком. 27. 
Річка в американському штаті Нью-
Йорк. 
По вертикалі:
 1. Високий пагорб, насипаний 
на місці поховання знатного вої-
на. 2. Давньогрецький бог кохання. 
3. Звукові хвилі. 5. Верхнє вбрання 
священика, яке вдягається під час 
богослужіння. 6. Американська сум-
часта тварина з довгим чіпким хвос-
том і буро-сірим хутром. 7. Різкий 

поворот у розвитку чого-небудь. 8. 
Фахівець із рельєфу земної повер-
хні, його походження, розвитку та 
господарського використання. 9. 
Французький варіант імені Генріх. 
14. Давньогрецький кобзар. 15. Ім’я 
короля з давньої пісні Алли Пугачо-
вої «Все можуть королі». 16. Одне 
з найбільших озер півострова Тай-
мир. 17. Абревіатура атомної стан-
ції у місті Вараш. 18. Радянський уз-
бецький вокально-інструментальний 
ансамбль, який співав пісню про Уч-
кудук. 19. Німецький письменник 
композитор і художник, літератур-
ний «батько» Лускунчика і Крихітки 
Цахеса. 21. Ставка на нуль у рулет-
ці. 23. Обрій, небосхил, горизонт.

Кросворд №91 
від 28—29 липня

ПРИКОЛИ■
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з 7 до 13 серпня
  Овен (21.03—20.04). Нарештi ви за-

вершите проекти, над якими працювали весь 
попередній період. Однак домогтися всього 
зможете тільки в оточенні команди, з якою 
давно працюєте.
 Дні: спр. — 7; неспр. — 12.

 Телець (21.04—21.05). Вдасться укласти 
довгостроковi угоди. На цьому тижнi можливі 
напади конкурентів або неприємні позапланові 
перевірки, які ви блискуче витримаєте.
 Дні: спр. — 8; неспр. — 9.

 Близнюки (22.05—21).  Для того, щоб 
розплатитися з боргами, доведеться тугіше 
затягнути пояс. Соціальні зв’язки та сімей-
ний стан зміняться у кращий бiк. Ви будете 
острівцем безпеки для близьких.
 Дні: спр. — 9; неспр. — 11.

 Рак (22.06—23.07). Грошове питання 
не буде для вас проблемою. Коштiв виста-
чатиме не лише на безбідне існування, а й 
на те, щоб зробити невеликий запас.
 Дні: спр. — 10; неспр. — 13.

 Лев (24.07—23.08). Ви не налашто-
вані на великі витрати й намагатимете-
ся їх уникати. Будьте обережнi — вели-
ка ймовірність, що будь-хто спробує заво-
лодіти вашими грошима хитрістю, а може, 
й силою.
 Дні: спр. — 7; неспр. — 8.

 Діва (24.08—23.09). У вас з’явиться 
можливість почати власний бізнес, що ви-
магає серйозних фінансових вкладень. У 
цьому вам допоможуть друзі, які вірять у 
ваш успiх.
 Дні: спр. — 13; неспр. — немає.

 Терези (24.09—23.10). Нарештi ви пе-
рестанете турбуватися про зручності, про які 
весь час мріяли. Вам навіть не доведеться 
боротися за місце під сонцем.
 Дні: спр. — 12; неспр. — 13.

 Скорпіон (24.10—22.11). Ви виконає-
те більшу частину своїх планів. Вдасться ре-
алізувати головне своє бажання, хоч яким би 
нездійсненним воно здавалося.
 Дні: спр. — 9; неспр. — 10.

 Стрілець (23.11—21.12). Вам нале-
жить пережити деякi фiнансовi труднощi. 
Та невдовзi ви вiдчуєте полегшення, ос-
кiльки вдасться отримати дивiденди дав-
нiх проектiв.
 Дні: спр. — 8; неспр. — 9.

 Козеріг (22.12—20.01). Самопо-
чуття цілком і повністю залежатиме від 
вас самих. У цьому краще покладатися 
на власну інтуїцію. Вихiднi проведiть на 
природi.
 Дні: спр. — 12; неспр. — 13.

 Водолій (21.01—19.02). Темп жит-
тя помітно прискориться. Позитивні змі-
ни виникатимуть частiше, але ви пережи-
ватимете й неприємнi моменти.
 Дні: спр. — 9; неспр. — 11.

 Риби (20.02—20.03).  Ви зможе-
те значно покращити своє фiнансо-
ве становище, попереду вигiднi конт-
ракти. Але не варто бездумно витрача-
ти грошi.
 Дні: спр. — 10; неспр. — 12. ■

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

Аліса Квач

 Шанси України, а точніше — ук-
раїнок, на перемогу на конкурсі «Місіс 
Всесвіт-2017», який відбудеться з 25 
серпня по 2 вересня в Південно-Афри-
канській Республіці, значно зросли. 
Бо до черкащанки Юліани Короченце-
вої, яка представлятиме Україну, та 
Інги Малик, яка поїде на конкурс від 
Австрії, днями приєдналася киянка із 
польським корінням Наталка Гайдиш.
 Саме честь Польщі і захищатиме 
красуня-білявка. Хоча її з повним пра-
вом можна назвати й українкою: ди-
тинство Наталки минуло в Хмельни-
цькому, нині вона з чоловіком та донь-
кою проживають у Києві, де Наталка 
здобула собі славу фотомоделі і блоге-
ра, практикуючого психолога, як вона 
сама каже, фахівця «зі стосунків між 
собою, чоловіком та світом». А ще вона 
є прихильницею правильного харчу-
вання та здорового способу життя, ак-
тивно пропагує заняття спортом, пише 

книгу і готується випус-
тити першу колекцію ав-
торських прикрас для дівчат.
 Для Наталки участь у конкурсі 
— втілення її дитячих мрій і реаліза-
ція дорослих амбіцій, до чого вона за-
кликає й інших. «Як персональний 
коуч (тренер-психолог — Авт.) я ба-
гато працюю з невпевненими в собі 
дівчатами. Тому важливо розуміти, 
що саме від внутрішнього стану зале-
жать зовнішні результати, а не нав-
паки. Я вважаю, що тільки праця 
над своїми страхами з часом може 
перетворити кожну з нас на ко-
ролеву», — впевнена вона.
 Що ж, нам буде за кого 
повболівати. Тим більше 
що стежку протоптано — 
минулого року корону 
«Місіс Всесвіт» здобула 
українка з Австрії Ольга 
Торнер. І це ще раз до-
водить, що українські 
жінки — найкращі. ■

КРАСА І СИЛА

Захищатимуть честь...
Одразу три українки змагатимуться 
за корону «Місіс Всесвіт»

■

Наталка Гайдиш.❙

Нація може втратити молоде 
покоління, втягнуте в хмільні 
розваги та недитячі побоїща

5—6 серпня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, короткочасний дощ, мiсцями грози. 
Вiтер пiвнiчний, 3-8 м/с. Температура вночi +21...+23, удень 
+31...+33. Пiслязавтра вночi +21...+23, удень +31...+33.

Миргород: без опадiв. Уночi +20...+22, удень +32...+34.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +20...+22, удень +32...+34.
Одеса: без опадiв. Уночi +22...+24, удень +32...+34.

3 серпня температура води в Чорному та Азовському мо-
рях становила 23-28 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 24. 

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, короткочасний дощ, 
гроза. Трускавець: уночi +17...+19, удень +28...+30. Мор-
шин: уночi +19...+21, удень +30...+32.
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