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Учора Президент Порошенко зачитав щорічне послання парламенту. В ньому глава держави наголосив, зокрема, на ймовірності нової військової загрози з боку Росії. ❙
Фото з сайта president.gov.ua. ❙

Спасибі Раді 
за «безвіз»
Петро Порошенко похвалив народних обранців, 
виступаючи в парламенті зi щорічним посланням
стор. 2 »

Роман Семенуха: Перша людина, з якою 
була задумана розправа, це — Садовий, 

а Саакашвілі — лише наступний
Депутат від «Самопомочі» — про політичний 

процес, очікування від парламентської осені та 

можливі провокації щодо опонентів влади
стор. 4 »

Внесок росіян у світовий 

розвиток доволі 

скромний, натомість 

багато чого вони 

поцупили в інших народів
стор. 13 »

«Російська цивілізація» 
— вигадка Українські 

баскетболісти з 

останнього прохідного 

місця вийшли 

в «плей-оф» ЧЄ-2017
стор. 15 »

Курс на Стамбул
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«Я не виключаю, що ініціюю в належний час відповідний референдум (щодо вступу 
до ЄС і НАТО), щоб продемонструвати волю українського народу. Усім: і нашим 
друзям, і агресивному сусідові, і всім українським політикам... Щоб за будь-яких 
політичних розкладів нікому з них не закортіло ревізувати цей курс і розвернутися».

Петро Порошенко
Президент України

УКРАЇНА МОЛОДА

доларів
нині становить сукупний державний борг Ук-
раїни, констатували в Міністерстві фінансів 
України.

76,06 млрд. гривень
податку на неру-

хомість заплатили кияни з початку року, що у пів-
тора раза більше, ніж минулоріч, повідомили в ГУ 
ДФС Києва.

гривень
буде витра-

чено на новий корпус Інституту журналіс-
тики, який планується збудувати в столи-
ці, пише парламентська газета «Голос Ук-
раїни».

тонн
кам’яного вугілля Україна імпортувала 
у 2017 році, інформує Державна фіс-
кальна служба України. 

канадських 
доларів

— на таку суму Держприкордонслужба Украї-
ни отримає медобладнання та захисне екіпіру-
вання у рамках підписаного меморандуму з 
МЗС Канади, заявили у департаменті комуні-
кацій МЗС України. 
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245 млн. 38 млн. 11,22 млн. 2 млн.

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Лідер Радикальної партії роз-
критикував виступ Президента та 
розповів, про що насправді хоті-
ли б почути українцi. «Порошен-
ко за трибуною подавав як вели-
ке досягнення, що в Україні зва-
лили 1300 пам’ятників Леніну. 
Це важливо, але хотілося б по-
чути від Президента, скільки ро-
бочих місць було створено за час 
його правління і скільки людей 
поїхали за кордон працювати че-
рез безробіття в Україні. Ось про 
що треба говорити!» — наголосив 
лідер опозиційної фракції.
 Також Ляшко розкритикував 
низку змін до Податкового кодек-
су. «Коли українські бабусі та ді-
дусі несуть свої заощадження до 
банків, вони сплачують податки. 
Іноземних інвесторів же пропо-
нується звільнити від сплати по-
датків. Це несправедливо, бо ви-
ходить, що ми захищаємо інозем-
ців, а не своїх. Вважаю, що голо-

вне завдання влади — створення 
сприятливого інвестиційного клі-
мату всередині країни», — під-
креслив народний депутат.
 У свою чергу, РПЛ пропонує 
альтернативний Антикризовий 
план розвитку країни і закликає 
парламентаріїв його підтримати. 
«Ми пропонуємо об’єднуватися 
навколо однієї ідеї: українцям — 
роботу, гідну зарплату і достойне 
життя! Досить торгувати націо-
нальними інтересами, бо це веде 
до зубожіння та позбавляє Украї-
ну майбутнього! Ми пропонуємо 
торгувати не сировиною, а про-
дукцією, піднімати не пенсійний 
вік, а пенсії та зарплати. Хочу за-
певнити українців, що ми зроби-
мо все для того, щоб вони змогли 
реалізувати себе у рідній країні», 
— зазначив Ляшко.
 Законопроекти, які дозволять 
уже цього року підвищити зарпла-
ти та пенсії українцям, радикали 
вже зареєстрували і вимагають 
ухвалити якомога швидше. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 На передовій у середу було відносно 
спокійно, адже вогонь по українських 
військах усе-таки вели й основна ак-
тивність російсько-окупаційних угру-
повань увечері того дня вкотре припа-
дала на приморський напрямок. Після 
18-ї години бойовики п’ять разів iз вели-
кокаліберних кулеметів, гранатометів i 
стрілецької зброї обстрілювали наші по-
зиції на підступах до Водяного. Під во-
гонь із цього ж озброєння потрапили ук-
раїнські опорні пункти біля Гнутового, 
Богданівки та Талаківки.
 На Донецькому напрямку ввечері про-
тивник продовжив провокативні обстрі-
ли наших укріплень на околицях Зайце-
вого. Також наприкінці доби бойовики 
двічі били з гранатометів і стрілецької 
зброї по Авдіївській промзоні, не даю-
чи там спокою захисникам уже кiлька 
днiв. На Луганському напрямку під вечір 
злочинці випустили три міни калібру 82 

міліметри поблизу Малинового. 
 Загалом за добу незаконні збройні 
формування 34 рази відкривали вогонь 
по позиціях Української армії. Із них 20 
обстрілів характеризують як неприціль-
ні. На щастя, згідно зi зведенням прес-
центру штабу АТО, втрат серед наших 
військових немає.
 Маловтішними є результати перего-
ворів 6 вересня в Мінську щодо обміну 
військовополоненими, адже представ-
ники окремих районів Донецької та Лу-
ганської областей (ОРДЛО) на зустрічі 
наполягають на звільненні їхнiх поло-
нених, які не підпадають під дію Мінсь-

ких угод. Нагадаємо, що, за даними ук-
раїнської розвідки, противник утримує 
114 наших заручників, проте сторона 
бойовиків визнає, що утримує «лише» 
87 українських бранців. Такі невтішні 
дані оприлюднила перший віце-спікер 
Верховної Ради, представник України 
в гуманітарній підгрупі Тристоронньої 
контактної групи Ірина Геращенко. 
 «Ми чітко дотримуємося позиції, що 
зі списку вимог ОРДЛО повинні бути 
виключені всі ті, хто не має ніякого від-
ношення до війни на Донбасі. Чекаємо 
відповіді на наші офіційні компромісні 
пропозиції, які повністю базуються на 

Мінських угодах. Камінь спотикання — 
це вимога звільнити криміналітет і теро-
ристів, які не підпадають під дії Мінсь-
ких угод, тому це неприйнятно», — за-
значила Ірина Геращенко. 
 Єдиним плюсом зустрічі є те, що ук-
раїнським учасникам переговорів удало-
ся передати листи українським полоне-
ним в ОРДЛО.
 Ще раніше в Службі безпеки Украї-
ни заявляли про готовність провести об-
мін iз противником за формулою 309 бо-
йовиків на 87 українських полонених. 
«Мінськ. Гуманітарна підгрупа, де ук-
раїнську сторону представляли також В. 
Медведчук, експерти СБУ та В. Лутківсь-
ка, — написала Ірина Геращенко у «Фей-
сбуці». — У присутності ОБСЄ підтверди-
ли передану днями пропозицію про негай-
не звільнення заручників, ми вимагаємо 
звільнити 87 українців, чиє місцезнахо-
дження нами встановлено. Українська 
сторона в рамках компромісу готова звіль-
нити 309 осіб, аби витягнути наших». ■

Наталія ЛЕБІДЬ

 Сесійний тиждень у парламенті 
триває. Вчора депутати слухали Пет-
ра Порошенка, а у вівторок довели, що 
здатні відпрацювати бодай один пункт 
порядку денного — йдеться про ухва-
лення освітньої реформи. 255 голосами 
«за» нардепи прийняли закон про осві-
ту — одним із нововведень цього доку-
мента є 12-річна середня освіта. 
 Схвалений документ передбачає, 
що повна загальна середня освіта в Ук-
раїні є обов’язковою і здобувається в 
інституційних або індивідуальних фор-
мах, визначених законодавством, як 
правило, в закладах освіти. Закон виз-
начає, що мовою освітнього процесу в 
закладах освіти є державна мова.
 Утiм справа не стільки у кількості 
років, проведених за шкільною партою, 
скільки в їх якості. «Закон про освіту за-
проваджує концепцію нової школи в Ук-
раїни. Діти будуть не зазубрювати дати 
та факти, а розвивати необхідні навич-
ки для подальшого професійного роз-
витку», — запевнив під час ухвалення 
документа Голова ВР Андрій Парубій.
 Крім цього, у вівторок Верховна 
Рада дала дозвіл на тимчасове мов-
лення в зоні АТО. Проект закону ухва-
лили в першому читанні. Згідно з ним, 
мовники зможуть отримувати дозвіл 
на тимчасове мовлення на територіях 
з особливим режимом. Також депутати 
проголосували за особливі умови пере-
ходу від аналогового до цифрового мо-
влення. Адже це одне із зобов’язань Ук-
раїни перед ЄС.
 У четвер же нардепи слухали По-
рошенка, який почав iз того, що за-
стеріг народних обранців від зміни за-
конів, які були ухвалені Верховною Ра-
дою для отримання безвізового режи-

му. Такі зміни можуть набувати різних 
форм — «чи-то спроби скасувати або 
зробити непублічним електронне де-
кларування, чи-то намагання підчис-
тити антидискримінаційні поправки до 
Трудового кодексу, чи-то звуження пов-
новажень антикорупційних органів, чи 
будь-яких інших, які ставитимуть під 
загрозу «безвіз» як одне з наших до-
сягнень», — перерахував він. 
 Глава держави наголосив, що буде 
«без вагань ветувати» такі ініціативи. 
Водночас Порошенко подякував нарде-
пам за «спільну боротьбу» за «безвіз» і 
високий рівень відповідальності. «Вер-
ховна Рада була безпосеред ньою учас-
ницею з реалізації цього плану, коли 
йшлося навіть про ухвалення відвер-
то некомфортних для депутатів та ін-
ших чиновників рішень. Як-то публічне 
електронне декларування статків і до-
ходів, де ви, шановні депутати, прояви-
ли здатність приносити власні інтереси 
в жертву загальнонаціональним», — 
відзначив Президент.
 Утiм Петро Порошенко не забув пох-
валити й сам себе, адже під його керів-
ництвом «ми з вами вибралися із гли-
бокої, смертельно небезпечної прірви — 
це є наше очевидне досягнення. Ясно й 
чітко бачимо далеку поки що вершину, 
яку маємо підкорити, — це наша вели-
ка мета», — не без пафосу прорік глава 
держави. І, щоправда, додав: «Та ми все 
ще близько до урвища, можемо схибити 
й оступитися. Один лише неправильний 
крок — і ми знову вниз... Це — наш го-
ловний ризик. Із-за перевалу над нами 
нависає хижа орда — це небезпечна і 
довготривала загроза», — сказав По-
рошенко, маючи на увазі Росію. 
 У контексті цього Президент також 
зазначив, що вважає білорусько-росій-
ські військові навчання підготовкою до 

масштабної війни. «Нема поки що жод-
них ознак, аби Москва була готова від-
ступити з Донбасу чи піти з Криму. А 
от доказів її підготовки до наступаль-
ної війни континентального масштабу 
дедалі більше (...) Під виглядом стра-
тегічних командно-штабних навчань не 
виключається створення нових удар-
них угруповань російських військ для 
вторгнення на територію України. 7 ти-
сяч платформ із солдатами та техні-
кою наблизилися та наближаються до 
наших кордонів. І немає жодних гаран-
тій, що по завершеннi маневрів це все 
повернеться в Росію», — сказав Поро-
шенко. Він додав, що саме через це Ук-
раїна посилила контроль на всіх ділян-
ках державного кордону. І саме тому 
«не менш важливим, ніж членство у Єв-
росоюзі, для всіх нас є участь у НАТО», 
— зазначив глава держави. 
 З інших заяв Президента можна 
відзначити його заклик скасувати де-
путатську недоторканність із введенням 
рішення в дію з 1 січня 2020 року. «Щоб 
полегшити для вас прийняття цього рі-
шення, щоб у вас не було відчуття, що 
воно якимось чином спрямоване проти 
вас, я маю дуже просту пропозицію: да-
вайте ухвалимо це рішення з уведенням 
його в дію з 1 січня 2020 року, — для 
депутатів уже нової Верховної Ради», 
— запропонував він, звертаючись до 
сесійної зали. 
 Що ж стосується перспектив для 
президентської посади, то тут Поро-
шенко заявив, що ніколи не погодить-
ся на те, щоб главу держави обирала 
Верховна Рада, а не виборці. «Звіс-
но, чинна модель не ідеальна. Час від 
часу до мене приходять із пропози-
ціями щось змінити: повернути Пре-
зиденту обсяг повноважень із Конс-
титуції 1996 року або, навпаки, пере-
творити Президента на церемонімей-
стера». Порошенко нагадав, що він є 
прихильником парламентсько-прези-
дентської республіки, і вже поступив-
ся певними повноваженнями при го-
лосуванні за поправки з питань пра-
восуддя та децентралізації.
 Відносно ж дострокових парла-
ментських виборів, то тут «моя позиція 
незмінна: це має відбутися у визначе-
ний Конституцією термін. Це необхідно 
для того, щоб забезпечити вільну, про-
зору, конкурентну та чесну кампанію. А 
я налаштований саме так. До неї треба 
готуватися вже сьогодні», — резюму-
вав Порошенко. ■

НА ФРОНТІ

Опорні пункти — під вогнем
Учергове ОРДЛОвці зірвали обмін військовополоненими

■

ПАРЛАМЕНТ

Спасибі Раді 
за «безвіз»
Петро Порошенко похвалив народних 
обранців, виступаючи в парламенті зi 
щорічним посланням

■ АКЦЕНТИ

Слова, які не почули 
від Президента
Про робочі місця, зарплати українцям, 
а не про звалені пам’ятники Леніну мав 
говорити Петро Порошенко у щорічній промові, 
переконаний Олег Ляшко

■

Олег Ляшко не почув у посланні Президента про те, що насправді хвилює людей.❙
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Феномен 
блату і 
золотий 
унітаз
Мистецтво проти корупції 
у дев’яти містах
Євдокія ФЕЩЕНКО

 У дев’яти містах України та Кишиневі у 
Молдові у вересні та листопаді пройдуть без-
коштовні виставки, документальні перфор-
манси та покази фільмів-призерів міжнарод-
них фестивалів у Канні та Берліні, мета яких 
— розповісти широкому загалу, як виникла 
корупція, як із нею борються у світі, які ко-
рупційні схеми успадкувала Україна від епо-
хи СРСР і що може зробити кожен українець 
для їх подолання.
 «Україна за рівнем корупції перебуває 
поруч із Непалом та Нігерією. Але коруп-
ція існує в усіх країнах. У Німеччині теж із 
нею борються: через економічні, політичні 
реформи та через культуру, — каже Ілона 
Демченко, асистентка відділу спеціальних 
культурних програм Goethe-Institut в Ук-
раїні, організатор фестивалю. — Ми запус-
каємо проект, який розповідає про склад-
не явище корупції доступною усім мовою 
мистецтва. Роботи Олександра Бурлаки, 
Дани Косміної і німецького фотографа Ле-
она Кахане викличуть посмішку та під-
штовхнуть до переосмислення, у сатирич-
ній виставі «Ресторан «Україна» Дмитра 
Левицького деякі глядачі впізнають себе, 
а відео румунського режисера Геннадія По-
песку нікого не залишить байдужим». (На-
гадаємо, Goethe-Institut — культурний інс-
титут Федеративної Республіки Німеччина, 
який діє в усьому світі, сприяє популяриза-
ції вивчення німецької мови за кордоном і 
підтримує міжнародну культурну співпра-
цю). 
 Міжнародний фестиваль культурних 
проектів «Мистецтво проти корупції» стар-
тує у Києві виставкою «Сірий куб». Відвіду-
вачі столичного Центру візуальної культури 
побачать відеоколаж із радянських і архів-
них українських фільмів 90-х про феномен 
блату, фотографії Олександра Бурлаки про 
перші години роботи відкритого для відві-
дувачів Межигір’я та встановлення золото-
го унітазу на місці пам’ятника Леніну, ві-
део німецького режисера Леона Кахане про 
глобальні корупційні зв’язки «Земля май-
бутнього».
 «Архітектуру виставки ми створили та-
ким чином, щоб відвідувач відчув, яке міс-
це займає людина в глобальному явищі ко-
рупції», — розповідає куратор Катерина 
Міщенко.
 У рамках проекту проходитиме фести-
валь «Кіно проти корупції». У Києві, Кри-
вому Розі, Полтаві, Сіверськодонецьку, Жи-
томирі, Запоріжжі та Кишиневі компанія 
Arthouse Traffic влаштує показ шести най-
кращих європейських фільмів про приро-
ду корупції. Покажуть, зокрема, стрічку 
«Дивовижний» італійського режисера Па-
оло Соррентіно (відомого за фільмами «Ве-
лика краса», «Молодість», серіалом «Моло-
дий Папа») та румунську картину «Поза ди-
тини», відзначену «Золотим ведмедем».
 Важливо, що протягом місяця фільми бу-
дуть доступні для некомерційних показів у 
громадських бібліотеках, кіноклубах, шко-
лах та університетах. Для організації показів 
потрібно лише на сайті www.nocorruption.
org.ua подати заявку. ■

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Учора стартували військові нав-
чання НАТО Rapid Trident 2017 на 
Яворівському полігоні на Львівщині. 
У них беруть участь  майже дві ти-
сячі військовослужбовців із 14 країн: 
України, США, Канади, Болгарії, Ес-
тонії, Італії, Грузії, Литви, Молдови, 
Норвегії, Польщі, Румунії, Туреччини, 
Великої Британії.
 Ще до початку навчань виник  
скандал. Новоспечений проросійсь-
ки налаштований президент-голо-
внокомандувач Молдови Ігор До-
дон, скасувавши урядову постанову, 
категорично заборонив своїм війсь-
ковослужбовцям брати участь 7—
23 вересня в маневрах на українсь-
кій території. Незважаючи на подвій-
ну заборону, командир молдовського 
контингенту підполковник Александр 
Маркуца сміливо заявив, що ці нав-

чання потрібні, щоб розвивати взає-
модію військ, зміцнювати оборонний 
потенціал i просувати позитивний 
імідж Національної армії Молдови 
на міжнародній арені для подальшої 
участі в миротворчих місіях. Цю  по-
зицію офіцера оприлюднили на сай-
ті міноборони Молдови.
 Командира молдовського кон-
тингенту підтримує проєвропейський 
уряд країни: попри заборону прези-
дента, урядовці  ухвалили новий до-

кумент, адже не бачать причин не їха-
ти на навчання. У складі молдовсько-
го контингенту на навчаннях буде 57 
військовослужбовців. 
 Нагадаємо, що на початку року 
Додон блокував участь молдовсь-
ких військовослужбовців у навчан-
нях у сусідній Румунії, крім того, вiн 
виступав проти відкриття в Кишиневі 
офісу зв’язку НАТО.
 Тим часом викликають велике 
занепокоєння майбутні російсько-

білоруські військові навчання «За-
хід-2017», які фактично збiгаються 
з «українськими» і проходитимуть 
у Білорусі з 14 по 20 вересня. Ці 
маневри чимало аналітиків уже на-
зивають репетицією війни в Європі. 
Навчання проведуть на шести біло-
руських полігонах, на яких вправ-
лятимуться, за офіційною версією, 
до 13 тисяч вояків, проте ця циф-
ра, за оцінками фа хівців, занижена 
в рази. ■

Ірина КИРПА 

 У новому навчальному 
сезоні всі райони південно-
го регіону нададуть мож-
ливість дітям отримувати 
знання рідною мовою. Піс-
ля того як чиновники за-
пропонували дітям i вчите-
лям визначитися та само-
стійно перейти на зручнiшу 
для них форму навчання, 
питання було вирішено на 
користь української мови. 
Всі 26 російськомовних 
шкіл Херсонщини поступо-
во перейдуть на українську 
мову: спочатку державну 
мову освоять першокласни-
ки, а вже потім — школярі 
п’ятих класів і старші учні.
 «Ми йшли до цієї події 
тривалі три роки, але нарешті 
досягли мети, — заявив на-
чальник управління освіти, 
науки та молоді облдержад-
міністрації Євген Криниць-
кий. — Почали з додаткових 

уроків з українознавства та 
історії рідного краю, а тепер 
можемо з гордістю констату-
вати, що у школярів є всі не-
обхідні підручники для нав-
чання українською мовою. А 
викладачі отримали необхід-
ну кваліфікацію для плавно-
го переходу дітей на сучасну 
систему навчання».
 За словами батьків учнів, 
залишити навчання росій-
ською мовою можна в окре-
мих класах для представни-
ків національних меншин 
на Херсонщині. Єдина про-
блема полягає в тому, що до-

водиться надолужувати зга-
яний час, адже за понад 20 
років незалежності Украї-
ни не було зроблено адек-
ватних кроків у бік перехо-
ду середніх шкіл на навчан-
ня українською мовою.
 Зараз з’явилася мож-
ливість закуповувати під-
ручники для дітей за раху-
нок місцевих бюджетів, а 
також розширити штат пе-
дагогів української мови. 
Найболіснiше питання про 
перехід середніх шкіл на 
українську мову сприйня-
ли батьки дітей, які прожи-

вають у прикордонних з оку-
пованим Кримом регіонах 
Херсонщини, — це Генічесь-
кий, Чаплинський i Калан-
чацький райони.
  — Чинне законодавс-
тво України зобов’язує ад-
міністрації шкіл вести нав-
чальний процес державною 
українською мовою, — під-
креслив член виконкому 
Херсонської міськради, про-
фесор Іван Лопушинський. 
— Тих директорів шкіл, які 
відверто саботують Закон 
України, треба звільняти із 
займаних посад.
 Наразi з адміністрація-
ми прикордонних шкіл про-
водять роз’яснювальну ро-
боту, а батьки учнів готу-
ються до змін. Відповідно до 
закону України «Про заса-
ди державної мовної політи-
ки», російську мову викла-
датимуть у школах як мову 
національних меншин або 
ж факультативно. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО 

 Не секрет, що після бу-
ремних подій Майдану й по-
чатку війни на сході «засі-
ки» українців поповнилися 
значними арсеналами неза-
конної зброї, яка час від часу 
нагадує про себе на мирних 
теренах України. Аби хоч 
якось завадити цьому, з 7 ве-
ресня Нацполіція розпоча-
ла всеукраїнську операцію 
щодо протидії незаконному 
обігу зброї, про це повідо-
мив у четвер перший заступ-
ник очільника правоохорон-
ного відомства — началь-
ник кримінальної поліції 
В’ячеслав Аброськін.
 Він зазначив, що основ-
ною метою проведення опе-
рації є протидія незаконно-
му обігу зброї на території 
всієї країни, в тому числі 
припинення її витоку з тери-

торії проведення антитеро-
ристичної операції. «Наша 
основна ціль — безпека гро-
мадян на території всієї краї-
ни. Лише за останню добу 
працівники поліції вилучи-
ли 25 одиниць вогнепальної 
зброї, близько двох тисяч 
боєприпасів i шість вибухо-
вих пристроїв. Тому ми по-
силюємо свою роботу з про-
тидії розповсюдження зброї, 
аби убезпечити кожного ук-
раїнця», — каже заступ-
ник очільника Нац поліції 
В’ячеслав Аброськін.
 Операція стартувала 
з Одещини, де в четвер о 
п’ятій ранку особовий склад 
регіональної поліції підняли 
за тривогою. З цього дня та 
до особливого розпоряджен-
ня працівники регіонально-
го підрозділу поліції працю-
ватимуть у посиленому ре-
жимі несення служби. У всіх 

регіонах України буде поси-
лено роботу щодо припинен-
ня нелегального обігу зброї.
 Крім того, перший за-
ступник голови Нацполіції 
зазначив, що нелегальна 
зброя — це не тільки пору-
шення закону, а й причина 
нещасних випадків при по-
воджені з нею, які останнім 
часом збільшилися в мир-
них регіонах країни. Поси-
ленi заходи, у першу чергу, 
спрямовані на те, аби вряту-
вати життя та здоров’я гро-
мадян, а також попередити 
злочини з використанням 
зброї.
 Загалом вiд початку 
нинішнього року було вилу-

чено близько 1,4 тисячі оди-
ниць вогнепальної зброї, 916 
гранат, 21 вибуховий при-
стрій i понад 120 тисяч на-
боїв. У департаментi комуні-
кації Національної поліції 
України звертають ува-
гу громадян, що незаконне 
зберігання зброї та боєпри-
пасів тягне за собою кримі-
нальну відповідальність, за 
винятком, коли громадя-
ни добровільно здають її до 
підрозділів поліції. 
 Додамо, що Нацполіція 
та компанії-перевізники 
планують укласти мемо-
рандум про співпрацю в бо-
ротьбі з незаконним обігом 
зброї. ■

тонн
цукру Україна від-

правила на експорт із вересня 2016 по серпень 
2017 року, що є абсолютним рекордом за роки не-
залежності, повідомили в НАЦУ «Укрцукор».

770 тис. успішних 
аукціонів

проведено завдяки системі електронних 
закупок ProZorro. Це зекономило державі 
2,7 млрд. грн., заявив віце-прем’єр Степан 
Кубів на засіданні Кабміну.

— такою є готовність 
України до нового опа-

лювального сезону, доповів у ході засідан-
ня уряду віце-прем’єр-міністр, міністр регіо-
нального розвитку, будівництва та ЖКГ Ген-
надій Зубко.

осіб
було позбавлено українсь-

кого громадянства з початку року, зазна-
чив міністр юстиції України Павло Пет-
ренко. 

— таким може бути 
«приріст» тарифу на хо-

лодну воду для киян уже найближчим 
часом, повідомили у прес-службі «Київ-
водоканалу».

1230 95% 58 20%
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

АРСЕНАЛ

Вибухові «нелегали»
Із початку року вилучено близько 
1,4 тисячі одиниць вогнепальної зброї

■

ОСВІТА

Рідне слово врятує
На Херсонщині всі школи перейшли на 
навчання дітей державною мовою

■

СПІВПРАЦЯ

Міноборони проти президента
Майже дві тисячі військовослужбовців зібралися 
на міжнародні навчання на Львівщині

■

Вилучена зброя.❙
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«Йдеться не про солідарність із 
Саакашвілі, а про солідарність 
із законом»
 ■ Пане Романе, «Самопоміч» 
готується зустрічати на кордоні 
Міхеїла Саакашвілі. У такий 
спосіб ви висловлюєте з ним 
солідарність?
 — Тут йдеться не про солідар-
ність із Саакашвілі, а про солі-
дарність із законом. Не буває ко-
лишніх президентів. Українці 
обрали главою держави Петра 
Порошенка, делегувавши йому 
певні права. Зокрема, право на-
давати громадянство. І те, у який 
спосіб Президент користуєть-
ся цим правом, мене глибоко 
обурює. Виходить, що спочат-
ку Саакашвілі був потрібен — з 
його авторитетом та зв’язками у 
світі, але потім він став невгод-
ним, і громадянство у нього за-
брали. Моя особиста місія у поїз-
дці на кордон полягає в тому, аби 
дослідити, як виконуватимуться 
закони України. 
 ■ І як, по-вашому, розвивати-
муться події?
 — Юристи кажуть, що у Са-
акашвілі можуть вилучити пас-
порт і видати йому тимчасову 
посвідку на проживання. Плюс 
я не виключаю провокацій, про 
які багато говорять. Тому так 
важливо бути на місці і спро-
бувати їм запобігти. При цьо-
му я не є прихильником Саака-
швілі, я взагалі є членом іншої 
партії. І поділяю не все з того, 
що він робить. Наприклад, при-
крим був той момент, коли Саа-
кашвілі агітував за Березенка на 
205-му окрузі на Чернігівщині. 
Інший випадок: заява Саака-
швілі про те, як важливо не пус-
кати в політику людей, які вже 
були у ній до 2014 року, і — од-
ночасна підтримка Наливайчен-
ка. Та, попри все, я вважаю, що 
пан Саакашвілі міг би принести 
користь нашій державі. Хоча, 
повторюся, справа не в ньому, а 
в порушенні закону.
 ■ А в цілому діяльність «Руху 
нових сил» — партії Саакашвілі, 
вам імпонує?
 — Я поки не знаю, що таке 
«Рух нових сил». Я не бачу їх-
ньої діяльності, крім критики 
— і цілком справедливої — пев-
них речей. 
 ■ Словом, «Самопоміч» не 
придивляється до «Руху» як до 
вірогідного союзника?
 — Говорити про будь-які со-
юзи поки що взагалі зарано. 
Якби в майбутньому парламен-
ті були партія Саакашвілі та 
партія «Самопоміч»,то тоді між 
ними, вірогідно, могла виник-

нути співпраця. А щодо інших 
форматів, то існуючим законом 
про вибори у нас заборонене ба-
лотування на виборах політич-
них блоків. 
 ■ Чи можна говорити — на 
прикладі Саакашвілі — що чин-
на влада займається усуненням 
політичних конкурентів?
 — А чому лише на прикладі 
Саакашвілі? А приклад Садово-
го і сміттєвої блокади не підхо-
дить? Те, що сталося у Львові, і 
є ілюстрацією політичного усу-
нення конкурента. Сьогодні дії 
української влади треба розгля-
дати виключно через її приціл 
на другу каденцію, яку прагне 
вибороти чинний Президент. 
Перша людина, з якою була за-
думана розправа, це — Андрій 
Садовий, а Міхеїл Саакашвілі 
— лише наступний і, напевно, 
далеко не останній політичний 
діяч, тиск на котрого буде тіль-
ки підсилюватися. 

«У тріумвіраті «Президент 
— уряд — парламент» — 
помилка управління найвищого 
рівня»
 ■ До речі, про Андрія Садово-
го. Вибачте за пафос, але як його 
«бойовий дух» після сміттєвого 
скандалу?
 — Андрій Іванович — до-
свідчений політик, який завжди 
повторює, що коли ти йдеш в ук-
раїнську політику, то маєш бути 
готовий до всього. Він обраний 
львів’янами вже на третю каден-
цію. І саме завдяки його автори-
тету люди повірили тим депу-
татам, які у 2014-2015 рр. були 
обрані і до Верховної Ради, і до 
місцевих рад. Тому я не думаю, 
що якась річ може його здивува-
ти чи вразити. Він готовий абсо-
лютно до всього.
 ■ То він балотуватиметься в 
президенти?
 — Гадаю, це питання краще 
поставити йому самому. А ми 
тим часом зобов’язані зробити 
все, щоб Україна отримала ново-
го Президента, який, по-перше, 
її реформуватиме, а, по-друге, 
боронитиме. Це одночасно і ве-
личезна відповідальність, і ве-
личезні ризики — через ті знач-
ні повноваження, які має на сьо-
годні Президент.
 ■ Навіть попри те, що Украї-
на повернулася до редакції Кон-
ституції 2004 року, ви вважаєте, 
що Президент наділений знач-
ними повноваженнями?
 — Знаєте, як каже Ігор Юх-
новський, мудрий політик, один 
із розробників української Кон-
ституції? Він говорить, що го-

ловна наша проблема у трикут-
нику «Президент — уряд — 
парламент». У нас на сьогодні 
— нібито парламентсько-прези-
дентська республіка, проте пар-
ламент демонструє колосальну 
залежність від олігархів, і центр 
ухвалення рішень розміщений 
поза Верховною Радою. Це по-
перше.
 Друга проблема полягає в 
тому, що відсутня відповідаль-
ність Президента, як і механізм 
його відкликання. Розписана 
лише процедура його обрання, 
але не процедура контролю. І 
це при тому, що він робить ряд 
важливих призначень і серйоз-
но впливає на судову систему. 
Йдемо далі. Уряд — також уні-
кальна річ: парламент обирає 
Прем’єр-міністра, який не має 
можливості призначати керів-
ників міністерств, тотально за-
лежачи від парламенту. І саме з 
цієї причини ми зараз не маємо 
міністра АПК, міністра охорони 
здоров’я тощо. 
 ■ Що робити в цій ситуації? 
 — Обмежити повноважен-
ня Президента. Або можлива 
інша модель: розширити мож-
ливості Кабміну. Якщо народ 
обирає парламент, парламент 
створює коаліцію, а коаліція 
пропонує Прем’єра, то давайте 
довіримо йому формувати уряд. 
Бо за що на сьогодні відповідає 
Гройсман? Я дуже часто крити-
кую Володимира Борисовича, 
але чітко розумію, що він впли-
ває далеко не на всі процеси. У 
тріумвіраті «Президент — уряд 
— парламент» закодована по-
милка управління найвищого 
рівня. І цю проблему доведеться 
розв’язувати. 
 ■ Проблему можна усунути, 
ініціювавши або зміни до Кон-
ституції, або ухвалення закону 
про імпічмент. Що з цього зби-
рається робити «Самопоміч»?
 — Ми вважаємо, що має бути 
комплексний закон про Прези-
дента України. Це значно шир-
ше, ніж просто процедура імпіч-
менту. В ньому мають бути чіт-
ко виписані і права, і обов’язки 
Президента. Зокрема, виписа-
не й те, що таке адміністрація 
Президента. Це репресивний 
орган? Піар-машина? Креатив-
ний клуб? Філія НКВС? Вибач-
те за «сильні» вирази, але з часів 
Медведчука АП — надто демоні-
зована структура, а не просто ба-
нальна канцелярія. Функціонал 
АП має бути прописаний у за-
коні.
 Тепер щодо Конституції. Тут 
важливо вийти на новий суспіль-

ний договір, бо жодна наша Ре-
волюція — і та, що «на граніті», 
і «Помаранчева», і Євромайдан 
— не призвела до зміни суспіль-
ного договору. Але я не виклю-
чаю, що таке можливе в майбут-
ньому. І це був би новий етап у 
нашому еволюційному розвит-
ку. Можливо, ми до цього ще не 
готові. Але ми мудрішаємо та 
дорослішаємо. І проходимо за 
три роки такий відтинок шля-
ху, який інші народи не прохо-
дять і за десятиліття.

«Інколи «реваншисти» 
— це також ті, що носять 
вишиванки»
 ■ Не впевнена, що ми «мудрі-
шаємо». Якщо повернутися до 
президентських рейтингів, то 
вони зростають у таких персон, 
як Бойко і Рабинович. Персон, 
приналежних до «реваншист-
ського» крила. Це і є наша «до-
рослість»?
 — Я можу підтвердити зрос-
тання рейтингу Рабиновича, але 
не Бойка — опитування, які за-
мовляє «Самопоміч», цього не 
показують. А це означає тільки 
одне: те, що частина українців 
прагне надто простих рішень. Бо 
такого депутата, як Рабинович, 
по суті, й нема. Є інформаційний 
фейк, паралельна реальність із 
телебачення. Але проблема в 
тому, що «реваншисти» — це не 
тільки названі вами персони. Є 
й інші — ті, що носять вишиван-
ки або стоять під синьо-жовтим 
прапором, але по суті мало чим 
від них відрізняються. 
 ■ Чого ви чекаєте від нового 
політичного сезону, який у вів-
торок розпочався в Раді?
 — Ми маємо продовжува-
ти тиск на Раду, на її більшість. 
І пояснювати людям сутність 
змін до закону про вибори, який 
дозволить сформувати якісно 
кращий парламент. Друге за-
вдання: втримати державність. 
Бо останнім часом нам підкида-
ють сумнівні сценарії у вигляді 
всіляких миротворців, які став-
лять під сумнів наявність у нас 
війни. (Під час перебування в 
Україні міністра оборони США 
Джеймса Маттіса Президент 
України Порошенко повідомив, 
що обговорив із ним можливе 
розгортання миротворчої місії 
ООН на окупованих територіях. 
— Авт.). Третій момент: роби-
тимемо все залежне від 26 депу-
татів «Самопомочі», щоб еконо-
мічне зростання було забезпече-
не, а соціальна ситуація зміню-
валася. 
 ■ Спікер Парубій, перерахо-

вуючи на погоджувальній раді 
п’ять найважливіших реформ, 
не включив до них виборчі змі-
ни... 
 — Тому що, як я вже казав, 
центр ухвалення рішень пере-
буває поза межами парламенту. 
Його слід шукати між олігарха-
том та адміністрацією Президен-
та. 
 ■ Ви прогнозуєте дострокові 
вибори?
 — Наразі не бачу ані по треби 
в них, ані їхньої високої ймовір-
ності. Повторюю: якщо ми не 
змінимо закон, це не матиме сен-
су. Є велика небезпека, що без 
зміни законодавства парламент 
не тільки не стане кращим, а й 
перетвориться на пристановище 
для безсовісних популістів і на-
віть — по суті — комуністів. Бо, 
якщо вчитатися у деякі передви-
борчі гасла, це — справжній «со-
вок» і відголосок комуністичної 
ідеології. 
 ■ Яка ймовірність того, що 
Верховна Рада спроможеться 
заповнити всі існуючі вакансії?
 — Ми на сьогодні маємо про-
блему з ЦВК, з Рахунковою па-
латою, з омбудсманом, з деяки-
ми керівниками комітетів, з 
тими міністрами, про яких ми 
згадували... Гадаю, що з ЦВК та 
Рахунковою зрушення можуть 
бути, а от що стосується змін у 
середині парламенту, то така 
вірогідність — нижча. 
 ■ Наприкінці минулого полі-
тичного «сезону» резонанс отри-
мав план секретаря РНБО Тур-
чинова щодо завершення війни. 
Невдовзі по тому про нього ніби-
то забули. Цей момент буде ак-
туалізовано на поточній сесії?
 — Я не виключаю провокацій 
у вигляді внесення до порядку де-
нного Ради законопроекту на кш-
талт того, що стосується «реін-
теграції». Вживання подібного 
терміну вже говорить про залеж-
ність української влади — чи-то 
від європейських партнерів, чи-
то від Росії. Бо ми не хочемо виз-
нати, що наша територія оку-
пована агресором. І якщо вже 
говорити про якийсь закон, то 
доречніше вживати поняття «де-
окупації». І розуміти, що після 
деокупації має відбутися демілі-
таризація, десепаратизація та 
інші складові цього процесу.
 Але починати треба з визнан-
ня війни. Я не говорю про введен-
ня військового стану — це справ-
ді дискусійне питання. Але нам 
вкрай необхідний захист для на-
шої армії, для добровольців. Бо 
вони існують поза правовим по-
лем — у нас є полонені, є окупо-
вані території, але немає війни, 
бо Росія визнана агресором тіль-
ки на рівні постанови. Все це — 
базові речі.
 І ще. Я категорично нега-
тивно ставлюся до будь-яких 
миротворців на лінії зіткнен-
ня, бо це означатиме визнання 
«ДНР»/«ЛНР» та впроваджен-
ня суто кремлівського підходу 
щодо кваліфікації бойових дій 
на сході як внутрішнього конф-
лікту.
 ■ Визнання війни потягне 
розрив дипломатичних стосун-
ків з РФ. А це, як стверджують, 
невигідно нинішній владі. Ви з 
цим погоджуєтеся?
 — Дипломатичні стосунки з 
Росією взагалі не мають жодно-
го сенсу. Чим сьогодні займаєть-
ся український консул у РФ? Він 
може захистити права українсь-
ких громадян на території Росії 
або в Криму, де триває геноцид 
по відношенню до кримськота-
тарського народу? Ні, не може. 
Сьогодні дипломатична місія не 
здатна забезпечити виконання 
міжнародного права, то про які 
дипломатичні стосунки взагалі 
йдеться? Це — ілюзія. ■

ПРЯМА МОВА

Роман Семенуха: Перша людина, з якою 
була задумана розправа, це — Садовий, 
а Саакашвілі — 
лише наступний

■

Депутат від «Самопомочі» — про теперішній 
політичний процес, очікування від парламентської 
осені та можливі провокації щодо опонентів влади
Наталія ЛЕБІДЬ

Хоча формально новий політичний сезон почався зі старту Верховної Ради, котра 
відкрила у вівторок чергову сесію, головна подія поточного тижня пов’язана не 
з парламентом. 10 вересня в Україну обіцяє прибути Міхеїл Саакашвілі, котрого 
на пропускному пункті «Краковець» зустрічатимуть кілька народних депутатів від 
фракції «Самопоміч». Серед них буде й наш сьогоднішній співрозмовник — Ро-
ман Семенуха. Саме тому розмову ми починаємо з інтригуючих подій на українсь-
ко-польському кордоні. 

Роман Семенуха.
Фото з сайта samopomich.ua.

❙
❙
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П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 8—9 ВЕРЕСНЯ 2017СВІТ
Ігор ВІТОВИЧ

Центр розслідування корупції та ор-
ганізованої злочинності (OCCRP 
— абревіатура від Organized Crime 
and Corruption Reporting Project) оп-
рилюднив матерiали, в яких роз-
повідається про те, як правляча елі-
та Азербайджану відмиває гроші та 
підкуповує європейських політиків 
для лобіювання своїх інтересів у ЄС. 
Розслідування під назвою «Азербай-
джанська пральня»» під керівництвом 
OCCRP проводили десять провідних 
європейських видань, зокрема фран-
цузька «Монд», британська «Гардіан», 
данська «Берлінгске», російська «Но-
вая газета». Обвинувачення OCCRP 
були підтримані організацією «Між-
народна прозорість». Правляча еліта 
Азербайджану працювала з таємним 
фондом, бюджет якого становив 2,8 
млрд. доларів. Впродовж двох років 
ці кошти використовували для підку-
пу європейських політиків, лобістів, 
журналістів і бізнесменів, які взамін 
пропагували позитивний імідж азер-
байджанської влади.

Мовчання за гроші
 Джерело надходження коштів за-
лишається невідомим. Проте у звіті 
йдеться про «достатні свідчення 
зв’язків із родиною президента Іль-
хама Алієва». У звіті OCCRP також 
припускається, що кошти походили 
з урядових кіл Азербайджану і Росії. 
Деякі кошти надходили напряму 
від азербайджанського уряду, твер-
дять автори розслідування. Зокрема, 
від міністерства з надзвичайних си-
туацій, мінборони, служби безпеки 
до фондів надійшло 9 млн. доларів. 
Ще 29 млн. доларів надійшло від 
Рособоронекспорту, йдеться у звіті 
OCCRP. Проте левова частка коштів 
— 1,4 млрд. доларів — надійшла від 
Baktelekom MMC, приватної компанії, 
яка не має жодного стосунку до теле-
комунікаційного велетня Baktelecom. 
Гроші надходили і від офшорних ком-
паній «із підставними директорами і 
акціонерами», що зазвичай були за-
реєстровані у Британії.
 Більша частина грошей, згідно зi 
звітом, була виплачена європейсь-
ким політикам, лобістам, журналіс-
там і бізнесменам. У часи, коли діяла 
схема, Азербайджан, багату на нафту 
пострадянську країну, звинувачува-
ли у системній корупції, спотворенні 
результатів виборів, ув’язненні опо-
зиційних політиків, правозахисни-
ків і журналістів. Але, як ідеться у 
звіті OCCRP, за гроші було «придба-
но мовчання».
 Лобістська стратегія Баку, відо-
ма як «ікрова дипломатія», бо чор-
ну ікру у вигляді хабарів роздавали 
десятками кілограмів, стала звич-
ною практикою після того, як 2001 
року Азербайджан отримав членство 
в Раді Європи. В основі цієї стратегії 
— коштовні подарунки, поїздки і фі-
нансові виплати, в обмін на які євро-
пейські політики просували інтереси 
Азербайджану в Євросоюзі. 
 У розслідуванні зазначається, 
що для відмивання грошей азербай-
джанська влада використовувала чо-
тири фіктивні компанії, які були за-
реєстровані у Великій Британії на 
підставних осіб, пов’язаних iз кла-
ном президента Ільхама Алієва. Дві 
з них були в Англії, і дві — у Шот-
ландії. Ці компанії вже ліквідо-
вані. Кошти з фондів, якими керува-
ли британські компанії, надходили 
до Німеччини, Франції, Туреччини, 
Ірану і Казахстану. Чотири базо-
вані у Британії компанії, через які, 
згідно з розслідуванням, проходили 
кошти, були пов’язані із анонімни-
ми офшорними компаніями на Бри-
танських Віргінських островах, Сей-
шелах і Белізі.
 Більша частина коштів, за інфор-
мацією розслідувачів, була отрима-
на з бюджету Азербайджану. Гроші 
виводили з банків, серед яких, зок-
рема, був державний International 
Bank of Azerbaіdjan. Останній, до 
речі, у травні цього року оголосив 

себе банкрутом, через що кілька со-
тень тисяч вкладників втратили гро-
ші. Журналісти європейських ви-
дань вважають, що гроші звичайних 
громадян пішли на особисті рахунки 
азербайджанських чиновників та ха-
барі європейським політикам.
 За інформацією OCCRP, одним зі 
спонсорів «ікрової дипломатії» є Рос-
оборонекспорт. Російська державна 
компанія, яка спеціалізується на по-
стачанні зброї за кордон, перевела на 
рахунки фіктивних компаній азер-
байджанського керівництва десятки 
мільйонів євро. Частина коштів, які 
були надані Рособоронекспортом, як 
з’ясували журналісти, невдовзі були 
переведені на рахунок першого віце-
прем’єра Азербайджану.

Хто і почому?
 Як пише французька «Монд», що-
найменше три європейськi політики, 
журналіст і кілька бізнесменів були 
серед отримувачів коштів із «азер-
байджанської пральні». За версією 
журналістів, серед них — колиш-
ній депутат Бундестагу та екс-голо-
ва моніторингової комісії ПАРЄ Еду-
ард Лінтнер, на рахунок якого з 2012 
по 2014 рік переказали близько 891 
тис. євро. Саме він очолював спос-
тережну комісію від Німеччини під 
час президентських виборів в Азер-
байджані 2013 року. І зробив вис-
новок, що «вибори пройшли на ви-
сокому рівні і відповідали європей-
ським стандартам». В інтерв’ю ні-
мецькій газеті «Зюддойче Цайтунг» 
чиновник не заперечував, що отри-
мував від азербайджанської влади 
грошові перекази, при цьому ствер-
джував, що це була його зарплата за 
керівництво компанією з розвитку 
німецько-азербайджанського спів-
робітництва. 
 Скандал також зачепивв дирек-
тора ЮНЕСКО Ірину Бокову та її чо-
ловіка, болгарського політика та 
члена правління Європейського бан-
ку реконструкції та розвитку Калі-
на Мітрєва. В 2013 році одна з бри-
танських фіктивних компаній Polux 
Management перевела на рахунок 
Мітрєва 20 тис. євро начебто за уп-

равлінські послуги. Але за три дні 
до здійснення переказу дружина Іль-
хама Алієва, яку чоловік призначив 
віце-президентом Азербайджану, 
репрезентувала в Парижі виставку 
«Азербайджан — простір толерант-
ності» за підтримки ЮНЕСКО. Рані-
ше, 2010 року, дружину азербай-
джанського президента нагородили 
медаллю Моцарта, вищою нагородою 
ЮНЕСКО, яку їй вручила особис-
то Ірина Бокова. Загалом, упродовж 
2012-2014 років чоловік Ірини Боко-
вої — пан Мітрєв — отримав від фік-
тивних азербайджанських компаній 
у Великій Британії 425 тис. євро. За 
його версією, за надання послуг.
 Інший фігурант розслідування 
— італійський політик та колиш-
ній керівник Європейської народної 
партії у Раді Європи Лука Волонте. 
За інформацією розслідувачів, він 
отримав від керівництва колишнь-
ої радянської республіки через під-
ставні британські компанії близько 
трьох мільйонів євро. Як стверджує 
сам Лука Волонте, таким чином оп-
лачувались його послуги консуль-
танта. На думку розслідувачів, його 
головним завданням було не допус-
тити прийняття ПАРЄ резолюції про 
політв’язнів в Азербайджані. Тепер 
італійський політик перебуває під 
слідством. Нагадаємо, Парламент-
ська асамблея Ради Європи проголо-
сувала проти критичного для Азер-
байджану звіту у 2013 році. Це голо-
сування нині стало предметом окре-
мого розслідування. 
 «Ікрова дипломатія», як пише га-
зета «Монд», має дві мети. По-пер-

ше, для Баку важливо заручити-
ся підтримкою іноземних держав у 
його конфлікті з Вірменією. По-дру-
ге, приборкати критиків клану пре-
зидента Ільхама Алієва, який пере-
буває при владі вже 14 років і нез-
мінно вдається до політичних реп-
ресій та незаконних арештів тих, хто 
виступає проти його режиму. 
 Уряд Азербайджану спростував 
обвинувачення у відмиванні гро-
шей та підкупі західних політиків. 
Прес-секретар МЗС країни Хікмет 
Хаджиєв заявив: «Звіт, опубліко-
ваний низкою ЗМІ з так званими об-
винуваченнями Азербайджану в ко-
рупції, абсолютно не відповідає дійс-
ності. Ми сприймаємо його як яскра-
вий зразок фальшивої новини, добре 
спланованої упередженої пропаган-
дистської кампанії проти Азербайд-
жану». ■

Каталонія ще ближча 
до незалежності 
 Регіональний парламент Ка-
талонії (Іспанія) ухвалив закон, 
який передбачає проведення 1 
жовтня референдуму про неза-
лежність. За закон проголосу-
вали 72 депутати, 11 утримали-
ся. Депутати, які виступають про-
ти незалежності, бойкотували го-

лосування, тож голосів проти не 
було. Пізніше того ж дня голова 
уряду Каталонії Карлес Пучде-
мон підписав ухвалений законо-
проект.

Папа Римський 
у Колумбії 
 Папа Римський Франциск 
6 вересня прибув до Колумбії. 

В аеропорту Боготи його зустрі-
чав президент Колумбії Хуан Ма-
нуель Сантос. Після протоколь-
ної зустрічі Франциск зустрівся 
з ветеранами громадянської вій-
ни в цій країні. Своїм візитом Папа 
Франциск хоче допомогти Колум-
бії просунутися на шляху до миру. 
20-й закордонний візит понтифіка 
триватиме п’ять днів. ■

Президент Алієв та його дружина опинилися в епіцентрі корупційного скандалу.❙

А ТИМ ЧАСОМ…

 У суді паризького передмістя Нантер 5 ве-
ресня розпочався знаковий судовий процес: 
вперше в історії Франції іноземна держава 
(Азербайджан) подала позов до місцевих жур-
налістів. Їх звинувачують у використанні слів 
«диктатура» та «деспот» щодо Азербайджану 
та його президента. 
 Азербайджан оскаржує в суді слова, які 
пролунали 7 вересня 2015 року в популяр-
ній французькій програмі Cash Investigation 
(«Розслідування походження готівки»), що 
виходить на телеканалі France 2. Розслідуван-
ня тележурналістів називалося «Мій прези-
дент у діловій поїздці» і було присвячене роз-
повіді про відносини, які пов’язують фран-
цузьких політиків iз владою деяких республік 
колишнього СРСР. Саме в цій телепрограмі 
режим Ільхама Алієва був названий «диктату-
рою» на чолі з «деспотом». 
 Реакція азербайджанської влади була не-
гайною: вже 9 вересня стало відомо, що 
французький адвокат Олів’є Пардо, який реп-
резентує інтереси Азербайджана, склав від 
імені «клієнта» позовну заяву про «дифа-
мацію». Цим юридичним терміном описують 
оголошення в ЗМІ вигаданих відомостей, які 
ганьблять особу чи установу, яких вони стосу-
ються. Йдеться, по суті, про позов на захист 
честі та гідності. 
 Через позов було порушено судову спра-
ву проти Дельфін Ернотт, президента групи 
«Французьке телебачення», телеведучої Еліз 
Люсе та автора розслідування — журналіс-
та Лорана Рішара, який назвав Азербайджан 
«диктатурою» в інтерв’ю для France 2. Азер-
байджан вимагає спростувань і символічно-
го штрафу в 1 євро як компенсації моральних 
збитків. 
 Значення цього судового процесу дуже 
велике. Якщо суд стане на бік позивача, то 
французька Феміда невдовзі буде завалена 
позовами від інших диктаторських режимів, 
які будь-коли критикували французькі ЗМІ. 
По-друге, суд має вирішити, чи Азербайджан 
можна називати «диктатурою», принаймні у 
Франції.

■

КОРУПЦІЯ

Європейська 
«пральня» Алієва
Азербайджан звинувачують у підкупі західних політиків

■

НОВИНИ ПЛЮС■



КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 0.00 ТСН

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30 Чотири весілля-3

10.50, 12.20 Міняю жінку

13.50 Мелодрама «Пончик 

Люся»

14.45 Комедія «Свати-3»

15.50 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама 

«Нескінченне кохання»

20.30 Секретні матеріали

21.00 Комедія «Догори 

дриґом»

22.00 Гроші

23.15, 0.10 Танці з зірками

01.45 Ворожка

ІНТЕР

05.25, 20.00, 2.15 Подробиці

05.55 М/ф

06.20, 13.30, 22.50 Слідство 

вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з «ІНТЕРом»

09.20, 12.25 Т/с «Яблуневий 

спас»

15.15 Чекай на мене

18.00, 19.00, 4.30 Стосується 

кожного

20.40 Т/с «Заборонене 

кохання»

00.25 Т/с «Любов не ділиться 

на два»

02.55 Скептик

03.25 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, 2.05 Сьогодні

09.15 Зоряний шлях. Новий 

сезон

10.45 Реальна містика

11.45 Х/ф «Моя любов»
13.50, 15.30 Т/с «Школа 

проживання»

18.00 Т/с «Жіночий 

лікар-3»

19.45, 3.00 Говорить Україна

21.00 Т/с «Вікно життя»

23.30 Х/ф «Форсаж-5»
04.00 Зоряний шлях

05.20 Т/с «Адвокат»

ICTV

05.40, 19.20 Надзвичайні 

новини

06.25 Факти тижня. 100 

хвилин

08.45 Факти. Ранок

09.10 Спорт

09.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки

10.15 Антизомбі

11.15 Секретний фронт. 

Дайджест

12.00, 13.20 Х/ф «Ключ 
саламандри»

12.45, 15.45 Факти. День

14.40, 16.10 Х/ф «Таксі-3»

16.55 Х/ф «Таксі-4»
18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Більше ніж правда

21.25 Т/с «Штрафбат»

22.25 Свобода слова

00.55 Х/ф «Миротворець»
02.35, 4.45 Дивитись усім!

03.25 Провокатор

04.25 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.50 Зона ночі

03.30 Т/с «Татусеві дочки»

04.25 Абзац

05.23, 6.39 Kids Time

05.25 М/с «Губка Боб  

Прямокутні Штани»

06.40 Х/ф «Джунглі: 
у пошуках 
Марсупіламі»

08.45 Х/ф «Пандорум»
11.00, 22.00 Х/ф «Вавилон 

нашої ери»
12.50 Х/ф «Робот Чаппі»

15.10 Т/с «Не родись 

вродливою»

19.00 Заробітчани

21.00 Дешево та сердито

00.00 Х/ф «Чужі на районі»
01.45 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 8.25, 1.55 Огляд преси

06.45, 18.45 Місцевий час

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

05.05 Х/ф «Захар Беркут»
06.40 Т/с «Життя, якого не 

було»

09.50, 19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»

11.50 «Страх у твоєму домі»

13.30 Наші

14.15 Дві кінські сили

14.45, 19.00, 23.15, 2.30 

Свідок

15.05 Т/с «13»

21.30 Т/с «Елементарно-2»

23.45 Т/с «Чорні вітрила-3»

01.45 Т/с «Поліція Маямі»

03.00 Випадковий свідок

03.10 Речовий доказ

03.40 Правда життя. 

Професії

UA.UA.Культура

06.00 Молитва за Україну 

06.05 Музика без меж. 

Й. С. Бах. Партіта 

06.30 Роман Коваль. 

Повернення правди. 

Отаман Орел-

Гальчевський. ч. 2 

07.00 Ранок із «Культурою» 

07.45 Новини. UA.Культура. 

Дайджест 

08.05 Києвотека. Київ у кіно. 

«Балаган» 

08.35 Ранок із «Культурою» 

09.20 Сценограй 

09.50 Музично-літературна 

композиція «Я кохаю». 

Вистава Київського 

академічного театру на 

Липках 

11.10 До 80-річчя Алемдара 

Караманова (1934-

2007) 

12.10 Д/ф «Довженко в огні» 

13.15 П. Чайковський. 

Симфонія №6, si minor 

«Патетична» 

14.00 Х/ф «Злочин 
з багатьма 
невідомими», ч. 6 

15.05 Гора Боголюбивих 

ангелів 

16.00 Азбука ремесел. Ткання 

доріжок 

16.20 Київский міський музей 

пошти

16.50 Православний 

календар

17.00 Нариси історії культури 

України з Мирославом 

Поповичем. Петро 

Могила

17.30 Родове гніздо князів 

Острозьких 

18.00 А. Вівальді «Пори 

року». Концерт №3 фа 

мажор «Осінь» 

18.15 Новини. Світ 

18.30 Новини 

18.45 Тема дня 

19.00 Новини. UA.Культура 

19.20 Діалог Василь 

Герасим’юк — Михайло 

Шевченко. Я і час 

19.50 Київська фортеця. 

Госпітальне укріплення 

20.20 Вечірня казка 

20.30 Лядовська святиня 

20.50 Неліда Афанасьєва. 

Поезія в музиці 

21.20 П. Чайковський 

«Євгеній Онєгін». 

Вистава національної 

опери України 

23.35 Читаючи Чеслава 

Мілоша 

00.00 Новини. Світ 

00.15 Новини 

00.30 Тема дня 

00.45 Новини. UA.Культура 

01.00 Нариси історії культури 

України з Мирославом 

Поповичем. Петро 

Могила

01.30 Київский міський музей 

пошти 

02.00 Х/ф «Злочин 
з багатьма 
невідомими», ч. 6 

03.05 Гора Боголюбивих 

ангелів 

04.00 Х/ф «Пастка», с. 1 
05.10 Йоганн Брамс. Угорські 

танці для двох 

фортепіано. Грають 

Анна Середенко та 

Павло Качнов 

05.40 Чернігів. Єлицький 

Свято-Успенський 

монастир 

 

СТБ

07.05, 15.25 Все буде добре!

09.05 Х/ф «Тато напрокат»
13.30 Слідство ведуть 

екстрасенси

17.30, 22.00 Вiкна-новини

18.00 Т/с «Тато Ден»

19.55, 22.45 Хата на тата

03.15 Найкраще на ТБ

ПРЯМИЙ

06.00, 7.00, 8.00 Ранок. 

«Новий день» 

06.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 

11.45, 12.45, 13.45, 

14.45, 15.45, 16.45 

Репортер. Новини

09.00, 10.00, 11.00, 12.00 

Ранок. «Ми все...»

13.00, 14.00, 15.00 Деталі

16.00, 23.00 Кримінал

17.00 Ситуація

18.00, 19.10, 20.10, 21.00 

Разом

18.40, 21.30 «Ехо України»

19.40 Вказівний палець

20.25 Нейтральна територія

22.00 Підсумки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 10.55 Він, Вона і 

телевізор

10.00, 18.15 Спецкор

10.35, 18.40 ДжеДАІ

13.10 Х/ф «Як украсти 
мільйон»

15.30 Х/ф «Гарячі голови-
2»

17.15 Загублений світ

19.10 Бандерлоги

19.30, 20.30 Т/с «Ментівські 

війни. Одеса-2»

21.30 Х/ф «Озеро акул»
23.15 Х/ф «Ідеальні 

канікули»
01.00 Т/с «Легенди-2»

01.50 Х/ф «Страчені 
світанки»

03.20 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 «Сток Сіті» — «МЮ». 

ЧА

07.45, 21.25, 5.25 Журнал ЛЧ

08.15 «Сталь» — 

«Маріуполь». ЧУ

10.00, 15.40, 22.45 Футбол 

NEWS

10.20 Великий футбол

12.00 «Реал» — «Леванте». ЧІ

13.50 «Шахтар» — «Зоря». ЧУ

16.00, 2.40 Журнал ЛЄ

16.55 «Ман Сіті» — 

«Ліверпуль». ЧА

18.45 ЧА. Огляд туру

19.40 «Барселона» — 

«Еспаньйол». ЧІ

21.55 «Малага» — «Лас-

Пальмас». ЧІ

23.55 ЧІ. Огляд туру

00.50 «Ворскла» — 

«Олімпік». ЧУ

03.35 «Бернлі» — «Кристал 

Пелес». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00 Топ-матч

06.10 «Шахтар» — «Зоря». 

ЧУ

08.10 «Вільярреал» — 

«Бетіс». ЧІ

09.55, 15.50, 2.40 Журнал ЛЧ

10.25 «Ман Сіті» — 

«Ліверпуль». ЧА

12.15 «Ворскла» — 

«Олімпік». ЧУ

14.00 «Валенсія» — 

«Атлетіко». ЧІ

16.20 «Зірка» — 

«Чорноморець». ЧУ

18.05, 0.55 Великий футбол

19.45 ЧІ. Огляд туру

20.40 Європейський WEEKEND

21.55 «Вест Гем» — 

«Гаддерсфілд». ЧА

00.00 ЧА. Огляд туру

03.10 «Малага» — «Лас-

Пальмас». ЧІ

05.00 Журнал ЛЄ

МЕГА

06.00, 19.00 Бандитська Одеса

07.20, 12.50 Правила життя

08.20, 3.30 Правда життя

09.20 Мистецтво виживання

10.20, 17.00 Найнебезпечніші 

тварини

11.20 Дивовижний Ізраїль

12.10, 19.50 Таємний код 

зламано

13.10 Містична Україна

15.10, 23.40 Великі танкові 

битви

16.00, 20.50 Скарби зі сховищ

18.00, 22.40 Квест

21.40 Мисливці за зброєю

00.30 Скарб.UA

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, 1.50 Розсміши коміка

11.25, 12.25, 14.25, 15.25, 

18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 2.35 Орел і 

решка

22.00 Х/ф «Серена»
00.00 Х/ф «Муві 43»
03.20 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 Казка з татом

06.50, 5.30 Корисні підказки

07.10 Це наше — це твоє

07.15 Мультмікс

10.45 Х/ф «Король 
сноуборду»

12.25 Повне перевтілення. 

Дім за тиждень

13.55 Х/ф «Йоринда і 
Йорингель»

15.05 Т/с «Домашній арешт»

15.40, 3.50 Віталька

16.50, 20.55 Готель «Галіція»

17.50, 20.00, 3.00 Країна У

18.50, 00.00 Танька і 

Володька

22.00 Казки У Кіно

23.00 Розсміши коміка

0.10 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»

02.10 Казки У

УТ-1

06.00, 19.55 Д/с «Орегонський 

путівник»

06.27 UA:ПЕРШИЙ (6.27-1.09)

06.30, 9.25 Анонс дня

06.40 М/с «Піп відкриває 

світ»

07.30 Ера бізнесу

07.35 Агроера

07.40 Спорт

07.50 Від першої особи

08.20 Світ на Першому

08.40 Д/с «Дика планета»

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.05 Д/с «Супервідчуття»

09.30 Пенсійна реформа. 

Спецпроект

11.20 Т/с «Епоха честі»

13.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.15, 23.00 Перша шпальта

14.00 Розсекречена історія

15.00, 18.30, 21.00, 1.25 

Новини

15.20 Д/с «Аболіціоністи»

16.40 Д/с «Розповіді про 

Хансік»

17.15 М/с «Легенда про 

Білосніжку»

17.40, 2.35 Вікно в Америку

18.15, 1.10 Новини. Світ

18.45, 22.45, 1.50 Тема дня

19.00, 2.20 Новини. Культура

19.20, 0.35 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»

21.30, 2.05 Новини. Спорт

21.50 Т/с «Дівчата війни»

ТРК «ЕРА»
23.30 Д/с «Увесь цей джаз»

01.09 UA:ПЕРШИЙ. 

СУПУТНИК (1.09-6.27)

02.55 Д/ф «Секрети 

Вільнюса»
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 0.00 ТСН

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 
«Сніданок з «1+1»

09.30 Чотири весілля-3
10.55 Чотири весілля-6
12.20 Міняю жінку
13.50 Мелодрама «Пончик 

Люся»
14.45 Комедія «Свати-3»
15.45 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»
17.10 Мелодрама 

«Нескінченне кохання»
20.30 Секретні матеріали
21.00 Комедія «Догори дриґом»
22.00 Життя без обману 2017
23.15, 0.10 Трилер «Вежа»
01.50 Ворожка 141+144

ІНТЕР

05.15, 20.00, 2.15 Подробиці
05.55 М/ф
06.20, 14.00, 22.50 Слідство 

вели... 
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини
07.10, 8.10 «Ранок з 

«ІНТЕРом»
09.20 Давай одружимося
11.25, 12.25, 20.40 Т/с 

«Заборонене кохання»
15.50, 16.45 Речдок
18.00, 19.00, 4.30 Стосується 

кожного
00.25 Т/с «Любов не ділиться 

на два»
02.55 Скептик
03.20 уДачний проект
03.50 Готуємо разом

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.00, 16.00 Т/с «Адвокат»
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 4.15 Сьогодні
07.15, 8.15 Ранок з Україною
09.15 Зоряний шлях. Новий 

сезон
11.30 Реальна містика. Новий 

сезон
13.40, 15.30 Т/с «Черговий 

лікар-3»
18.00 Т/с «Жіночий лікар-3»
19.45 Говорить Україна
21.00 Т/с «Вікно життя»
23.30 Т/с «Закон і порядок: 

спеціальний корпус»
02.10 Х/ф «Форсаж-5»
05.00 Зоряний шлях
05.20 Реальна містика

ICTV

05.30, 20.20 Цивільна оборона
06.30 Ранок у Великому Місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.05 Більше ніж правда
11.00, 13.20 Х/ф «Ключ 

саламандри»

12.45, 15.45 Факти. День
13.45 Т/с «На трьох»
14.25, 16.10 Т/с «Північний 

вітер»
16.45, 22.30 Т/с «Винищувачі»
17.45, 21.25 Т/с «Штрафбат»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
23.25 Х/ф «Обитель зла-3. 

Вимирання»
01.25 Т/с «Морська поліція. 

Лос-Анджелес»
02.50, 4.40 Дивитись усім!
03.35 Провокатор
04.10 Служба розшуку дітей
04.15 Студія Вашингтон
04.20 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі
03.45 Т/с «Татусеві дочки»
04.40, 7.00 Абзац
05.39, 6.55 Kids Time
05.40 М/с «Губка Боб  

Прямокутні Штани»
08.00 Т/с «Щасливі разом»
12.00 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»
15.20 Т/с «Не родись 

вродливою»
19.00 Половинки
21.00 Х/ф «Зоряні війни: 

імперія завдає удару 
у відповідь»

23.45 Х/ф «Пандорум»
01.50 Х/ф «Інший світ: 

повстання ліканів»

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
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

04.10 Легенди бандитської 
Одеси

05.00 Х/ф «Весільний 
подарунок»

06.20 Х/ф «Ділові люди»
07.55, 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-2»
14.45, 19.00, 23.15, 2.30 Свідок
15.30 Т/с «Доктор Блейк»
21.30 Т/с «CSI: кіберпростір-2»
23.45 Т/с «Чорні вітрила-3»
01.45 Т/с «Поліція Маямі»
03.00 Випадковий свідок
03.10 Речовий доказ

UA.Культура

06.00 Молитва за Україну 
06.05 Азбука ремесел. Ткання 

доріжок 
06.25 Нариси історії культури 

України з Мирославом 
Поповичем. Петро Могила

07.00 Ранок із «Культурою» 
07.45 Новини. Світ 
08.00 Новини 
08.15 Тема дня 
08.30 Новини. Культура 
08.45 Ранок із «Культурою» 
09.30 Діалог Василь 

Герасим’юк — Михайло 
Шевченко. Я і час 

10.00 Київська фортеця. 
Госпітальне укріплення 

10.30 Лядовська святиня 
10.50 Неліда Афанасьєва. 

Поезія в музиці 
11.20 П. Чайковський «Євгеній 

Онєгін». Вистава 
національної опери 
України 

13.35 Читаючи Чеслава Мілоша
14.00 Х/ф «Злочин 

з багатьма 
невідомими», ч. 7 

15.15 Д/ф «Юрій Рибчинський. 
Музика слів» 

16.00 Вони прославили 

наш край. Микола 
Чайковський

16.20 Казки Запорізькі від 
Санька Сита 

16.30 Трипільський всесвіт 
України, ч. 3 

17.00 А у нас кіно знімали... 
«Земля» 

17.25 Імпресіоністичні ескізи 
Ксенії Руснак. Золтана 
Алмаші 

17.55 Логос 
18.15 Новини. Світ 
18.30 Новини 
18.45 Тема дня 
19.00 Новини. Культура 
19.20 Прямостояння. Архів 

застережень Олександра 
Дубовика 

19.40 Олександр Сарацький. 
Джазові фантазії з 
симфонічним оркестром 

20.20 Вечірня казка 
20.30 Георгій Якутович. Графіка 
21.00 Д/ф «Привид опери. 

Микола Ворвулєв», ч. 1
21.25 Діалоги з Романом 

Колядою. А. Мокренко 
22.25 Д/ф «Сімдесятники. 

Костянтин Єршов» 
23.00 Передчуття. Сергій 

Борткевич 
00.00 Новини. Світ 
00.15 Новини 
00.30 Тема дня 
00.45 Новини. Культура 
01.00 А у нас кіно знімали... 

«Земля» 
01.30 Імпресіоністичні ескізи 

Ксенії Руснак. Золтана 
Алмаші 

02.00 Х/ф «Злочин 
з багатьма 
невідомими», ч. 7 

03.15 Д/ф «Юрій Рибчинський. 
Музика слів» 

04.00 Х/ф «Пастка», с. 2 
05.10 Леся Дичко «Джерело». 

«Моя Україна»
 

СТБ

06.45, 15.25 Все буде добре!
08.45 Все буде смачно!
10.55 МастерШеф-5
17.30, 22.00 Вiкна-новини
18.00 Т/с «Тато Ден»
19.55, 22.45 МастерШеф-7
00.05 Один за всіх

ПРЯМИЙ

06.00, 7.00, 8.00 Ранок. «Новий 

день» 
06.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 

11.45, 12.45, 13.45, 
14.45, 15.45, 16.45 
Репортер. Новини

09.00, 10.00, 11.00, 12.00 
Ранок. «Ми все...»

13.00, 14.00, 15.00 Деталі
16.00, 23.00 Кримінал
17.00 Ситуація
18.00, 19.10, 20.10, 21.00 Разом 
18.40, 21.30 «Ехо України»
19.40 Вказівний палець
20.25 Нейтральна територія
22.00 Підсумки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
08.00, 12.15 Він, Вона і 

телевізор
10.00, 18.15 Спецкор
10.35, 18.40 ДжеДАІ
10.55, 19.10 Бандерлоги
11.25, 17.15, 23.15 Загублений 

світ
13.30 Х/ф «Озеро акул»
15.25 Т/с «Команда»
19.30, 20.30 Т/с «Ментівські 

війни. Одеса-2»
21.30 Х/ф «Ера динозаврів»
00.15 Т/с «Легенди-2»
01.05 Територія обману
02.05 Х/ф «Лісова пісня»
03.35 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00, 16.00 Європейський 
WEEKEND

07.15, 17.20 «Вест Гем» 
— «Гаддерсфілд». ЧА

09.05, 4.55 ЧІ. Огляд туру
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE
10.20 «Зірка» — 

«Чорноморець». ЧУ
12.10 Великий футбол
13.55 «Барселона» — 

«Еспаньйол». ЧІ
19.10 «Шахтар» — «Зоря». ЧУ
21.00 Журнал ЛЧ
21.30 «Барселона» — 

«Ювентус». ЛЧ УЄФА
23.40 Топ-матч
23.50 Огляд вівторка. ЛЧ УЄФА
01.15 «Селтік» — «ПСЖ»». 

ЛЧ УЄФА
03.05 «Реал» — «Леванте». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 16.40, 5.40 
Топ-матч

06.10 «Ворскла» — 
«Олімпік». ЧУ

08.10 «Валенсія» — 
«Атлетіко». ЧІ

10.20 Європейський WEEKEND
11.35 ЧІ. Огляд туру
12.30 «Ман Сіті» — 

«Ліверпуль». ЧА
14.20 Журнал ЛЧ
14.50 «Зірка» — 

«Чорноморець». ЧУ
16.50 «Свонсі» — «Ньюкасл». 

ЧА
18.40 «Реал» — «Леванте». ЧІ
20.30, 20.55 ЛЧ. ONLINE
20.50 Футбол NEWS. LIVE
00.10 «МЮ» — «Базель». ЛЧ 

УЄФА
02.00 «Бернлі» — «Кристал 

Пелес». ЧА
03.50 «Барселона» — 

«Ювентус». ЛЧ УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
07.20, 12.50 Правила життя
08.20 Правда життя

09.20 Мистецтво виживання
10.20, 17.00 Найнебезпечніші 

тварини
11.20 Дивовижний Ізраїль
12.10, 19.50 Таємний код 

зламано
13.10 Містична Україна
15.10, 23.40 Великі танкові 

битви
16.00, 20.50 Скарби зі сховищ
18.00, 22.40 Квест
19.00 Бандитська Одеса
21.40 Мисливці за зброєю
00.30 Теорія змови
02.40 Великі українці

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, 5.30 Корисні підказки
07.10 Це наше — це твоє
07.15 Мультмікс
10.45 Х/ф «Йоринда і 

Йорингель»
11.55, 23.00 Розсміши коміка
12.55 Повне перевтілення. Дім 

за тиждень
13.55 Х/ф «Братик і 

сестричка»
15.05 Т/с «Домашній арешт»
15.40, 3.50 Віталька
16.50, 20.55 Готель «Галіція»
17.50, 20.00, 3.00 Країна У
18.50, 00.00 Танька і Володька
22.00 Казки У Кіно
01.10 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»
02.10 Казки У

УТ-1

06.00 Д/с «Орегонський 
путівник»

06.27 UA:ПЕРШИЙ (6.27-1.09)
06.30, 9.25 Анонс дня
06.40 М/с «Піп відкриває світ»
07.30 Ера бізнесу
07.35 Агроера
07.40 Спорт
07.50 Від першої особи
08.20 Світ на Першому
08.40 Д/с «Садові скарби»

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.30 Т/с «Гранд-готель»
11.20 Т/с «Епоха честі»
13.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.15, 23.00 Д/ф «Олесь 

Шевченко. Як на сповіді»
14.00 Розсекречена історія
15.00, 18.30, 21.00, 1.25 Новини
15.20 Фольк-music
16.40 Д/с «Розповіді про 

Хансік»
17.15 Хто в домі господар?
17.35 М/с «Легенда про 

Білосніжку»
18.15, 1.10 Новини. Світ
18.45, 22.45, 1.50 Тема дня
19.00, 2.20 Новини. Культура
19.20, 0.35 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»
19.55 Перший на селі
20.30 Наші гроші
21.30, 2.05 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Дівчата війни»

ТРК «ЕРА»
23.30, 2.35 Д/с «Увесь цей джаз»
01.09 UA:ПЕРШИЙ. СУПУТНИК 

(1.09-6.27)
03.45 Т/с «Таксі»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 8—9 ВЕРЕСНЯ 2017
12 вересня
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ПЕРЕДПЛАТА-2017■

Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Продовжено передплату на 
«Україну молоду» на четвертий квартал

Передплатна вартiсть 

«України молодої» 

на 2017 рiк:

на мiсяць — 54 грн. 13 коп.,

на два місяці — 108 грн. 26 коп.,

до кінця року — 162 грн. 39 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на мiсяць — 74 грн. 13 коп.,

на два місяці — 148 грн. 26 коп.,

до кінця року — 222 грн. 39 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на мiсяць — 19 грн. 30 коп.,

на два місяці — 38 грн. 60 коп.,

до кінця року — 57 грн. 90 коп.

Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково за 
саму процедуру оформлення 
перед плати бере: на місяць 
— 1 грн. 48 коп., на квартал 
— 3 грн. 38 коп., на півріччя 
— 4 грн. 10 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 15 вересня у селах і райцентрах, до 
18-го — в обласних центрах та в Києві, і ви от-
римуватимете «Україну молоду» з 1 жовтня.
 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, 12.00, 

16.45, 19.30, 0.00 ТСН

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30 Чотири весілля-3

10.55 Чотири весілля-6

12.20 Міняю жінку

13.50 Мелодрама «Пончик 

Люся»

14.45 Комедія «Свати-3»

15.45 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама 

«Нескінченне кохання»

20.30 Секретні матеріали

21.00 Комедія «Догори 

дриґом»

22.00 Міняю жінку-12

23.15, 0.10 Драма «Інша земля»

01.20 Ворожка

ІНТЕР

05.15, 20.00, 2.15 Подробиці

05.55 М/ф

06.20, 14.00, 22.50 Слідство 

вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з 

«ІНТЕРом»

09.20 Давай одружимося

11.25, 12.25 Т/с «Заборонене 

кохання»

15.50, 16.45 Речдок

18.00, 19.00, 4.30 Стосується 

кожного

20.40 Т/с «Не було б щастя»

00.25 Т/с «Жереб долі»

02.55 Скептик

03.20 уДачний проект

03.55 Готуємо разом

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.00, 16.00, 5.20 

Т/с «Адвокат»

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.50, 2.50 Сьогодні

07.15, 8.15 Ранок з Україною

09.15 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.30 Реальна містика. Новий 

сезон

13.40, 15.30 Т/с «Черговий 

лікар-3»

18.00 Т/с «Жіночий лікар-3»

19.45 Говорить Україна

21.30 Футбол. ЛЧ УЄФА 

«Шахтар» — «Наполі»

00.10 Т/с «Закон і порядок: 

спеціальний корпус»

03.40 Зоряний шлях

04.30 Реальна містика

ICTV

05.30, 10.05 Цивільна оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

11.05, 13.20 Х/ф 
«Миротворець»

12.45, 15.45 Факти. День

13.45 Т/с «На трьох»

14.25, 16.10 Т/с «Північний 

вітер»

16.45, 22.20 Т/с «Винищувачі»

17.45, 21.25 Т/с «Штрафбат»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Секретний фронт

23.20 Х/ф «Обитель зла-4. 
Життя після смерті»

01.25 Т/с «Морська поліція. 

Лос-Анджелес»

02.45, 4.45 Дивитись усім!

04.20 Студія Вашингтон

04.25 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.15, 2.50 Зона ночі

04.45, 7.00 Абзац

05.40 М/с «Губка Боб  

Прямокутні Штани»

06.55 Kids Time

08.00 Т/с «Щасливі разом»

12.00 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»

15.20 Т/с «Не родись 

вродливою»

19.00 Зірки під гіпнозом

21.10 Х/ф «Зоряні війни: 
повернення Джедая»

00.00 Х/ф «Зоряні війни: 
імперія завдає удару 
у відповідь»

02.45 Служба розшуку дітей

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

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

9.30, 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

04.05, 3.20 Правда життя. 

Професії

04.35, 3.50 Легенди 

бандитської Одеси

05.30 Х/ф «Чарівний 
голос 
Джельсоміно»

07.55, 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

13.40, 15.05, 21.30 Т/с «CSI: 

кіберпростір-2»

14.45, 19.00, 23.15, 2.25 

«Свідок»

15.30 Т/с «Доктор Блейк»

23.45 Т/с «Чорні вітрила-3»

01.40 Т/с «Поліція Маямі»

02.55 Випадковий свідок

03.00 Речовий доказ

UA.Культура

06.00 Молитва за Україну 

06.05 Вони прославили 

наш край. Микола 

Чайковський

06.30 Трипільський всесвіт 

України, ч. 3 

07.00 Ранок із «Культурою» 

07.45 Новини. Світ 

08.00 Новини 

08.15 Тема дня 

08.30 Новини. Культура 

08.45 Ранок із «Культурою» 

09.30 Прямостояння. 

Архів застережень 

Олександра 

Дубовика 

09.55 Олександр Сарацький. 

Джазові фантазії 

з симфонічним 

оркестром 

10.35 Георгій Якутович. 

Графіка 

11.05 Д/ф «Привид опери. 

Микола Ворвулєв», ч. 1

11.25 Діалоги з Романом 

Колядою. А. Мокренко 

12.25 Д/ф «Сімдесятники. 

Костянтин Єршов» 

13.05 Передчуття. Сергій 

Борткевич 

14.00 Подорож крізь епохи. 

Концерт 

15.15 Анатолій Мокренко. 

Пісня невиправного 

романтика 

16.00 Обереги. Українські 

кахлі 

16.25 Михайло Іллєнко. 

Акценти

16.50 Любов гетьмана 

17.25 Віктор Гирич. «У 

кожному живе театр» 

17.55 Д/ф «Добридень, 

зелені Карпати» 

18.15 Новини. Світ 

18.30 Новини 

18.45 Тема дня 

19.00 Новини. Культура 

19.20 Костянтин Дубінін. 

Театр завдовжки 

життя 

19.50 Центр уваги. Історія 

київського трамвая 

20.20 Вечірня казка 

20.30 Георгій Якутович. Кіно 

21.00 Д/ф «Привид опери. 

Микола Ворвулєв», ч. 2

21.25 «За часом, як за 

плугом». Пам’яті 

Миколи Шудрі 

22.30 Головна роль. 

Т. Стебловська 

23.25 Я розмалюю небо. Іван 

Марчук 

00.00 Новини. Світ 

00.15 Новини 

00.30 Тема дня 

00.45 Новини. Культура 

01.00 Любов гетьмана 

01.35 Д/ф «Добридень, 

зелені Карпати» 

02.00 Подорож крізь епохи. 

Концерт 

03.15 Анатолій Мокренко. 

Пісня невиправного 

романтика 

04.00 Х/ф «Пастка», с. 3 
05.05 Вітражі Адама Сталони 

— Добжанського 

СТБ

06.35, 15.25 Все буде добре!

08.35 Битва екстрасенсів

10.30 МастерШеф-5

17.30, 22.00 Вiкна-новини

18.00 Т/с «Тато Ден»

20.00, 22.45 МастерШеф-7

00.20 Один за всіх

ПРЯМИЙ

06.00, 7.00, 8.00 Ранок. 

«Новий день» 

06.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 

11.45, 12.45, 13.45, 

14.45, 15.45, 16.45 

Репортер. Новини

09.00, 10.00, 11.00, 12.00 

Ранок. «Ми все...»

13.00, 14.00, 15.00 Деталі

16.00, 23.00 Кримінал

17.00 Ситуація

18.00, 19.10, 20.10, 21.00 

Разом

18.40, 21.30 «Ехо України» 

19.40 Вказівний палець

20.25 Нейтральна територія

22.00 Підсумки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 12.15 Він, Вона і 

телевізор

10.00, 18.15 Спецкор

10.35, 18.40 ДжеДАІ

10.55, 19.10 Бандерлоги

11.25, 17.15, 23.45 

Загублений світ

13.30 Х/ф «Ера 
динозаврів»

15.25 Т/с «Команда»

19.30, 20.30 Т/с «Ментівські 

війни. Одеса-2»

21.30 Х/ф «Чужий-4: 
воскресіння»

00.45 Т/с «Легенди 2»

01.35 Х/ф «Камінна душа»
03.10 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 ЧА. Огляд туру

06.55 «МЮ» — «Базель». 

ЛЧ УЄФА

08.40 Огляд вівторка. ЛЧ 

УЄФА

10.00, 13.40, 15.55, 22.30 

Футбол NEWS. LIVE

10.20 «Селтік» — «ПСЖ». 

ЛЧ УЄФА

12.05 «Шахтар» — «Зоря». 

ЧУ

13.55 «Шахтар» — «Наполі». 

Юнацька Ліга УЄФА

16.15 ЛЧ. ONLINE

19.35, 23.40, 5.25 Топ-матч

19.40 «Барселона» — 

«Ювентус». ЛЧ УЄФА

21.30 «Тоттенгем» 

— «Боруссія» (Д). ЛЧ 

УЄФА

23.50 Огляд середи. ЛЧ УЄФА

01.15 «Феєнорд» — «Ман 

Сіті». ЛЧ УЄФА

03.05 Сіткорізи

03.35 «Сталь» — 

«Маріуполь». ЧУ

ФУТБОЛ-2

06.00 Топ-матч

06.10 «Ман Сіті» — 

«Ліверпуль». ЧА

08.00 ЛЧ. ONLINE

11.20 «Сталь» — 

«Маріуполь». ЧУ

13.10 Огляд вівторка. ЛЧ 

УЄФА

14.35 «МЮ» — «Базель». 

ЛЧ УЄФА

16.25 Сіткорізи

16.55 «Селтік» — «ПСЖ». 

ЛЧ УЄФА

18.45 «Шахтар» — «Наполі». 

Юнацька Ліга УЄФА

20.30, 20.55, 23.40 Ніч ЛЧ

00.50 Футбол NEWS. LIVE

21.30 «Шахтар» — «Наполі». 

ЛЧ УЄФА

00.30 «Ліверпуль» — 

«Севілья». ЛЧ УЄФА

02.15 «Ворскла» — 

«Олімпік». ЧУ

04.05 «Тоттенгем» 

— «Боруссія» (Д). ЛЧ 

УЄФА

МЕГА

06.00, 19.00 Бандитська Одеса

07.20, 12.50 Правила життя

08.20 Правда життя

09.20, 21.40 Мистецтво 

виживання

10.20, 17.00 Найнебезпечніші 

тварини

11.20 Дивовижний Ізраїль

12.10, 19.50 Таємний код 

зламано

13.10, 3.30 Містична Україна

15.10, 23.40 Великі танкові 

битви

16.00, 20.50 Скарби зі сховищ

18.00, 22.40 Квест

00.30 Бандитський Київ

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, 5.30 Корисні підказки

07.10 Це наше — це твоє

07.15 Мультмікс

10.45 Х/ф «Братик і 
сестричка»

11.55, 23.00 Розсміши коміка

12.55 Повне перевтілення. 

Дім за тиждень

13.55 Х/ф «Принц-жабеня»
15.05 Т/с «Домашній арешт»

15.40, 3.50 Віталька

16.50, 20.55 Готель «Галіція»

17.50, 20.00, 3.00 Країна У

18.50, 00.00 Танька і 

Володька

22.00 Казки У Кіно

01.10 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»

02.10 Казки У

УТ-1

06.00, 19.55 Д/с «Орегонський 

путівник»

06.27 UA:ПЕРШИЙ (6.27-1.09)

06.30, 9.25 Анонс дня

06.40 М/с «Піп відкриває 

світ»

07.30 Ера бізнесу

07.35 Агроера

07.40 Спорт

07.50 Від першої особи

08.20 Світ на Першому

08.40 М/ф «Книга джунглів»

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.05, 16.40 Д/с «Розповіді 

про Хансік»

09.30 Т/с «Гранд-готель»

11.20 Т/с «Епоха честі»

13.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.15, 23.00 Наші гроші

14.00 Розсекречена історія

15.00, 18.30, 21.00, 1.25 

Новини

15.20 Д/с «Нью-Йорк»

17.15 Хочу бути

17.35 М/с «Легенда про 

Білосніжку»

18.15, 1.10 Новини. Світ

18.45, 22.45, 1.50 Тема дня

19.00, 2.20 Новини. Культура

19.20, 0.35 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»

20.30 Слідство. Інфо

21.30, 2.05 Новини. Спорт

21.50 Т/с «Дівчата війни»

22.40 Мегалот

ТРК «ЕРА»
23.30, 2.35 Д/с «Увесь цей 

джаз»

01.09 UA:ПЕРШИЙ. 

СУПУТНИК (1.09-6.27)

03.45 Т/с «Таксі»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 8—9 ВЕРЕСНЯ 2017
13 вересня
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 0.00 ТСН

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30 Чотири весілля-3

10.55 Чотири весілля-6

12.20 Міняю жінку

13.50 Мелодрама «Пончик 

Люся»

14.45 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама 

«Нескінченне кохання»

20.30 Секретні матеріали

21.00 Комедія «Догори дриґом»

22.00 Світ навиворіт-9

23.15, 0.10 Х/ф «Санктум»
01.45 Ворожка

ІНТЕР

05.15, 20.00, 2.10 Подробиці

05.55 М/ф

06.20, 14.00, 22.50 Слідство 

вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з 

«ІНТЕРом»

09.20 Давай одружимося

11.25, 12.25, 20.40 Т/с «Не 

було б щастя»

15.50, 16.45 Речдок

18.00, 19.00, 4.30 Стосується 

кожного

00.25 Т/с «Жереб долі»

02.50 Скептик

03.20 уДачний проект

03.50 Готуємо разом

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.00, 16.00, 5.20 Т/с «Адвокат»

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

00.00, 2.50 Сьогодні

07.15, 8.15 Ранок з Україною

09.15 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.30 Реальна містика. Новий 

сезон

13.40, 15.30 Т/с «Черговий 

лікар-3»

18.00 Т/с «Жіночий лікар-3»

19.45 Говорить Україна

21.50 Футбол. ЛЄ УЄФА 

«Зоря» - «Естерсунд»

00.15 Т/с «Закон і порядок: 

спеціальний корпус»

03.40 Зоряний шлях

04.30 Реальна містика

ICTV

05.35 Гражданская оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Секретний фронт

11.10, 13.20 Х/ф «В облозі»
12.45, 15.45 Факти. День

13.50 Т/с «На трьох»

14.25, 16.10 Т/с «Північний 

вітер»

16.50, 22.25 Т/с «Винищувачі»

17.50, 21.25 Т/с «Штрафбат»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Інсайдер

23.20 Х/ф «Обитель зла-5. 
Відплата»

01.20 Т/с «Морська поліція. 

Лос-Анджелес»

02.45, 4.40 Дивитись усім!

03.30 Провокатор

04.10 Служба розшуку дітей

04.15 Студія Вашингтон

04.20 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

04.45, 7.00 Абзац

05.39, 6.55 Kids Time

05.40 М/с «Губка Боб  

Прямокутні Штани»

08.00 Т/с «Щасливі разом»

12.00 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»

15.20 Т/с «Не родись 

вродливою»

19.00 Зіркові яйця

20.45 Х/ф «Зоряні війни: 
прихована загроза»

23.40 Х/ф «Зоряні війни: 
повернення Джедая»

02.30 Служба розшуку дітей

02.35 Зона ночі

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

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

04.15 Х/ф «Назад дороги 
немає»

07.55, 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

13.40, 15.05, 21.30 Т/с «CSI: 

кіберпростір-2»

14.45, 19.00, 23.15, 2.10 

Свідок

15.30 Т/с «Доктор Блейк»

23.45 Т/с «Морський 

патруль»

01.30 Т/с «Поліція Маямі»

02.40 Випадковий свідок

02.50 Речовий доказ

03.20 Правда життя. 

Професії

03.50 Легенди бандитської 

Одеси

UA.Культура

06.00 Молитва за Україну 

06.05 Обереги. Українські 

кахлі 

06.30 Михайло Іллєнко. 

Акценти

07.00 Ранок із «Культурою» 

07.45 Новини. Світ 

08.00 Новини 

08.15 Тема дня 

08.30 Новини. Культура 

08.45 Ранок із «Культурою» 

09.30 Костянтин Дубінін. 

Театр завдовжки життя 

10.00 Центр уваги. Історія 

київського трамвая 

10.30 Георгій Якутович. Кіно 

11.00 Д/ф «Привид опери. 

Микола Ворвулєв», ч. 2

11.25 «За часом, як за 

плугом». Пам’яті 

Миколи Шудрі 

12.30 Головна роль. 

Т. Стебловська 

13.25 Я розмалюю небо. Іван 

Марчук 

14.00 Фільм-опера 

«Спокута», с. 1 

15.05 Д/ф «І дні, мов глечики 

з Опішні...». 

Іван Драч»

16.00 Мистецтво жити. У 

безперервному русі... 

16.30 Світло. Природа 

маніпуляцій 

17.10 З одвічністю на «ти». 

Каплиця у стилі 

українського модерну 

17.40 А пам’ять жива 

18.15 Новини. Світ 

18.30 Новини 

18.45 Тема дня 

19.00 Новини. Культура 

19.20 Дійові особи. Юрій 

Одинокий 

20.10 Православний 

календар

20.20 Вечірня казка 

20.30 Георгій Якутович. Коло 

20.55 Есе без слова. Григорій 

Ксьонз 

21.20 Г. Квітка-Основ’яненко 

«Сватання на 

Гончарівці». 

Вистава Львівського 

національного театру 

ім. М. Заньковецької 

00.00 Новини. Світ 

00.15 Новини 

00.30 Тема дня 

00.45 Новини. Культура 

01.00 З одвічністю на «ти». 

Каплиця в стилі 

українського модерну 

01.25 А пам’ять жива 

02.00 Фільм-опера 

«Спокута», с. 1 

03.05 Д/ф «І дні, мов глечики 

з Опішні...». 

Іван Драч»

04.00 Х/ф «Пастка», с. 4 
05.00 Скарби української 

народної пісні,ч. 1 

СТБ

07.10, 15.25 Все буде добре!

09.10 Битва екстрасенсів

11.10 МастерШеф-5

17.30, 22.00 Вiкна-Новини

18.00 Т/с «Тато Ден»

20.00, 22.45 Зважені та 

щасливі

00.00 Один за всіх

ПРЯМИЙ

06.00, 7.00, 8.00 Ранок. 

«Новий день» 

06.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 

11.45, 12.45, 13.45, 

14.45, 15.45, 16.45 

«Репортер». Новини

09.00, 10.00, 11.00, 12.00 

Ранок. «Ми все...» 

13.00, 14.00, 15.00 Деталі

16.00, 23.00 Кримінал

17.00 Ситуація

18.00, 19.10, 20.10, 21.00 

Разом

18.40, 21.30 «Ехо України» 

19.40 Вказівний палець

20.25 Нейтральна територія

22.00 Підсумки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 12.15 Він, Вона і 

телевізор

10.00, 18.15 Спецкор

10.35, 18.40 ДжеДАІ

10.55, 19.10 Бандерлоги

11.25, 17.15, 23.50 

Загублений світ

13.15 Х/ф «Чужий-4: 
воскресіння»

15.25 Т/с «Команда»

19.30, 20.30 Т/с «Ментівські 

війни. Одеса-2»

21.30 Х/ф «Облога»
00.50 Т/с «Легенди-2»

01.40 Х/ф «Ярослав 
Мудрий»

02.50 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 Журнал ЛЄ

06.55 «Феєнорд» — «Ман 

Сіті». ЛЧ УЄФА

08.40 Огляд середи. ЛЧ 

УЄФА

10.00, 15.40, 20.45 Футбол 

NEWS. LIVE

10.25, 1.50 «Тоттенгем» 

— «Боруссія» (Д). ЛЧ 

УЄФА

12.10 «МЮ» — «Базель». 

ЛЧ УЄФА

13.55 «Ліверпуль» — 

«Севілья». ЛЧ УЄФА

16.05 «Шахтар» — «Наполі». 

ЛЧ УЄФА

17.50 Ніч ЛЧ

18.40, 5.30 LaLiga Chronicles. 

ЧІ

19.00 Шлях до Ліона

19.50 «Динамо» — 

«Шкендербеу». ЛЄ 

УЄФА

21.55 «Арсенал» — «Кельн». 

ЛЄ УЄФА

00.00 «Аустрія» — «Мілан». 

ЛЄ УЄФА

03.40 Ліга Європи. ONLINE

ФУТБОЛ-2

06.00 Топ-матч

06.10 «Шахтар» — «Наполі». 

Юнацька Ліга УЄФА

08.00, 10.50 Ніч ЛЧ

09.00 «Шахтар» — «Наполі». 

ЛЧ УЄФА

11.40 «Феєнорд» — «Ман 

Сіті». ЛЧ УЄФА

13.30 Сіткорізи

14.00 «Барселона» — 

«Ювентус». ЛЧ УЄФА

15.45 Огляд середи. ЛЧ УЄФА

17.10 «Ліверпуль» — 

«Севілья». ЛЧ УЄФА

19.00 Журнал ЛЄ

19.55 ЛЄ. ONLINE

21.55 «Зоря» — 

«Естерсунд». ЛЄ УЄФА

00.00 Шлях до Ліона

01.00 «Герта» — «Атлетік». 

ЛЄ УЄФА

02.50 Огляд вівторка. ЛЧ 

УЄФА

04.10 «Арсенал» — «Кельн». 

ЛЄ УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.20, 12.50 Правила життя

08.20 Правда життя

09.20 Мисливці за зброєю

10.20 Королева Півночі

11.20 Дивовижний Ізраїль

12.10, 19.50 Таємний код 

зламаний

13.10 Містична Україна

15.10, 23.40 Великі танкові 

битви

16.00, 20.50 Скарби зі сховищ

17.00 Найнбезпечніші 

тварини

18.00, 22.40 Квест

19.00 Бандитська Одеса

21.40 Мистецтво виживання

00.30 Дракула та інші

01.20 Єврорабині

02.10 Жертви краси

03.00 Війна всередині нас

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, 5.30 Корисні підказки

07.10 Це наше — це твоє

07.15 Мультмікс

10.45 Х/ф «Принц-жабеня»
11.55, 23.00 Розсміши коміка

12.55 Повне перевтілення. 

Дім за тиждень

13.55 Х/ф «Дівчинка з 
сірниками»

15.05 Т/с «Домашній арешт»

15.40, 3.50 Віталька

16.50, 20.55 Готель «Галіція»

17.50, 20.00, 3.00 Країна У

18.50, 00.00 Танька і Володька

22.00 Казки У Кіно

01.10 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»

02.10 Казки У

УТ-1

06.00, 19.55 Д/с «Орегонський 

путівник»

06.27 UA:ПЕРШИЙ (6.27-1.09)

06.30, 9.25 Анонс дня

06.40 М/с «Піп відкриває 

світ»

07.30 Ера бізнесу

07.35 Агроера

07.40 Спорт

07.50 Від першої особи

08.20 Світ на Першому

08.40 М/ф «Книга джунглів»

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.05, 16.40 Д/с «Розповіді 

про Хансік»

09.30 Т/с «Гранд-готель»

11.20 Т/с «Епоха честі»

13.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.15, 23.00 Слідство. Інфо

14.00 Розсекречена історія

15.00, 18.30, 21.00, 1.25 

Новини

15.20 Надвечір’я. Долі

17.15 Школа Мері Поппінс

17.35 М/с «Легенда про 

Білосніжку»

18.15, 1.10 Новини. Світ

18.45, 22.45, 1.50 Тема дня

19.00, 2.20 Новини. Культура

19.20, 0.35 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»

20.30 Схеми

21.30, 2.05 Новини. Спорт

21.50 Т/с «Дівчата війни»

21.50 Т/с «Нові світи»

ТРК «ЕРА»
23.30, 2.35 Д/с «Увесь цей 

джаз»

01.09 UA:ПЕРШИЙ. 

СУПУТНИК (1.09-6.27)

03.45 Т/с «Таксі»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 8—9 ВЕРЕСНЯ 2017
14 вересня
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30 ТСН

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30 Чотири весілля-3

10.55 Чотири весілля-6

12.20 Міняю жінку

13.50 Мелодрама «Пончик 

Люся»

14.45 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама 

«Нескінченне 

кохання»

20.15, 23.00 Ліга сміху-3

01.50 Вечірній Київ

ІНТЕР

05.15 Подробиці

05.55 М/ф

06.20, 14.00 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з 

«ІНТЕРом»

09.20 Давай одружимося

11.25, 12.25 Т/с «Не було б 

щастя»

15.50, 16.45 Речдок

18.00 Стосується кожного

20.00 Подробиці тижня

22.00 Х/ф «Крах інженера 
Гаріна»

02.55 Х/ф «Все перемагає 
кохання»

04.00 Чекай на мене

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.00, 16.00 Т/с «Адвокат»

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.25 Сьогодні

07.15, 8.15 Ранок з Україною

09.15 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.30 Реальна містика. Новий 

сезон

13.40, 15.30 Т/с «Черговий 

лікар-3»

18.00 Т/с «Жіночий лікар-3»

19.45 Говорить Україна

21.00, 24 .00 Т/с «Вікно життя»

02.00 Т/с «Закон і порядок: 

спеціальний корпус»

04.10 Реальна містика

05.40 Зоряний шлях

ICTV

05.30 Цивільна 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 «В облозі-2. 
Територія темряви»

12.45, 15.45 Факти. День

13.45 Т/с «На трьох»

14.20 Т/с «Північний вітер»

15.20, 16.10 Т/с «Спецзагін 

«Шторм»

16.50 Т/с «Винищувачі»

17.45 Т/с «Штрафбат»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Антизомбі

21.25 Дизель-шоу

00.00 Х/ф «Обитель зла-3. 
Вимирання»

01.45 Т/с «Морська поліція. 

Лос-Анджелес»

02.30 Дивитись усім!

03.05 Провокатор

04.40 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

04.40, 7.00 Абзац

05.39, 6.55 Kids Time

05.40 М/с «Губка Боб  

Прямокутні Штани»

08.00 Половинки

10.00 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»

16.15, 19.00 Топ-модель по-

українськи

21.40 Х/ф «Палкі втікачки»

23.35 Х/ф «Воно»
01.40 Х/ф «Скалка»

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

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 «Мільйон у 
шлюбному кошику»

06.10 Х/ф «Акселератка»
07.55, 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

13.40, 15.05, 21.30 Т/с «CSI: 

кіберпростір-2»

14.45, 19.00, 23.15, 2.15 

Свідок

15.30 Т/с «Доктор Блейк»

23.45 Т/с «Морський 

патруль»

01.30 Т/с «Поліція Маямі»

02.45 Випадковий свідок

02.50 Речовий доказ

UA.Культура

06.00 Молитва за Україну 

06.05 Мистецтво жити. У 

безперервному русі... 

06.30 З одвічністю на «ти». 

Каплиця в стилі 

українського модерну 

07.00 Ранок із «Культурою» 

07.45 Новини. Світ 

08.00 Новини 

08.15 Тема дня 

08.30 Новини. Культура 

08.45 Ранок із «Культурою» 

09.30 Дійові особи. Юрій 

Одинокий 

10.30 Георгій Якутович. Коло 

10.55 Есе без слова. Григорій 

Ксьонз 

11.20 Г. Квітка-Основ’яненко 

«Сватання на 

Гончарівці». 

Вистава Львівського 

національного театру 

ім. М. Заньковецької 

13.50 Православний календар

14.00 Фільм-опера 

«Спокута», с. 2 

15.15 Земляки. Жива роса 

Володимира Шкурупія 

15.50 Православний календар

16.00 Стежками Мауглі й 

Багіри 

16.15 Компіляція «Проект 

миродзвін» 

17.00 Д/ф «Тарас Шевченко. 

Заповіт». «І виріс я на 

чужині» 

17.45 Православний календар

17.55 Гра долі. Німфея 

Кандіда 

18.15 Новини. Світ 

18.30 Новини 

18.45 Тема дня 

19.00 Новини. Культура 

19.20 Територія кіно. Наріман 

Алієв 

19.50 Таміла Петрощук. 

Жінка-клоунеса 

20.20 Вечірня казка 

20.30 Театральні силуети. 

Незабутній 

сміхотворець Микола 

Яковченко 

21.00 Під знаком Кримського 

21.20 Все про оперету. 

Володимир Бегма 

23.00 Спомини у 

театральному буфеті. 

Нонна Копержинська 

00.00 Новини. Світ 

00.15 Новини 

00.30 Тема дня 

00.45 Новини. Культура 

01.00 Д/ф «Тарас Шевченко. 

Заповіт». «І виріс я на 

чужині» 

01.50 Православний 

календар

02.00 Фільм-опера 

«Спокута», с. 2 

03.15 Земляки. Жива роса 

Володимира Шкурупія 

04.00 Х/ф «Пастка», с. 5 
05.05 Скарби української 

народної пісні,ч. 2

СТБ

05.05, 23.25 Х/ф 
«Неідеальна жінка»

07.00 Х/ф «Дихай зі 
мною»

17.30, 22.00 Вiкна-новини

18.00 Т/с «Тато Ден»

19.55, 22.45 Сюрприз, 

сюрприз!

ПРЯМИЙ

06.00, 7.00, 8.00 Ранок. 

«Новий день» 

06.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 

11.45, 12.45, 13.45, 

14.45, 15.45, 16.45 

«Репортер». Новини

09.00, 10.00, 11.00, 12.00 

Ранок. «Ми все...» 

13.00, 14.00, 15.00 Деталі

16.00, 23.00 Кримінал

17.00 Ситуація

18.00, 19.10, 20.10, 21.00 

Разом

18.40, 21.30 «Эхо Украины» 

19.40 Вказівний палець

20.25 Нейтральна територія

22.00 Підсумки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 12.15 Він, Вона і 

телевізор

10.00, 18.15 Спецкор

10.35, 18.40 ДжеДАІ

10.55 Бандерлоги

11.25, 17.15 Загублений 

світ

13.50 Х/ф «Гарячі голови»
15.25 Т/с «Команда»

19.10 Х/ф «Морський 
піхотинець»

20.55 Х/ф «Морський 
піхотинець-2»

22.50 Змішані єдиноборства. 

UFC.

01.30 Цілком таємно

01.55 Х/ф «Ярослав 
Мудрий»

03.10 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00, 1.50 «Герта» — 

«Атлетік». ЛЄ УЄФА

07.45 «Селтік» — «ПСЖ». 

ЛЧ УЄФА

09.30 Сіткорізи

10.00, 15.40, 22.45 Футбол 

NEWS. LIVE

10.25 «Арсенал» — «Кельн». 

ЛЄ УЄФА

12.10 Огляд вівторка. ЛЧ 

УЄФА

13.00 «Аустрія» — «Мілан». 

ЛЄ УЄФА

14.45 Огляд матчів. ЛЄ УЄФА

16.05, 20.25 Шлях до Ліона

16.55 «Динамо» — 

«Шкендербеу». ЛЄ 

УЄФА

18.40 Зоря» — «Естерсунд». 

ЛЄ УЄФА

21.25 Світ Прем’єр-ліги

21.55 «Борнмут» — 

«Брайтон». ЧА

00.00 «Шахтар» — «Наполі». 

ЛЧ УЄФА

03.40 «Ліверпуль» — 

«Севілья». ЛЧ УЄФА

05.30 Топ-матч

ФУТБОЛ-2

06.00 «Аустрія» — «Мілан». 

ЛЄ УЄФА

07.45 LaLiga Chronicles. ЧІ

08.05, 12.35 Шлях до Ліона

08.55, 00.00 «Динамо» 

— «Шкендербеу». ЛЄ 

УЄФА

10.45 «Зоря» — 

«Естерсунд». ЛЄ УЄФА

13.35 Огляд середи. ЛЧ 

УЄФА

14.40 «Шахтар» — «Наполі». 

ЛЧ УЄФА

16.30 Світ Прем’єр-ліги

17.00 ЛЄ. ONLINE

18.45 Огляд матчів. ЛЄ УЄФА

19.30 «Герта» — «Атлетік». 

ЛЄ УЄФА

21.25 ЧІ. Передмова до туру

21.55 «Ейбар» — «Леганес». 

ЧІ

23.55 Футбол Tables

01.50 «МЮ» — «Базель». 

ЛЧ УЄФА

03.40 «Борнмут» — 

«Брайтон». ЧА

05.30 Топ-матч

МЕГА

06.00, 19.00, 0.30 Бандитська 

Одеса

07.20, 12.50 Правила життя

08.20 Правда життя

09.20 Мисливці за зброєю

10.20 Хижа Арктика

11.20 У пошуках краси

12.10, 19.50 Таємний код 

зламаний

13.10 Містична Україна

15.10, 23.40 Великі танкові 

битви

16.00, 20.50 Скарби зі сховищ

17.00 Найнебезпечніші 

тварини

18.00, 22.40 Квест

21.40 Мистецтво виживання

03.00 Україна: забута 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, 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, 1.50 Орел і 

решка

22.00 КВК на БІС

23.00 Вечірній квартал

02.40 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 Казка з татом

06.50, 5.30 Корисні підказки

07.10 Це наше — це твоє

07.15 Мультмікс

10.45 Х/ф «Дівчинка з 
сірниками»

11.55 Повне перевтілення. 

Дім за тиждень

13.25 Х/ф «Холодне серце»
15.05 Т/с «Домашній арешт»

15.40, 3.45 Віталька

16.50 Готель «Галіція»

17.50, 1.20 Країна У

18.50 Танька і Володька

20.00 М/ф «Льодовиковий 

період-3. Ера 

динозаврів»

21.50 Х/ф «Молодята»
23.30 Х/ф «Кур’єр із раю»

УТ-1

06.00, 19.55 Д/с «Орегонський 

путівник»

06.27 UA:ПЕРШИЙ (6.27-1.09)

06.30, 9.25 Анонс дня

06.40 М/с «Піп відкриває 

світ»

07.30 Ера бізнесу

07.35 Агроера

07.40 Спорт

07.50 Від першої особи

08.20 Світ на Першому

08.40 М/ф «Книга джунглів»

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.05 Д/с «Розповіді про 

Хансік»

09.30 Т/с «Гранд-готель»

11.30, 19.20, 0.35 Д/с 

«Мистецький пульс 

Америки»

12.00, 13.10, 15.15, 2.35 Теніс. 

Кубок Девіса. Ізраїль-

Україна

13.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

15.00, 18.30, 21.00, 1.25 

Новини

18.15, 1.10 Новини. Світ

18.45, 1.50 Тема дня

19.00, 2.20 Новини. Культура

20.30 Борхес

21.30, 2.05 Новини. Спорт

21.50 Богатирські ігри

22.35 Д/с «Дика планета»

ТРК «ЕРА»
23.00 Схеми

23.30 Д/с «Нью-Йорк»

00.20 Д/с «Південна Корея 

сьогодні»

01.09 UA:ПЕРШИЙ. 

СУПУТНИК (1.09-6.27)

05.15 Т/с «Таксі»
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 19.30 ТСН

06.55 Гроші

08.00 Сніданок. Вихідний

10.00, 23.15 Світське життя

11.00 Життя без обману

12.30 Комедія «Догори 

дриґом»

16.30 Вечірній квартал

18.30 Розсміши коміка 

20.15 Українські сенсації

21.15 Вечірній квартал 

00.15, 4.15 Вечірній Київ

ІНТЕР

05.45 Х/ф «Пригоди 
Буратіно»

08.20, 11.00 Х/ф «Щит і меч»
10.00, 2.35 Д/ф «Володимир 

Басов. Бігун на довгі 

дистанції»

16.15 Т/с «Джерело щастя»

20.00, 5.25 Подробиці

20.30 Творчий вечір Леоніда 

Агутіна

23.45 Великий бокс

03.20 Х/ф «Чарівний голос 
Джельсоміно»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00, 3.00 

Сьогодні

07.15, 5.40 Зоряний шлях

08.10, 15.20 Т/с «Вікно 

життя»

16.45, 19.40 Т/с «Обираючи 

долю»

21.50 Т/с «Випробування 

вірністю»

01.10 Реальна містика

03.40 Т/с «Закон і порядок: 

спеціальний корпус»

ICTV

05.00 Т/с «Відділ 44»

06.30 Дивитись усім!

07.25 Без гальм

08.25 М і Ж

09.25 Дизель-шоу

10.45, 11.45 Особливості 

національної роботи

12.45 Факти. День

13.00 Т/с «На трьох»

14.40 Х/ф «В облозі»
16.45 Х/ф «В облозі-2. 

Територія темряви»
18.45 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки

20.05 Х/ф «Морський бій»

22.45 Х/ф «Обитель зла-4. 
Життя після смерті»

00.40 Т/с «Морська поліція. 

Лос-Анджелес»

02.15 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

03.10 Служба розшуку дітей

03.15, 2.00 Зона ночі

05.49, 7.09 Kids Time

05.50 М/с «Губка Боб 

Прямокутні Штани»

07.10 Т/с «Татусеві дочки»

08.00 Заробітчани

10.00 Дешево та сердито

11.00 Зірки під гіпнозом

13.15 Зіркові яйця

15.00 Х/ф «Зоряні війни: 
прихована загроза»

18.00 Х/ф «Зоряні війни: 
атака клонів»

21.00 Х/ф «Зоряні війни: 
помста сітхів»

00.00 Х/ф «Район 9»

5 канал

06.00 Час-тайм

06.15, 20.10, 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

07.30, 14.10, 2.15 Відкрита 

церква

07.50, 8.55, 22.15, 0.10 Час 

бізнесу

08.10 Путівник прочанина

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

12.50 Legal Up LIFE

13.10, 3.20 Кіно з 

Я. Соколовою

13.30, 4.15 Феєрія мандрів

14.35 Навчайся з нами

15.15 Фінансовий тиждень

15.30 Особливий погляд

16.05 Полілог

17.10, 1.15 «За Чай.com»

18.10 Про військо

18.25 Фактор безпеки

19.25 Машина часу

21.00, 0.15 Велика політика

21.30, 3.00 Вікно в Америку

22.30 Д/ф «Відділ кадрів»

23.25 Національний актив

01.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

02.35 Будемо жити

04.35 Час інтерв’ю

НТН

04.10, 3.10 Легенди 

бандитської Одеси

05.00 Правда життя. 

Професії

06.00 Х/ф «Вічний поклик»
11.30 Речовий доказ

13.50 Склад злочину

15.35 Південь. Нерадянський 

Союз

17.20 Речдок

19.00, 2.40 Свідок

19.30 Х/ф «У зоні 
особливої уваги»

21.20 Х/ф «Полювання за 
тінню»

23.20 Х/ф «Тіні в раю»
00.55 Т/с «Поліція Маямі»

UA.Культура

06.00 Молитва за Україну 

06.05 Стежками Мауглі й 

Багіри 

06.20 Компіляція «Проект 

миродзвін» 

07.05 Д/ф «Тарас Шевченко. 

Заповіт». «І виріс я на 

чужині» 

08.00 Гра долі. Німфея 

Кандіда 

08.25 Новини. Світ 

08.40 Новини 

08.55 Тема дня 

09.10 Новини. Культура 

09.30 Територія кіно. Наріман 

Алієв 

10.00 Таміла Петрощук. 

Жінка-клоунеса 

10.30 Театральні силуети. 

Незабутній 

сміхотворець Микола 

Яковченко 

11.05 Все про оперету. 

Володимир Бегма 

12.45 Історія однієї картини. 

Іван Їжакевич 

13.00 Казки Лірника Сашка 

13.10 А. Чеховськи «Король 

Дроздобород». 

Вистава Київського 

академічного театру на 

Липках 

14.50 Дитячі таємниці 

15.15 Світ у прямокутнику. 

Євген Дерлеменко, ч. 1 

15.40 Д/ф «Формула життя. 

Олександр Палладін» 

16.00 Віра, любов і надії Віри 

Любимової, ч. 2 

16.50 Д/ф «Титан. 

М. Драгоманов» 

17.40 Родинне коло гончарів 

17.55 Д/ф «Марія Капніст. 

Три свята» 

18.40 Розповідає Олександр 

Сизоненко. 

«Мій Михайло 

Коцюбинський» 

19.00 Новини. Культура. 

Дайджест 

19.20 Позиція. Ганна Ярова 

19.50 Музика і музиканти. 

Київська прем’єра, ч. 1 

20.20 Улюблені мелодії кіно 

21.45 Незнаний Шевченко. 

Пейзаж у творчості 

Шевченка 

22.30 Юрій Щербак. 

Моновистава «Стіна» 

23.35 Jazz Коло. Дуети, ч. 1 

00.00 Новини. Культура. 

Дайджест 

00.20 Василь Герасим’юк 

— Василь Портяк 

01.45 Родинне коло гончарів 

02.00 А. Курейчик 

«Людина і вічність». 

Вистава Київського 

академічного Молодого 

театру 

04.00 «Арфами, арфами 

золотими...» ІІ 

Міжнародний конкурс-

фестиваль арфового 

мистецтва ім. Вікторії 

Полтарєвої 

05.00 Д/ф «Операція 

«Тютюн»

СТБ

06.00 Х/ф «Мріяти не 
шкідливо»

07.55 Караоке на майдані

08.55 Все буде смачно!

09.50 Зважені та щасливі

13.05 Сюрприз, сюрприз!

16.15 Хата на тата

19.00 Х-Фактор-8

22.00 Вiкна-новини

22.30 Т/с «Тато Ден»

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 19.00 

Територія позитиву

09.45, 10.45, 11.45, 

12.45, 13.45, 14.45, 

15.45, 16.45, 17.45, 

18.45, 19.45, 20.45 

«Репортер». Новини

18.00 «Золотий гусак» NEW

20.00 Закрита зона

21.00 Місто S

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Бандерлоги

09.00, 23.35 Загублений світ

12.00 Цілком таємно

12.35 Т/с «Одинак»

16.05 Х/ф «Гарячі 
голови-2»

17.50 Х/ф «Великий 
солдат»

19.45 Х/ф «Шпигун по 
сусідству»

21.20 Х/ф «12 раундів»
00.25 Х/ф «Усім потрібна 

Кет»
02.15 Х/ф «Легенда про 

княгиню Ольгу»
03.25 Облом.UA.

05.00 Пряма трансляція з 

Пітсбурга . Fight Night 

116. Люк Рокхолд проти 

Девіда Бранча

ФУТБОЛ-1

06.00 «Арсенал» — «Кельн». 

ЛЄ УЄФА

07.45 ЧІ. Передмова до туру

08.15 «Барселона» — 

«Ювентус». ЛЧ УЄФА

10.00, 22.30 Футбол NEWS. 

LIVE

10.20 «Шахтар» — «Наполі». 

ЛЧ УЄФА

12.10 «Динамо» — 

«Шкендербеу». ЛЄ 

УЄФА

13.55 ЧА. Передмова до туру

14.25 «Кристал Пелес» 

— «Саутгемптон». ЧА

16.30 Світ Прем’єр-ліги

17.00, 19.10, 21.25 Топ-матч

17.10 «Хетафе» — 

«Барселона». ЧІ

19.25 «Бетіс» — 

«Депортіво». ЧІ

21.40 «Атлетіко» — 

«Малага». ЧІ

23.40 «Олександрія» 

— «Сталь». ЧУ

01.25 Огляд матчів. ЛЄ УЄФА

02.20 «Тоттенгем» — 

«Свонсі». ЧА

04.10 «Маріуполь» — 

«Зірка». ЧУ

ФУТБОЛ-2

06.00, 0.15 Топ-матч

06.05 «Шахтар» — «Наполі». 

Юнацька Ліга УЄФА

07.55, 21.30 Огляд матчів. ЛЄ 

УЄФА

08.50 «Зоря» — 

«Естерсунд». ЛЄ УЄФА

10.40 ЧА. Передмова до туру

11.10 «Тоттенгем» 

— «Боруссія» (Д). ЛЧ 

УЄФА

13.00 ЧІ. Передмова до туру

13.30, 15.55, 16.35, 18.55 Тур 

ONLINE

13.55 «Олександрія» 

— «Сталь». ЧУ

14.45 Коефіцієнти ФІФА/

УЄФА

16.15, 20.15 Футбол NEWS. 

LIVE

16.55 «Маріуполь» — 

«Зірка». ЧУ

17.45 Футбол Tables

19.25 «Тоттенгем» — 

«Свонсі». ЧА

22.25 «Хетафе» — 

«Барселона». ЧІ

00.25 «Кристал Пелес» 

— «Саутгемптон». ЧА

02.15 «Бетіс» — 

«Депортіво». ЧІ

04.05 «Атлетіко» — 

«Малага». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.00, 18.00 Паралельний 

світ

09.00, 0.30 Містична Україна

09.50 Великі танкові битви

11.40, 21.00 НЛО з минулого. 

Давні прибульці

13.30, 23.40 Паранормальний 

світ

14.20 Найнебезпечніші 

тварини

15.20 Дивовижний Ізраїль

17.10 У пошуках краси

22.40 Долоня: код 

майбутнього

03.40 Ризиковане життя

К1

05.10 Рецепти щастя

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.50 Чи знаєте ви, що...

08.25, 9.20 М/ф

11.00 Х/ф «Король 
— полярний ведмідь»

12.50 Орел і решка

00.00 Х/ф «Тиха гавань»
02.00 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 Казка з татом

06.50, 5.30 Корисні підказки

07.10 Це наше — це твоє

07.15 Мультмікс

10.45 М/с «Дора і друзі. 

Пригоди в місті»

11.10 М/ф «Клуб Вінкс: 

таємниця загубленого 

королівства»

12.50 Х/ф «Каштанчик: 
герой Центрального 
парку»

14.25 Готель «Галіція»

18.00 М/ф «Льодовиковий 

період-3. Ера 

динозаврів»

19.40 Танька і Володька

22.20 Х/ф «Кур’єр із раю»
00.00 Казки У Кіно

01.05 Одного разу в Одесі

03.00 Віталька

УТ-1

06.00 Д/с «Орегонський 

путівник»

06.27 UA:ПЕРШИЙ (6.27-1.09)

06.30, 9.25 Анонс дня

06.40 М/с «Піп відкриває 

світ»

07.30 На слуху

08.00 Світ онлайн

08.20 Світ на Першому

08.40 М/ф «Книга джунглів»

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.05 Д/с «Дика планета»

09.30 М/с «Легенда про 

Білосніжку»

09.55 Хто в домі господар?

10.20 Хочу бути

10.40 Школа Мері Поппінс

11.20 Фольк-music

12.25 Т/с «Дівчата війни»

16.00, 2.30 Теніс. Кубок 

Девіса. Ізраїль-Україна

19.00 Х/ф «Золото»
21.00, 1.10 Новини

21.30 Д/с «Скарби та 

смертельні таємниці 

морів»

22.20 Книга.ua

22.45 Мегалот

ТРК «ЕРА»
23.00 Борхес

23.30 Д/с «Аболіціоністи»

00.35 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

01.09 UA:ПЕРШИЙ. 

СУПУТНИК (1.09-6.27)

01.30 Надвечір’я. Долі

05.15 Т/с «Таксі»
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КАНАЛ «1+1»

06.00 ТСН

06.50 М/ф «Маша і Ведмідь»

07.00 Українські сенсації

08.00 Сніданок. Вихідний

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.40 Світ навиворіт-9

10.55, 12.00, 13.00 Комедія 

«Свати-3»

14.00, 16.45 Ліга сміху-3

19.30, 5.15 ТСН-тиждень

21.00 Танці з зірками

23.20 Мелодрама «Наїзниці та 

янголи»

01.05 Аргумент кiно

02.00 Світське життя

04.45 Ескімоска-2: пригоди в 

арктиці

ІНТЕР

05.55 М/ф

06.25 Х/ф «Кохана жінка 
механіка Гаврилова»

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 «Ой, мамочки!»
14.00 Творчий вечір Леоніда 

Агутіна

16.30 Х/ф «Я його зліпила»
18.30 Крутіше за всіх

20.00, 1.50 Подробиці

20.30 Т/с «Його кохання»

00.00 Х/ф «Дев’ять ознак 
зради»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.50 Сьогодні

07.40 Зоряний шлях

09.50 Т/с «Жіночий лікар-3»

14.50 Х/ф «В очікуванні 
весни»

17.00, 20.00 Т/с «Зимовий 

вальс»

19.00, 5.50 Події тижня 

21.50 Т/с «Обираючи долю»

02.00 Реальна містика

03.30 Т/с «Черговий лікар-3»

ICTV

05.00 Факти

05.30 Т/с «Слідчі»

07.35 Т/с «Відділ 44»

11.30, 13.00 Т/с «На трьох»

12.45 Факти. День

13.35 Х/ф «Морський бій»
16.05 Дизель-шоу

18.45 Факти тижня. 100 

хвилин

20.30 Комік на мільйон

22.05 Х/ф «Хеллбой-2. 
Золота армія»

00.35 Х/ф «Обитель зла-5. 
Відплата»

02.10 Т/с «Морська поліція. 

Лос-Анджелес»

03.00 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

04.43, 5.59 Kids Time

04.45 М/с «Губка Боб  

Прямокутні Штани»

06.00 Топ-модель по-

українськи

08.45 М/ф «Втеча з планети 

Земля»

10.35 Х/ф «Загублені в 
космосі»

13.00 Х/ф «Зоряні війни: 
атака клонів»

16.00 Х/ф «Зоряні війни: 
помста сітхів»

19.00 Х/ф «Зоряні війни: 
пробудження сили»

22.00 Х/ф «Інший світ: 
пробудження»

23.45 Х/ф «Йогануті»
01.15 Х/ф «Воно»

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, 0.00 Час 

новин

07.30 Відкрита церква

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

12.50 Legal Up BUSINESS

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

16.05 В кабінетах

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

04.00 Правда життя. Професії

04.30 Х/ф «Пригоди 
Електроніка»

08.05 Т/с «Походеньки 

нотаріуса Неглінцева»

11.20 Х/ф «У зоні особливої 
уваги»

13.10 Х/ф «П’ять хвилин 
страху»

14.50 Легенди карного 

розшуку

15.55 Склад злочину

17.25 Речдок

19.00 Т/с «13»

22.45 Х/ф «Мисливці за 
розумом»

00.45 Х/ф «Тіні в раю»
02.15 Таємниці кримінального 

світу

03.10 Речовий доказ

UA.Культура

06.00 Молитва за Україну 

06.05 А. Чеховськи, «Король 

Дроздобород». Вистава 

Київського академічного 

театру на Липках 

07.45 Дитячі таємниці 

08.15 Світ у прямокутнику. 

Євген Дерлеменко, ч. 1 

08.40 Віра, любов і надії Віри 

Любимової, ч. 2 

09.30 Позиція. Ганна Ярова 

10.00 Музика і музиканти. 

Київська прем’єра, ч. 1 

10.25 Улюблені мелодії кіно 

11.45 Незнаний Шевченко. 

Пейзаж у творчості 

Шевченка 

12.30 Юрій Щербак. 

Моновистава «Стіна» 

13.30 Jazz Коло. Дуети, ч. 1 

14.00 Михайло Коцюбинський 

«Сон» 

14.50 Музика серця Георгія 

Майбороди 

16.00 Музика без меж. 

Творчість юних 

16.40 Червона калина. 

Червоними та чорними 

нитками 

17.00 Роман Коваль. 

Повернення правди. 

Отаман Орел-

Гальчевський, ч. 2 

17.25 Світи Денисенків 

18.20 Києвотека. Київ у 

фотолітописах. Мости 

18.50 Поетична сторінка від 

Василя Герасим’юка. 

Володимир Сосюра 

19.00 Новини. Культура 

19.20 Мовою мистецтва. 

Зелений туризм 

19.50 Сценограй 

20.20 Н. Ворожбит «Саша, 

винеси сміття». Вистава 

Київського академічного 

Молодого театру 

22.00 Особистості. Гурт 

«Божичі» 

22.55 Велике і Величне. Наїв. 

Сецесія. Романтизм 

00.00 Новини. Культура. 

Дайджест 

00.20 Діалог Василь 

Герасим’юк — Людмила 

Мєшкова 

01.25 Роман Коваль. 

Повернення правди. 

Отаман Орел-

Гальчевський, ч. 2 

02.00 Михайло Коцюбинський 

«Сон» 

02.50 Музика серця Георгія 

Майбороди 

04.00 М. Кропивницький «Дві 

сім’ї». Фільм-вистава 

театру ім. І. Франка 

05.45 Бережанські святині

 

СТБ

05.05 Х/ф «Кохання Надії»
09.00 Все буде смачно!

11.00 Караоке на майдані

12.00 МастерШеф-7

19.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

20.55 Один за всіх

22.10 Х-Фактор-8

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 Територія позитиву

09.45, 10.45, 11.45, 12.45, 

13.45, 14.45, 15.45, 

16.45, 17.45, 18.45 

«Репортер». Новини

20.00 Кисельов. Авторське

21.00 Творчий вечір

22.00 Закрита зона

23.00 «Золотий гусак» NEW

00.00 Місто S

КАНАЛ «2+2»

06.00, 23.15 Пряма трансляція 

з Пітсбурга . Fight Night 

116. Люк Рокхолд проти 

Девіда Бранча

08.00 Бандерлоги

10.10 Він, Вона і телевізор

13.10 Х/ф «Морський 
піхотинець»

14.55 Х/ф «Морський 
піхотинець-2»

16.50 9 тур ЧУ з футболу 

«Зоря» — «Карпати»

19.15 9 тур ЧУ з футболу 

«Чорноморець» 

— «Шахтар»

21.25 ПРОфутбол

02.00 Х/ф «Легенда про 
княгиню Ольгу»

03.10 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 «Зоря» — «Естерсунд». 

ЛЄ УЄФА

07.45 Світ Прем’єр-ліги

08.15 «Хетафе» — 

«Барселона». ЧІ

10.00, 15.40, 20.15 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 Журнал ЛЧ

10.50 «Олександрія» 

— «Сталь». ЧУ

12.40, 14.55, 16.55, 19.10 

Топ-матч

12.55 «Алавес» — 

«Вільярреал». ЧІ

13.45, 17.45 Футбол Tables

15.10 Журнал ЛЧ

16.00 Огляд матчів. ЛЄ УЄФА

17.10 «Жирона» — 

«Севілья». ЧІ

19.15 «Олімпік» — 

«Динамо». ЧУ

21.20 Великий футбол

23.00 «Челсі» — «Арсенал». 

ЧА

00.50 Огляд середи. ЛЧ УЄФА

02.15 «Сосьєдад» — «Реал». 

ЧІ

04.05 «МЮ» — «Евертон». 

ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Борнмут» — 

«Брайтон». ЧА

07.50 «Маріуполь» — 

«Зірка». ЧУ

09.40 Огляд вівторка. ЛЧ 

УЄФА

11.00 «Тоттенгем» — 

«Свонсі». ЧА

12.50, 23.40 Журнал ЛЧ

13.20 «Динамо» — 

«Шкендербеу». ЛЄ 

УЄФА

15.10, 17.30, 21.25, 2.00 Топ-

матч

15.15 «Челсі» — «Арсенал». 

ЧА

16.25, 22.30 Футбол Tables

17.50 «МЮ» — «Евертон». 

ЧА

19.55 «Лас-Пальмас» 

— «Атлетік». ЧІ

21.40 «Сосьєдад» — «Реал». 

ЧІ

00.10 «Олімпік» — 

«Динамо». ЧУ

02.10 «Кристал Пелес» 

— «Саутгемптон». ЧА

04.00 «Жирона» — 

«Севілья». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.00, 18.00 Паралельний світ

09.00 Містична Україна

09.50 Повітряні бої

10.10 Великі танкові битви

11.40, 21.00 НЛО з минулого. 

Давні прибульці

13.30 Долоня: код 

майбутнього

14.20 Найнебезпечніші 

тварини

15.20 У пошуках краси

22.40 Паранормальний світ

00.30 Підроблена історія

03.40 Брама часу

К1

05.10 Рецепти щастя

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.50 Чи знаєте ви, що...

08.25 Х/ф «Король 
— полярний 
ведмідь»

10.10 М/ф 

11.50 Орел і решка

23.00 Х/ф «Банди Нью-
Йорка»

02.15 Вечірній квартал

03.45 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 Казка з татом

06.50, 5.30 Корисні підказки

07.10 Це наше — це твоє

07.15 Мультмікс

10.45 М/с «Дора і друзі. 

Пригоди в місті»

11.25 Х/ф «Холодне серце»
13.00 Країна У

18.00 Х/ф «Молодята»
19.40 Танька і Володька

22.20 Казки У Кіно

01.45 Х/ф «Назар Стодоля»
03.15 Віталька

УТ-1

06.00 Д/с «Орегонський 

путівник»

06.27 UA:ПЕРШИЙ 

(6.27-1.09)

06.30, 9.25 Анонс дня

06.40 М/с «Піп відкриває

світ»

07.30 Світ онлайн

07.50 Смакота

08.35 Д/с «Скарби та 

смертельні таємниці 

морів»

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.30 Т/с «Гранд-готель»

16.00, 2.30 Теніс. Кубок Девіса. 

Ізраїль-Україна

20.30 Перша шпальта

21.00, 1.10 Новини

21.30 Д/с «Супервідчуття»

22.00, 1.30 Д/с «Вагасі 

— японські 

смаколики»

ТРК «ЕРА»
23.00 Книга.ua

23.30 Богатирські ігри

00.10 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

01.09 UA:ПЕРШИЙ. СУПУТНИК 

(1.09-6.27)

05.15 Т/с «Таксі»
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«Є дві Русі. Перша — Київська — має своє коріння у світовій, а щонайменше в 

європейській культурі. Ідеї добра, честі, свободи розуміла ця Русь... А є ще друга 
Русь — Московська. Це Русь Тайги, дика, монгольська, звіряча. Ця Русь зробила 

своїм національним ідеалом криваву деспотію і дику запеклість...»
Олексій Толстой
російський письменник

УКРАЇНА МОЛОДА

Ігор ДЕМ’ЯНЧУК, кандидат 
технічних наук

Ніякої «російської цивілізації» з 
оригінальною сутністю не існує, 
є азійська цивілізація з нахапа-
ними елементами (здобутками) 
західної. В результаті вийшло 
щось еклектичне та вторинне. 
Внесок росіян у світову цивілі-
зацію, попри непомірно роздуті 
амбіції, доволі скромний, а от 
Росія надзвичайно багато взяла 
й привласнила, просто поцупи-
ла, в інших народів.

Привласнити, загарбати, 
вкрасти, видгадати... 
 Назва країни. Руссю у літо-
писах називали Київську та Пе-
реяславську землі, Володими-
ро-Суздальська земля, Московія 
— не Русь. «Південний союз 
князівств з Києвом на чолі у ті 
віки мав специфічну назву Русь, 
яка в XI ст. поширилася на Во-
линь і Галичину, але ще не пе-
реходила ні в Новгород, ні до бі-
лорусів, ні на північний схід» 
(О.Пипін). До XV ст. Русь була 
для Московії зовнішнім понят-
тям, московський монах-книж-
ник Епіфаній Премудрий пи-
сав: «Хвалить же Римська зем-
ля Петра і Павла, Антіохійська 
— Луку, Руська земля — Вели-
кого князя Володимира, Москва 
ж блажить і шанує митрополита 
Петра». Із московських великих 
князів першим додав до свого ти-
тулу «и всея Руси» Іван ІІІ напри-
кінці XV століття. Микола Кос-
томаров констатував: «У півден-
норуського народу ніби вкрадено 
було його прізвисько». Мешкан-
ці Русі — русичі (іменник), захід-
ні українці — русини (іменник), 
а угро-фіни визнали себе піддан-
цями Русі: «Чиї ви?» — «Рус-
ские» (прикметник). У Київсь-
кій Русі, в її спадкоємниці Ук-
раїні є «руський дух, там Руссю 
пахне». У Московії-Росії пахне 
чимось зовсім не тим.
 Герб. Двоголовий орел (му-
тант) як герб Російської держа-
ви був узятий Іваном ІV у Візан-
тії.
 Прапор. Нинішній держав-
ний прапор РФ доставлено за 
Петра І із Голландії; лише зміне-
но місцями кольорові смуги.
 Серце Росії. Москва з’явилася 
на землі племені мокша (мок-
са, моксель), мордва. Московсь-
кий Кремль побудували італійсь-
кі майстри — мури, вежі, право-
славні собори та дзвіницю Івана 
Великого.
 Територія. Більшість зе-
мель Росії загарбано, від XV до 
XX століть її площа зросла у 57 
разів. Усі великі держави при-
ростали завойованими земля-
ми, але не в таких масштабах; 
вони до XX ст. розлучилися з 
колоніями, нині незалежними 
країнами, Росія ж у XX і XXI ст. 
продовжує анексію — Кьонінгс-
берг, Північні Курили, шматок 
Фінляндії, Крим.
 Мова. Російська мова утвори-
лася на основі мов Київської Русі 
— розмовної (руської) та книж-
ної (давньоболгарської), обидві в 
міжріччя Волги та Оки угро-фі-
нам було принесено з Києва.
 Християнство. Москва, на-
звавшись ІІІ Римом, визнала 
свою вторинність; насправді вона 
не третя, а — четверта вода на ки-
селі, вона не має жодного стосун-
ку ні до першого Риму, ні до дру-
гого (Константинополя), бо хрис-
тиянство одержала з Києва. Мос-
ква уподобала не суть учення, а 
візантійщину.
 Історія. Київська Русь дала 

колонії в Заліссі мову, христи-
янство, династію Рюриковичів, 
на цьому руський вплив урвав-
ся. Татаро-монгольський чин-
ник найсуттєвіше вплинув на 
формування московитів-росіян 
з угро-фінів. Олексій Толстой 
писав про цей корінь «русского 
міра»: «И вот, наглотавшись та-
тарщины всласть, вы Русью ее 
назовете». Росіяни не бажають 
визнавати своїх коренів, нато-
мість нахабно, без жодних під-
став хочуть привласнити історію 
Русі. Крадіжку нашої історії за-
початкувала Катерина І, а не-
давно Путін видав такі от клеп-
томанські шедеври: Київського 
князя Володимира він оголосив 
«нашим [їхнім] великим пред-
ком», а київську княжну Анну 
(королеву Франції) — росіян-
кою. 
 Велика Перемога. Перемогу 
в Другій світовій війні оголоше-
но російською, всіляко примен-
шується роль союзників, Путін 
заперечив також внесок україн-
ців. Безсумнівна брехня, крадіж-
ка перемоги.
 Ідеологія та менталітет. «Рус-
скій мір» — це азійська цивіліза-
ція, в її основі — деспотизм, за-
гарбництво, визнання всіх дов-
кола ворогами. Російська мета, 
перейнята від Чингісхана, — за-
воювати весь світ. Монгольсько-
му «міру» це не вдалося, Сталі-

ну також, на Путіна, що почав із 
«близького зарубіжжя», теж че-
кає крах.
 Самодержавство. Тоталітар-
на влада, азійський деспотизм 
запозичені від монголів. Росій-
ський правитель (цар, генсек, 
президент) — це хан. У справж-
ній Русі князів запрошували та 
виганяли, діяло віче.
 Цезарепапізм. Росія прийня-
ла візантійську традицію, коли 
правитель править і державою, 
і церквою. У Росії церква є де-

партаментом держави, яка не за 
більшовиків, а ще до Івана ІV від-
кинула моральні засади христи-
янства.
 Культура. До Петра І, за виз-
наченням філософа Миколи Бер-
дяєва, «це була східна культу-
ра, культура християнізовано-
го татарського царства». Багато 
рис збереглося й донині. Західні 
ідеї в Росію несли українці. «За-
хідноруський православний мо-
нах, освічений у школі латинсь-
кій або руській, організованій за 

її зразком, був першим провід-
ником західної науки, прикли-
каним до Москви», наголошу-
вав російський історик Василь 
Ключевський. Росіянам удалося 
прищепити зовнішні, утилітарні 
риси західної культури, західні 
духовні цінності лишилися для 
них чужими, збереглася азійсь-
ка ворожість до Заходу.

«Росія — батьківщина слонів» 
 Росіяни приписали собі бага-
то відкриттів і винаходів, яких 
вони не робили, застосовуючи два 
виверти. Перший — викрадення 
імен: росіянами оголошені швей-
царець Леонард Ейлер (матема-
тик і фізик), данець Вітус Берінг 
(мореплавець, на честь якого на-
звано море — Берінгове), україн-
ці Михайло Остроградський (ма-
тематик і механік), Петро Про-
копович (бджоляр, винахідник 
рамкового вулика), Микола Ми-
клухо-Маклай (мандрівник), 
Володимир Вернадський (вче-
ний, філософ, академік), Ігор Сі-
корський (авіаконструктор і ви-
нахідник), Сергій Корольов (ос-
новоположник практичної кос-
монавтики) тощо; великими 
«російськими» ученими стало 

багато євреїв. Другий виверт — 
крадіжка чужих здобутків. Ми-
хайло Ломоносов не відкривав за-
кону збереження маси, він лише 
написав: якщо десь чогось прибу-
де, то десь чогось убуде. Такі ме-
тафізичні твердження вислов-
лювали ще давньогрецькі філо-
софи. Тоді як Антуан Лавуазьє 
довів закон хімічними досліда-
ми. Парова машина Івана Ползу-
нова, яка швидко зламалася, не 
мала передаточного механізму і 
годилася лише для насосів, як і в 

попередника Ньюкомена. Маши-
ни Джеймса Уатта мали універ-
сальне застосування, були надій-
ними. Винахідником паровоза є 
Річард Треветік, потім був локо-
мотив Стефенсона, аж потім Че-
репанови побудували подібний. 
Літак Олександра Можайського 
ніколи не літав, як і конструкції 
Леонардо да Вінчі. Людина здій-
нялася в повітря завдяки братам 
Райт. Першу електролампу роз-
жарювання створив Деларю, ба-
гато інженерів і вчених її вдоско-
налювали, серед них Едісон і Ло-
дигін.
 Особливо потворних форм за-
зіхання на чужу інтелектуальну 
власність набуло в 50-х роках 
минулого століття — «пріоритет 
російських учених». Тоді виник 
афоризм-анекдот: «Росія — бать-
ківщина слонів». Нині ця пара-
ноя відроджується у міфах «рус-
ского міра».
 Багато до чого було наліплено 
ярлик «російське», але абсолют-
но безпідставно.
 Російська баня — спадок 
угро-фінів (подібна до фінської 
сауни). «Російська» берізка по-
ширена по всій Північній пів-
кулі. Є анекдот. Українець ру-
бає березу. Другий: «Нащо гу-
биш красу?» — Прийде мос-
каль, скаже: «А, наша берьозка, 
значіт, і земля наша». Російсь-
кі «блины» (млинці) пошире-
на страва у світі, споживалася в 
Київській Русі. Російське «пер-
вородство» спростовується вже 
тим, що вони «млин» перекру-
тили на «блин». Квас був відо-
мий на справжній Русі, князь 
Володимир після хрещення на-
казав роздати киянам «їжу, мед 
і квас». Хлібний квас (сирівець) 
згадується в «Енеїді». «Квасний 
патріотизм» росіяни виявили 
претензією на свою монополію. 
Ямську службу запровадила Зо-
лота Орда у своєму улусі, згодом 
Московії. Росіяни не мають па-
тенту на «птицю-трійку», така 
упряж була в еллінів і римлян, 
збереглися монети з їх зображен-
ням. Гармонь винайдена німець-
ким чи чеським майстром; «таль-
янка» («итальянка») — італійсь-
ка гармонь. Російські хутра — це 
ясак упокорених народів Сибіру. 
Російською ікра стала після того, 
як російською стала Астрахань. 
Пельмені були взяті росіянами-
завойовниками у комі та удмур-
тів, а до тих вони потрапили з Ки-
таю. Конструкція матрьошки за-
позичена в японців. Самовар був 
відомий в Римі, Китаї; за леген-
дою, Петро І привіз його в Росію 
з Голландії, більш вірогідно, що 
він потрапив із Азії. Російську 
атомну бомбу вкрадено в Аме-
рики. Російська космонавтика 
була започаткована німецькими 
розробками й розвинута вченими 
та конструкторами українцями.
 Історичні крадіжки були 
потрібні, щоб створити міф про 
«російську цивілізацію», утвер-
дити велич «найвидатнішої на-
ції» (Сталін), її зверхність. Росія-
ни упевнені у месіанстві, служін-
ні «великій ідеї», насправді 
хибній. Мети, що буцімто вип-
равдовує засоби, не було у Чин-
гісхана і Гітлера. Це суто росій-
ське: людство до «світлої мети» 
має вести «вєлікая» Росія у будь-
якій іпостасі (ІІІ Рим, ІІІ Інтер-
націонал, «русскій мір»). Ме-
тою може бути найправославні-
ше православ’я, російський ко-
мунізм чи ще щось — неважливо, 
головне, щоб «возз’єдналися» не 
навколо мети, а навколо «вєлі-
кой» Росії. Хто проти — вороги; 
звідси — одвічна агресивність. ■

МІФОТВОРЦІ

«Російська цивілізація» 
— вигадка 
Внесок росіян у світовий розвиток доволі скромний, натомість 
багато чого вони поцупили в інших народів

■

Більшість земель Росії загарбано, від XV до XX 
століть її площа зросла у 57 разів. Усі великі держави 
приростали завойованими землями, але не в таких 
масштабах.

Путін став достойним нащадком Чингісхана.❙

Візитку Москви — Кремль — будували італійські майстри.❙
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Людмила ЧЕЧЕЛЬ

 Михайло Шевченко — ініціа-
тор проведення Всеукраїнсь-
кого літературно-мистецького 
фестивалю «Кролевецькі руш-
ники». Він — лауреат бага тьох 
літературних премій. Поету і 
публіцисту, заслуженому дія-
чеві мистецтв України випов-
нилося 70 років.
 На святкуванні, вдивляю-
чись у далечінь прожитих літ, 
він читав свої вірші, жарту-
вав, згадував... Вечір у Спіл-
ці письменників України вела 

Ніна Шаварська, запрошувала 
до слова друзів і гостей. Із СПУ 
ювіляра пов’язує не лише твор-
чість, а й 15 років роботи — ке-
рував Літфондом України. У 
різні роки Михайло Шевченко 
працював у газетах на Полтав-
щині і в столиці. До речі, одним 
із перших у Києві зареєстрував 
земляцтво — Сумське. 
 «Для мене Михайло не тіль-
ки митець, а й просто хороша 
людина, — сказав письмен-
ник, Герой України Юрій Муш-
кетик. — А про хорошу люди-
ну особливо важко говорити й 

писати. Скажу одне — Михай-
ло справжній український пат-
ріот, вірний син України».
 Борис Олійник, з яким пое-
ту довелося багато працювати, 
якось дав таку оцінку: «Харак-
тером крутий, гарячий, яким 
чи й можливо управляти. Ми-
хайло такий же радикальний 
і в поезії. Деякі його випади 
супроти тимчасовців і олігар-
хів настільки гострі, що навіть 
нині, за відсутності прямої 
цензури, лякають видавців. 
Але, що вдієш, коли чоловік 
говорить сувору правду?» ■

Наталка КАПУСТЯНСЬКА 

Зоя Ружин написала близько 200 пісень. 
Минулорічний військовий парад до Дня 
Незалежності України відкривався піс-
нею на слова Зої Володимирівни «Украї-
на є, Україна буде!» (музика Ростислава 
Демчишина). 
Патріотка, заслужений діяч мистецтв, 
член Національної Ради жінок України і 
правління Українського фонду культури. 
До всього Зоя Ружин збирає у полі ко-
лоски та духмяні трави і плете унікальні 
вінки, які стали оберегами для багатьох.

 ■ Пані Зоя, чи багатий цьогоріч зібра-
ли урожай?
 — Зібрала. Хтось вишиває, хтось 
майструє, а я — плету вінки. Їду в поле, 
збираю колоски та різні трави. Або ж 
друзі допомагають заготувати рослин-
ний матеріал. Мої вінки не схожі на 
інші. По центру розташовую оберіг — 
український вишитий рушник, а з обох 
боків, брамою, укладаю колоски, іноді 
трави, а в них вплітаю різноманітні кві-
ти: маки, волошки, соняшники. Вінки-
обереги міцні, довго стоять. Щоправ-
да, зробити такий вінок — не проста 
справа, це вимагає терпіння і наполег-
ливості. Але кожен вінок вирізняється 
своїми  композицією і колоритом. Пле-
ту зазвичай пізно вночі. І коли вже вінок 
довершено, якусь хвилинку насолоджу-
юсь своїм творінням серед копиці соло-
ми та іншого приладдя. Тож практично 
про манікюри можна лише мріяти.
 ■ Чому вам захотілося плести він-
ки?
 — Колосся пшениці, жита, хліб за-
вжди ототожнюють із добробутом, ми-
ром української родини. Змалку мені 
прищепили любов і пошану до колоска, 
за який в роки голодомору людей відси-
лали на каторгу. У дитинстві з колос-
ків робили невеличкі букети-обереги 
зв’язуючи колосок до колоска невелич-
кими пучечками. І вдома, і в шкільних 
класах зігрівали погляд пшеничні обе-
реги золотистим кольором та своєю ви-
тонченою красою. Перша підготовка ко-
лосків, їх зрізання ножем на полі, дуже 
клопітка і довготривала праця. Хоча і 
велика насолода — бути серед пшенич-
ного безмежжя. Але інколи бракувало 
терпіння його заготовляти. Та, мабуть, 
так Бог управив, що перші колоски було 
зібрано для вінка Тарасу Шевченку на 
полі біля шахтарського міста Тернівка 
з Василем і Пашею Нагорняками. 
 Днями повернулась із Дніпропетров-
щини, їздила разом із Мариною Саркі-
сян, мисткинею петриківського розпису, 
відкривати чергову виставку її творів, 
продовжуючи акцію, розпочату в Києві, 
— «Вінок безсмертя». Із Києва привез-
ла зроблені мною вінки до Придніпров’я 
для вшанування Героя України Сергія 
Нігояна та видатного Українця Дмитра 
Яворницького.
 За роки сплела майже 100 вінків до 
заходів із вшанування видатних особис-
тостей, зокрема, Катерини Білокур, Ка-
терини Шевченко (Бойко) — матері Ве-

ликого Кобзаря, Вікентія Хвойки, Фро-
сини Карпенко, Максима Рильського, 
Лесі Українки, В’ячеслава Чорновола, 
Олени Теліги, Євгена Березняка, Олек-
сандра Гуменюка.
 ■ Вас можна назвати подвижницею.
 — Вважаю себе патріотом України, 
людиною, яка прагне щось зробити для 
своєї Батьківщини. Створили з однодум-
цями такий собі самобутній (оазис) острі-
вець українського світу, до якого можуть 
долучатися всі охочі. Намагаюсь жити за 
біблійним законом: «Ділами своїми дока-
жи Віру свою». Не розуміла і не розумію 
тих людей, котрі заради грошей кидали 
улюблену справу, маючи талант і хист. 
Мені здається, що свою місію усвідоми-
ла, і тому відчуваю себе на своєму місці. 
Звісно, багатьох дивує мій спосіб життя. 
Але втішає те, що моя родина змирилася 
з моїм подвижництвом і ставиться з ро-
зумінням до зайнятості в численних за-
ходах, більшість яких сама ж ініціюю.
 ■ Яку назву має ваш острівець ук-
раїнського світу?
 — Я маю на увазі громадську органі-
зацію «Поступ жінок-мироносиць». Із 
перших днів ми будували її діяльність 
на християнських засадах: служіння 
Богу і Добру. Слово «поступ» означає не-

впинний рух уперед, до кращого. А ми-
роносиці — за Біблією, жінки, котрих 
Господь удостоїв першими сповістити 
світові про Воскресіння Христове. Як, 
бачимо, сьогодні роль, місія, Жінки і за-
лишається такою — сповістити світ про 
воскресіння всього кращого, святого...
 ■ Минулорічний військовий парад 
до Дня Незалежності відкривався піс-
нею на ваші слова «Україна є, Україна 
буде!» Як почали пісні писати?
 — Ще у 1998 році на з’їзді Асоціації 
фермерів України цю пісню затвердили 
як гімн громадської асоціації. Взяли її 
до свого репертуару багато колективів, 
зокрема і діаспоряни.
 Загалом у моєму творчому доробку 
майже 200 пісенних творів, написаних 
у співавторстві з українськими компози-
торами — Віталієм Кирейком, Володи-
миром Павліковським, Дмитром Анто-
нюком, Юрієм Решетарем, Юрієм Шев-
ченком, Олександром Ткаченком та ін-
шими. Є пісні, написані і для дітей. 
 Нині готуємо до друку колядки і щед-
рівки «Сяють весело зірки» на музику 
композиторів-класиків Левка і Жанни 
Колодубів. Трохи раніше побачила світ 
збірка дитячих пісень «Віночок» — на-
писана у співавторстві з Василем Бичен-

ком. У збірці є не лише текст, а й мето-
дичні рекомендації щодо розучування 
пісень із дітьми на уроках співів. 
 Хочеться, щоб діти співали українсь-
кі пісні, щоб змалку проймались благо-
датними вібраціями звучання народних 
інструментів, рідної мови. А взагалі, у 
співавторстві видано майже десяток 
книжок. Зокрема дитячі «Золоті колос-
ки», «Дарунок неба», «Віночок» офор-
млено з родиною Вакуленків: мистки-
нею петриківського розпису Тамарою 
та Олександром і Олесею. 
 ■ Знаю, що колись на своїй малій 
Батьківщині — Дніпропетровщині — ви 
популяризували петриківський розпис.
 — Не лише на Дніпропетровщині... 
Приїздила у столицю й організовувала 
так звані пересувні виставки майстрів 
петриківського розпису, моїх земляків: 
Федора Панка, Ганни Самарської та ін-
ших митців. Скажімо, брала дитячі кар-
тини, вішала на коромисло, брала його 
на плечі і ходила отак по навчальних за-
кладах Києва (та інтернатах системи Со-
безу), уявляєте? (сміється). Але дарма, 
що я виглядала дивакуватою. Я бачила 
захоплення в очах і дорослих, і дітей ро-
ботами петриківського розпису. І саме 
тоді я відчула в собі ще одне покликан-
ня — допомогти українцям повернути-
ся до своїх першоджерел через реальні 
дійства і поетичне слово.
 Ми маємо унікальні культурні та іс-
торичні скарби, але багато хто з україн-
ців навіть не знає про них. Свого часу 
була виконавчим директором двох то-
лок з реконструкції трипільської хати в 
селі Трипілля на території музею «Пра-
давня Аратта-Україна», який очолював 
знаний меценат і колекціонер Олександр 
Поліщук. Саме за його підтримки вида-
ли книгу, присвячену першовідкривачу 
Трипільської культури Вікентію Хвой-
ці «З неподільного зерна». Інша книга, 
казкові оповідки про Трипілля «Золото 
Роду», видана за підтримки мого земля-
ка Олександра Рудя, а проілюстрована 
художником Олександром Охапкіним.
 ■ Які ще знакові проекти були у ва-
шому житті?
 — Звісно, книжкові, пісенні, а також: 
виготовлення ялинки-економ класу з гі-
лок хвойних дерев, з відповідним націо-
нальним дизайном, всеукраїнська акція 
до 200-річчя від дня народження Кобза-
ря «Тарасова верба», мистецька віталь-
ня «Сила духу українців». Особливо на 
часі діяльність «Мистецького спецназу», 
який з травня 2014-го і донині діє. Неза-
бутні дійства проводимо із соратниками 
у хаті-мрії Великого Кобзаря, яку побу-
дував Президент України Віктор Ющен-
ко у селі Нові Безрадичі поблизу Києва.
 Щороку я організовую поїздку до Ка-
нева в акції «Обніміться ж, брати мої...». 
Біля підніжжя Чернечої гори до нас при-
єднуються канівці — як представники 
влади, так і прості люди, й ми урочистою 
ходою піднімаємося на гору. Мітинг, 
який ми проводимо біля могили Тараса 
Шевченка, завжди дуже теплий. У бага-
тьох, особливо тих, хто вперше, від поба-
ченого і відчутого бринять сльози. ■

Гарячий і радикальний
Випади Михайла Шевченка супроти тимчасовців 
і олігархів оцінював Борис Олійник

Юрій Мушкетик та Михайло Шевченко.
Фото авторки.

❙
❙

ЮВІЛЕЙ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

Вінки і пісні — 
обереги
Текстами Зої Ружин відкривають паради

■

Зоя Ружин (у центрі).
Фото з власного архіву.

❙
❙
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«Зараз усі в поганому настрої, однак усе в наших руках».Тарас Степаненко

півзахисник ФК «Шахтар» (Донецьк) та 
національної збірної України

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Здається, якнайкраще оха-
рактеризувати виступ націо-
нальної збірної України у відборі 
на чемпіонат світу-2018 можна 
словами з однієї старої пісні про 
авіаторів: «То злет, то посадка». 
У випадку з підопічними Андрія 
Шевченка, після яскравого ігро-
вого підйому в Харкові, де на од-
ному диханні «синьо-жовті» пе-
реграли Туреччину, через кіль-
ка днів вони здійснили жорс-
тку посадку в Рейк’явіку, де з 
рахунком 0:2 програли один зі 
своїх ключових поєдинків від-
бору, опустившись із другого на 
четверте місце.
 І нехай різниця у здобутих 
після восьми ігрових турів оч-
ках першим та четвертим колек-
тивом групи «І» становить лише 
два пункти, з грою, продемонс-
трованою вітчизняними збір-
никами в Ісландії, на чемпіонат 
світу точно не поїдеш.
 Нехай і вдома, але в заключ-
ному матчі групового етапу «си-
ньо-жовтим» (9 жовтня) доведеть-
ся зіграти доленосний для турнір-
ної перспективи поєдинок проти 
рейтинг-фаворита «пульки» — 
збірної Хорватії. Хоча, з огляду 
на проміжне становище в групі, 
де на статус переможця претен-
дує одразу чотири колективи, го-
ворити про явний фаворитський 
статус саме «картатих» аж ніяк 
не можна. Зрештою, для боротьби 
за пряму чи, бодай, «опосередко-
вану» (участь у «плей-оф») путів-
ку на ЧС-2018 збірній України не-
обхідно в останніх двох поєдин-
ках групового раунду взяти мак-
симальну кількість очок.
 Нині ж доводиться вкотре 
визнавати, що провести на ви-
сокому рівні два відповідальні 
матчі кваліфікації поспіль «си-
ньо-жовті» не можуть. Дехто 
вважає, що поразці від ісландців 

посприяла преса, яка, розхва-
ливши підопічних Шевченка за 
ідеальну гру проти турків, роз-
холодила наших футболістів.
 Однак, думається, причина 
останньої виїзної невдачі нашої 
збірної значно банальніша — 
узяти бодай якісь очки на полі 
міцних ісландців молодому ко-
лективу Шевченка завадив посе-
редній рівень виконавської май-
стерності та накопичена втома 

після виснажливого матчу з ту-
рецькими футболістами.
 Команді не «топ»-рівня, якою 
стала українська збірна, здобува-
ти перемоги над, по суті, рівними 
собі опонентами можливо лише 
завдяки максимальній емоцій-
ній та фізичній віддачі. Вочевидь, 
харківський матч проти турків 
серйозно спорожнив енергетич-
ні резервуари вітчизняних фут-
болістів. А поповнити їх за корот-

кий час —  справа нереальна. Тож 
і не дивно, що останній з умовно 
четвертих таймів «синьо-жовті» 
просто провалили, дозволивши 
збірній Ісландії забити у свої во-
рота два м’ячі без відповіді.
 «Долю матчу вирішили ок-
ремі епізоди», — пояснив Анд-
рій Шевченко, маючи на увазі 
той факт, що перший та пере-
можний, у підсумку, гол у мат-
чі господарі забили у спірній си-

туації, зігравши на межі дозво-
леного проти нашого голкіпера 
в штрафному майданчику.
 Хай там як, а після матчу з 
Туреччиною, в якій футбольна 
феміда продемонструвала при-
хильне ставлення до українсь-
ких збірників, нарікати на суд-
дівство в Рейк’явіку нашій ко-
манді навряд чи потрібно.
 Зроблені ж тренерським 
штабом Шевченка після важ-
кого харківського матчу точ-
кові заміни в «основі» (цікаво, 
що там знайшлося місце лише 
двом футболістам «Динамо») не 
до зволили нашій збірній аргу-
ментовано протистояти ісланд-
цям. Якщо на зорі української 
незалежності острів’ян вважа-
ли аутсайдером європейського 
футболу, то на Євро-2016 «вікін-
ги» показали, що вони більше не 
є «хлопчиками для биття».
 Думається, молодий настав-
ник «синьо-жовтих» отримав у 
столиці Ісландії хороший тре-
нерський урок. А безпомічність 
його підопічних, з якою вони на-
магалися пробити захист чверть-
фіналістів останнього ЧЄ, напе-
редодні вирішальних матчів 
кваліфікації ЧС-2018 має стати 
для інтернаціонального штабу 
Шевченка джерелом довгих та 
стратегічних роздумів. ■

Григорій ХАТА

 Не надто переконливо провівши кон-
трольні матчі підготовчих зборів до фі-
нальної частини Євробаскету, вітчиз-
няні баскетболісти змусили своїх уболі-
вальників засумніватися в успішності 
їхнього виступу на континентально-
му форумі. Проте, вирушаючи до Тель-
Авіва — місця проведення своїх поєдин-
ків групового раунду, наставник «синьо-
жовтих» Євген Мурзін обіцяв гідний 
виступ своїх підопічних на континен-
тальному форумі.
 Уже зараз можна говорити, що голо-
вний тренер свого слова дотримав , адже 
його підопічні, не маючи для того стар-
тових передумов, доволі несподівано 
пробилися до раунду «плей-оф», посів-
ши у своєму секстеті останнє з прохід-
них місць. І тепер, як й інші учасники 
матчів на виліт ЧЄ-2017 з інших «сек-
стетів», вирушають до Туреччини, де у 
Стамбулі — поєдинком 1/8 фіналу про-
ти словенців — продовжать боротьбу за 
медалі та перепустки на «мундіаль»-
2019.
 Нагадаємо, що чотири роки тому, на 
словенському Євробаскеті, збірна Ук-
раїни, посівши рекордно високе шосте 
місце, вперше у своїй історії виборола 
путівку на світовий форум. Навряд чи 

перед стартом цьогорічного чемпіонату 
Європи від хлопців Мурзіна чекали пов-
торення того успіху. Однак перший крок 
на тому шляху «синьо-жовтими» зроб-
лено.
 І нехай вийти з групи їм допомог-
ли обставини — точніше, збірна Італії, 
котра, перегравши в заключному матчі 
групи В грузинів, відібрала у них мож-
ливість самостійно вирішувати свою по-
дальшу турнірну долю, проте всі необ-
хідні та залежні від себе кроки для по-
долання групового бар’єра українські 
гуллівери зробили самі. Спочатку в тре-
тьому турі вони переграли збірну Грузії, 
відсвяткувавши таким чином першу пе-
ремогу на турнірі. А в останній ігровий 
день, отримавши «союзну» підтримку 
від італійців, розгромили господарів 
групового раунду — ізраїльтян. «Після 
поразки грузинів ми отримали додатко-
ву мотивацію», — пояснив упевнену гру 
збірної України в заключному матчі гру-
пи захисник «синьо-жовтих» Руслан От-
верченко.
 Попри те, що старт матчу залишився 
за командою Ізраїлю, уже до перерви пі-
допічні Мурзіна створили комфортний 
для себе «гандикап» у 18 балів. Одним із 
ключових моментів, який визначив до-
мінування наших баскетболістів у мат-
чі, стала їхня напрочуд успішна гра під 

обома кошиками. За великим рахунком, 
домінування українців «на щиті» мало 
тотальний характер — Корнієнко, Лука-
шов, Бобров, Пустовий, Кравцов зуміли 
серйозно перевершити суперника в кіль-
кості підбирань (45 проти 29).
 При цьому жоден з українських бас-
кетболістів, що опинився в заявці на 
матч, не залишив паркет без набраних 
очок. Найбільше ж у кошик суперника 
— 17 пунктів — закинув наш досвідче-
ний центровий В’ячеслав Кравцов, який 
по ходу турніру мав серойзні проблеми 
зі спиною, проте до доленосного матчу в 
групі підійшов у всеозброєнні. «Ми пере-
могли, показавши відмінну гру у важли-

вому протистоянні. Я пишаюся своєю ко-
мандою. Тепер ми їдемо до Стамбула», — 
зазначив Євген Мурзін. ■

БАСКЕТБОЛ

Курс на Стамбул
Українські баскетболісти з останнього прохідного місця 
вийшли в «плей-оф» ЧЄ-2017

■

ТАБЛО

 Чемпіонат Європи. Фінальна частина. 
Група В. Україна — Литва — 62:94 (Пусто-
вий (29)), Італія — Німеччина — 55:61, Ізраїль 
— Грузія — 91:104, Німеччина — Литва — 
72:89, Грузія — Італія — 69:71, Ізраїль — Ук-
раїна — 64:88 (Кравцов (17)).
 Підсумкове становище: Литва — 4 пере-
моги/1 поразка, Німеччина, Італія — 3/2, Україна, 
Грузія — 2/3, Ізраїль — 1/4.

■

«Розбивши» в заключному матчі групи Ізраїль, збірна України продерлася до «плей-оф» 
Євробаскету-2017.
Фото з сайта fiba.com.

❙
❙
❙

ТАБЛО

 Чемпіонат світу-2018. Кваліфі-
кація. Група І. Косово — Фінляндія 
— 0:1, Туреччина — Хорватія — 1:0 
(Тосун, 75). Ісландія — Україна — 2:0 
(Сігурдссон, 47, 66; У: П’ятов, Бутко, Ха-
черіді, Ракицький, Матвієнко, Степанен-
ко (Ротань, 76), Малиновський (Зінчен-
ко, 71), Коноплянка, Коваленко, Ярмо-
ленко, Бесєдін (Кравець, 71)
 Турнірне становище: Хорватія, 
Ісландія — 16, Туреччина, Україна — 
14, Фінляндія — 7, Косово — 1.

■

Українські збірники виявилися безсилими проти чвертьфіналіста ЧЄ-2016.
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

❙
❙

ЗБІРНА

Не ті тепер «вікінги»
Українська команда програла один із ключових поєдинків відбору 
на ЧС-2018, утім шансів туди поїхати не втратила

■
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 — Третя дружина настільки 
ревнива! Мені постійно треба до-
водити, що з першою та другою в 
мене нічого не було!

* * *
 Чоловік на побаченні запитує у 
жінки, скільки їй років.
 Вона кокетує:
 — А ви вгадайте! Я вам підка-
жу — моя дочка ходить у дитячий 
садочок.
 — Вона там працює вихова-
телькою?

* * *
 Водiй «маршрутки» Вася ви-
падково заїхав на трасу «Форму-
ли 1», виграв гонку, встигнувши 
підібрати по дорозi двох пасажи-
рів.

* * *
 — Ізю, швидше сюди, допо-
можіть! Тут бабусі Сарі зле, ви ж 

професор, зробіть що-небудь!
 — Я перепрошую, але я профе-
сор археології!
 — Так і бабусі Сарі вже давно 
не 18.

* * *
 — Офіціанте! Я не їстиму цю 
гидоту! Покличте кухаря!
 — Марно, він теж не буде.

* * *
 Подружжя розлучається. Чо-
ловік — відповідач:
 — Насправді, ваша честь, я 
не знаю, скільки їй років. Але коли 
вона розлучалася зі своїм першим 
чоловіком, то печеру суд присудив 
їй.

* * *
 — Тату, адже відьом не існує?
 Батько, глянувши на тещу:
 — Я у твоєму віці теж так ду-
мав.

По горизонталі: 
 4. Сорт сливи 8. Духовий музич-
ний інструмент. 9. Південний аме-
риканський штат. 10. Невелика піг-
ментна пляма на шкірі. 11. Справжнє 
прізвище Олександра Олеся та Оле-
га Ольжича. 13. Батьківщина Квітки 
Цісик. 14. Річка, яка протікає через 
місто Рівне. 16. Ведмідь, друг Мауг-
лі. 18. «Шкіра» дерева. 23. Німець-
кий льотчик-аматор, який у 1987 році 
сів на Красній площі у Москві. 25. 
Поема Тараса Шевченка, за яку його 
відправили у солдати. 26. Торговець 
п’явками, друг Карабаса-Барабаса із 
казки «Золотий ключик». 27. Твер-
дження, яке не потребує доведення. 
28. Король поп-музики, який із не-
гра став білошкірим. 30. Відомий 
французький драматург і актор ХVIII 
століття. 31. Учень, який не ходить у 
школу, а самостійно вивчає матеріал 
і здає іспити.
По вертикалі:
 1. Остап Бендер по натурі. 2. Ін-
дійський штат на кордоні з Пакиста-
ном. 3. Сучасна назва Константино-
поля, або ж Царгорода. 5. Давньо-
грецький бог і повелитель вітрів. 6. 
Вузький прохід, що з’єднує частини 
квартири чи будинку. 7. Прикраса. 

9. Реальна подія, визнана всіма. 12. 
Футбольний клуб із Амстердама. 15. 
Розділ Корану. 17. Удар знизу в бок-
сі. 19. Прилад для огляду й діагнос-
тики слухового проходу та барабан-
ної перетинки. 20. Ім’я екс-прези-
дента Світового конгресу українців 
Лозинського. 21. Мускусний щур, 
що живе у річках та озерах і має цін-
не хутро. 22. Мішанина кількох мов, 
не притаманна літературній мові. 
24. Сьома планета сонячної систе-
ми. 29. Представник аварського пле-
мені, що згадується у «Повісті мину-
лих літ».

Кросворд №105 
від 1—2 вересня
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Аліса КВАЧ

 Доки шанувальники гарних дівчат і 
жінок обговорюють результати конкурсу 
«Місіс Всесвіт-2017», який щойно закін-
чився у південноафриканському місті Дур-
бан, в Україні в розпалі підготовка до ін-
шого престижного міжнародного конкурсу 
краси «Міс Світу», який у листопаді відбу-
деться в Китаї. Україну на цьому конкурсі 
представлятиме щойно обрана «Міс Украї-
на-2017» 18-річна студентка Національно-
го авіаційного університету Поліна Ткач. 
 За корону першої красуні країни боро-
лися 24 учасниці у віці від 17 до 24 років. 
25-та, представниця Криму Катерина Лу-
ганська з Ялти, напередодні конкурсу зник-
ла зі списків претенденток. Журналісти 
з’ясували, що минулого року вона брала 
участь у конкурсі «Міс Росія», до того ж іще 
й навчається в Росії і взагалі дуже активна 
в російському інформаційному середовищі. 
І хоча організатори конкурсу «Міс Украї-
на» виправдалися, що в Луганської був ук-
раїнський паспорт, а участь у міжнародних 
конкурсах краси, мовляв, нікому не забо-
ронена, щоб уникнути скандалу, зі списків 

фіналістів красуню таки виключи-
ли. Ображена Луганська, як свід-
чать її соцмережі, відлетіла до Мос-
кви.
 Що ж до Поліни Ткач, то вона 
в НАУ пробує опанувати спеціаль-
ність «міжнародний бізнес». Хоча 
душа більше лежить до кар’єри фо-
томоделі. Як зізналася дівчина жур-
налістам, довгий час вона займала-
ся спортивними, бальними танця-
ми, живописом, відвідувала тренінги 
з особистісного зросту. Пізніше заці-
кавилася фотографією, хоча зараз їй 
більше подобається бути в кадрі. У 
красуні підростає молодша сестра, яка 
вже приміряла корону першої красуні 
— просто на сцені, куди разом із бать-
ками переможниці піднялася привіта-
ти сестру.
 До міжнародних конкурсів краси готу-
ються ще дві учасниці «Міс Україна». Діа-
на Мироненко, яка отримала титул «Міс 
Земля», візьме участь у фіналі конкурсу 
Miss Earth, а Ксеня Чіпа представляти-
ме Україну у престижному конкурсі Miss 
International. ■

з 11 до 17 вересня

  Овен (21.03—20.04). Не ображайтеся, 
якщо друзі розкладуть вам по полицях усі чес-
ноти і недоліки вашого життя. Вам доведеться 
поборотися за когось iз друзiв, а декого вiд-
ставити вбiк.
 Дні: спр. — 11; неспр. — 12.

 Телець (21.04—21.05). Ви навчитеся ці-
нувати себе, включаючи свої недоліки. У вас 
з’явиться влада, але багато залежатиме від 
того, чи зможете ви її втримати.
 Дні: спр. — 14; неспр. — 15.

 Близнюки (22.05—21).  Нарештi ви про-
явите себе. Буде і визнання, і обговорення за 
спиною. Якщо визнаєте свою провину, почне-
те виправлятися — до вас прийде успіх.
 Дні: спр. — 15; неспр. — 17.

 Рак (22.06—23.07). Пам’ятайте, що над-
мiрний тиск тiльки руйнує. Стримуйте свій за-
пал. Як не дивно, стресові ситуації принесуть 
вам користь.

 Дні: спр. — 16; неспр. — немає.
 Лев (24.07—23.08). Спробуйте вико-

ристовувати свою чарівність. Не будьте занад-
то суворі й правильні. Надихайте оточуючих, 
вiд цього залежить ваше майбутнє.
 Дні: спр. — 12; неспр. — 13.

 Діва (24.08—23.09). Доведеться чи-
мось пожертвувати. Розплатiться «по рахун-
ках» і йдіть далі. Нехай це стане тимчасовою 
поступкою життя.
 Дні: спр. — 14; неспр. — 16.

 Терези (24.09—23.10). Ваші бажання 
позначаться на вашому стані. Стримуючи їх, 
ви можете зруйнуватися зсередини. Не бійся 
смiливих дiй.
 Дні: спр. — 14; неспр. — 15.

 Скорпіон (24.10—22.11). Ви навчитеся 
любити і роботу, і людей. Спробуйте приймати 
гідності та недоліки, радіти тому, що є. Нала-
штуйте себе на любов, і все покращиться.
 Дні: спр. — 15; неспр. — 17.

 Стрілець (23.11—21.12). Задовольняй-
теся тим, що з’являється, і тим, що є. Будьте 
ближче до всього, щоб усе розглянути й спро-
бувати. Допомагайте близьким.
 Дні: спр. — 14; неспр. — 16.

 Козеріг (22.12—20.01). Розберіться зі 
своїми страхами. Можливо, ви побачите, що 
бiльшiсть iз них мають свої причини. У вихiд-
нi вiдвiдайте друзiв.
 Дні: спр. — 12; неспр. — 13.

 Водолій (21.01—19.02). На подив, 
у вас з’являться гнучкість, легкість i грай-
ливість. У цьому місяці буде помітно менше 
перешкод. Якщо щось не клеїться, киньте і 
почніть інше.
 Дні: спр. — 16; неспр. — 17.

 Риби (20.02—20.03). Ви зрозумієте, що 
не все нове — краще. Це стосується і людей, 
і зобов’язань, і традицій. Відбуватиметься те, 
про що ви раніше не замислювалися.
 Дні: спр. — 11; неспр. — 12. ■

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

КРАСА І СИЛА

Польоти уві сні і наяву
Володаркою титулу «Міс Україна-2017 стала» 
18-річна студентка НАУ

■

Поліна Ткач.❙

9—10 вересня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвденний, 5-10 м/
с. Температура вночi +10...+12, удень +23...+25. Пiслязавтра 
вночi +16...+18, удень +26...+28.

Миргород: без опадiв. Уночi +9...+11, удень +23...+25. 
Вiнниця: без опадiв. Уночi +10...+12, удень +26...+28.
Одеса: без опадiв. Уночi +16...+18, удень +23...+25.

7 вересня температура води в Чорному та Азовському мо-
рях становила 19-23 градуси, у районi Приморського — 15 
градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 18. 

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Труска-
вець: уночi +7...+9, удень +24...+26. Моршин: уночi +8...+10, 
удень +23...+25. 

Найкращим боксером xемпіонату cвіту-2017 
став полтавець Олександр Хижняк
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