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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,19 грн. 

1 € = 31,45 грн.

1 рос. руб. = 0,4 грн.

Влада й опозиція, які 

порушують Конституцію і 

закони України та нехтують 

повагою до Держави, 

є реальною загрозою 

Незалежності України
cтор. 5 »

У столичній 

промзоні тривають 

зйомки екранізації 

роману Сергія 

Жадана
стор. 14 »

«Ворошиловград»: рекет і мат«Розслідування просувається 
погано»

«Люди мають право на повстання»

Генпрокурор Луценко 

побідкався на неможливість 

розкрити вбивство Георгія 

Гонгадзе та потиснув руку 

Леоніду Кучмі
стор. 4 »

Чий газ? Гройсмана! 
Публічна суперечка Прем’єр–
міністра України з керівництвом 
«Нафтогазу» може завдати 
серйозних репутаційних 
загроз державі та поставити 
у скрутне становище наш 
енергетичний комплекс
стор. 13 »

Малюнок Володимира СОЛОНЬКА. ❙
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«У грудні 1988 року лялька зникла. Прийшла до редакції — Катрусі на місці 
нема. Довелося розказати дітям історію, що вона захворіла. 
Я зрозуміла: у такий спосіб мене просто усувають і що й вечірній програмі 
— кінець. Навіть не дали попрощатися з дітьми в ефірі».

Катерина Лозовенко
ведуча дитячих програм

УКРАЇНА МОЛОДА

Іван БОЙКО

 Українська сторона на засіданні Тристоронньої 
контактної групи в Мінську висунула вимогу повер-
нутися до лінії розмежування, встановленої Мемо-
рандумом від 19 вересня 2014 року. 
 «Відповідно до цього документа Дебальцеве має 
перебувати під контролем України; вздовж непідкон-
трольної Україні частини українсько-російського кор-
дону слід створити зони безпеки, а на півдні Донець-
кої області має бути район, вільний від важкого оз-
броєння і військової техніки — йдеться про населені 
пункти Кальміуське (колишнє Комсомольське), Кума-
чове, Новоазовськ, Саханка», — навела деталі ви-
мог речник представника української сторони Леоні-
да Кучми Дарка Оліфер. Офіційний Київ нагадує, що 
ці домовленості було досягнуто в 2014-2015 роках, і 
їх виконання є обов’язковим для Росії та ОРДЛО.
 Крім того, українські представники вимагали 
скасувати визнання Росією так званих «документів 
ОРДЛО» та порушили питання повернення Україні за-
хоплених підприємств i державного майна на окупо-
ваних територіях. Україна також вимагає від сепа-
ратистів допустити міжнародну групу експертів для 
вивчення проблеми підтоплення шахт на окупованих 
територіях Донбасу. ■

Інф. «УМ» 

 Про смерть легендарної телеве-
дучої Катерини Лозовенко повідоми-
ла вчора у «Фейсбуці» її сусідка жур-
налістка Ольга Байвидович. «Сьогод-
ні померла тьотя Катя, Катерина Се-
менівна, ведуча програми «Катрусин 
кінозал». Ми жили з нею в одному бу-
динку. Коли зустрічалися в ліфті, вона 
завжди посміхалася і питала: «Олеч-
ко, як справи?» Не можу стримати сліз. 
Світла пам’ять», — йдеться у її пові-
домленні. 

 Катерина Лозовенко була веду-
чою надзвичайно популярної дитя-
чої програми на українському телеба-
ченні в радянські часи. Перші випус-
ки «Катрусиного кiнозалу» вийшли на 

екрани  в червні 1972 року і транслю-
валися протягом 16 років. Передачу, 
яка виходила в ефір українською мо-
вою, Лозовенко вела разом із лялькою 
Катрусею. Випусків програми тоді з не-

терпіння чекала вся українська дітво-
ра, листів редакція отримувала мішка-
ми. Раз на тиждень Катя і Катруся вели 
також програму «На добраніч, діти». А 
в 1988 році ляльку просто вкрали, це 
й стало приводом, щоб закрити про-
граму. Записів передачі не зберегло-
ся, адже вона йшла в прямому ефірі. І 
нікому на думку не спадало фільмува-
ти це на плівку. 
 Катерині Лозовенко був 71 рік. 
Царство небесне і світла пам’ять нашій 
«тьоті Каті», з якою у багатьох людей і 
сьогодні асоціюється дитинство. ■

Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

 Є люди, які здаються не-
підвладними часу. Вони завж-
ди оточені молодими, з якими 
легко знаходять спільну мову, 
вони сповнені ідей і бажання 
їх втілити, вони не озирають-
ся на минуле, а дивляться впе-
ред. Таким був Богдан Гаври-
лишин, таким був Любомир 
Гузар. Таким був і засновник 
видавництва «Смолоскип» 
Осип Зінкевич.
  Озираючись на останні 
чверть століття, можна з пев-
ністю сказати, що без Оси-
па Зінкевича, без ірпінських 
семінарів творчої молоді, без 
премії «Смолоскипу»  та пос-
тійної підтримки різних мо-
лодіжних ініціатив не було б 
і сучасної української літера-
тури. Принаймні вона була б 
іншою. Сергій Жадан, Анд-
рій Кокотюха, Максим Розум-
ний, Олег Проценко, Іван Ан-
друсяк, Анатолій Дністровий, 
Сергій Пантюк — ось лише не-
повний список «птахів гнізда 
«Смолоскипового». Та й бага-
то молодих політиків та полі-

тологів мали підтримку ви-
давництва.
 Окрім цього, видавництво 
«Смолоскип», яке у 1992 році 
стараннями пана Осипа пере-
їхало до Києва, багато докла-
лося до справи відродження 
справдешньої української іс-
торії, видаючи твори дисиден-
тів, повертаючи забуті імена 
поетів «Розстріляного відро-
дження», збірки Олеги Теліги, 
Ліни Костенко, Василя Сту-
са, Євгена Сверстюка. У 1998 
році при видавництві відкрив-
ся унікальний Музей-архів ук-
раїнського самвидаву. 
 У самого Осипа Зінкеви-
ча доля була не менш драма-
тичною. Народився він 4 січ-
ня 1925 року в селі Малі Ми-
кулинці нині Снятинського 
району Івано-Франківської 
області в селянській родині. 
Його батько був вояком Ук-
раїнських січових стрільців, 
але у часи війни Степана Зін-
кевича розстріляли німці, а 
Осипа мобілізували до Черво-
ної армії — звільняти Прагу. 
Утім він скористався першою 
ж нагодою, щоб перейти до 

Західної Німеччини, підкон-
трольної американським вій-
ськам.
 Там він включився в ук-
раїнську справу. Пізніше 
йому пощастило отримати 
міжнародну стипендію (до-
поміг  міністр закордонних 
справ УНР професор Олек-
сандр Шульгін) і вступити 
до Інституту індустріальної 
хімії в Парижі. До цього дове-
лося попрацювати на вугіль-
ній шахті «кіпувальником», 
де якось потрапив під завал і 
близько півтори доби пробув 
під землею.
 У 1967 році у США, куди 
він переїхав зі своєю дружи-
ною Надією, Осип Зінкевич 
став одним із засновників ви-
давництва «Смолоскип», яке 
видавало дисидентську і пра-
возахисну літературу, а також 

твори репресованих українсь-
ких письменників. Довгий час 
друкарня видавництва місти-
лася у підвалі будинку Зінке-
вичів. Усі працівники «Смо-
лоскипа» трудилися на гро-
мадських засадах — діяв при-
нцип: «Протягом тижня ти 
заробляєш гроші. А на вихід-
ні маєш попрацювати на ук-
раїнську справу».
 Попри це, у житті Осип 
Зінкевич був надзвичайно про-
стою і скромною людиною, на-
зиваючи себе «звичайним хімі-
ком». Водночас він однаково 
спокійно почувався і з прези-
дентами держав, і в товарис-
тві шанованих професорів та 
меценатів, і серед поважних 
представників «української 
діяспори», і в компанії моло-
дих літераторів чи просто сту-
дентів, до яких ставився з не-
підробним інтересом.
 Останнім часом Осип Зінке-
вич більше жив у США, хоча 
до останнього цікавився спра-
вами «Смолоскипа». У при-
міщенні видавництва на Ме-
жигірській церемонія заочно-
го прощання з меценатом і Ве-
ликим українцем триватиме до 
27 вересня. «Його ніхто не за-
мінить, і ніщо не втішить нас 
у нашому горі. Проте праців-
ники «Смолоскипа» й надалі 
натхненно і вперто продовжу-
ватимуть справу пана Осипа 
Зінкевича. Це місія, від котрої 
ми не відмовимося ніколи», — 
йдеться у офіційному повідом-
ленні видавництва. ■

ОСВІТА

До ЗНО 
готуйся!
Визначено дати 
реєстрації та розклад 
тестів незалежного 
оцінювання
Інна СТЕПАНЧУК

 Реєстрація осіб для участі в ЗНО 
триватиме з 6 лютого до 19 березня 
2018 року. А самі тести розпочнуть-
ся з 22 травня. Про це повідомляє Ук-
раїнський центр оцінювання якості 
освіти. Змінювати реєстраційні дані 
учасники Зовнішнього незалежно-
го оцінювання зможуть до 2 квітня 
2018 року. А до 30 квітня всі зареєс-
тровані отримають на своїх інформа-
ційних сторінках запрошення-пере-
пустки, де буде зазначено час і місце 
проведення тестувань. 
 Основна сесія зовнішнього неза-
лежного оцінювання триватиме з 22 
травня до 23 червня. Першим стар-
шокласники складуть тест iз мате-
матики — він пройде 22 травня, з 
української мови і літератури — 24 
травня, іспанської, німецької, фран-
цузької мов — 29 травня, англійсь-
кої мови — 1 червня, біології — 4 
червня, історії України — 6 червня, 
географії — 8 червня, фізики — 11 
червня, хімії — 13 червня. Тестів із 
російської мови в наступному році не 
буде — їх скасовано на початку вере-
сня наказом №1103 Міносвіти.
 Як додають в УЦОЯО, графік про-
ведення додаткової сесії ЗНО буде оп-
рилюднено до 30 квітня. Реєстрація 
для участі в додатковій сесії окре-
мих категорій осіб, які не мали змо-
ги зареєструватися в основний період 
(учасники антитерористичної опера-
ції, особи з окупованого Криму та не-
контрольованих територій Донбасу), 
триватиме з 3 до 21 травня. Свої бали, 
набрані під час тестувань, абітурієнти 
дізнаються до 21 червня. ■

МАЙТЕ НА УВАЗІ

 Міносвіти спільно з платформою 
Prometheus започаткувало повний цикл 
безкоштовних онлайн-курсів з підготов-
ки до ЗНО з математики, української мови 
і літератури, а також історії України. Вони 
мають допомогти учням закріпити на-
буті шкільні знання, пройти тестування й 
по тренуватись перед ЗНО. Всі курси від-
повідають державній програмі  та доступ-
ні для всіх. «Під час підготовки цих курсів 
ми передусім орієнтувалися на тих, хто 
з об’єктивних причин не має доступу до 
якісної освіти, а значить, отримує менше 
можливостей підготуватись до складан-
ня ЗНО. Йдеться про дітей з окупованих 
та непідконтрольних територій, школярів, 
що навчаються на екстернаті, а також уч-
нів iз сільської місцевості. Однак вони бу-
дуть корисними і цікавими для всіх, хто 
готується до тестування», — зазначила 
міністр освіти Лілія Гриневич. Зареєстру-
ватися на курси можна на сайті courses.
prometheus.org.ua.

■

■

гривень
буде виді-

лено в 2018 році на ремонт доріг в Україні. 
Про це поінформувала прес-служба Мінінф-
раструктури України з посиланням на голову 
відомства Володимира Омеляна.

44 млрд. гривень
оштрафува-

ла Україна авіакомпанії Росії за польоти у Крим, а саме за 
порушення повітряного простору України, повідомляє «Ін-
терфакс-Україна». Жодна штрафна санкція не була оп-
лачена.

гривень
н е о б х і д -

но передбачити в проекті держбюджету на 
2018 рік на підвищення зарплат викладачам 
вишів, наголосила міністр освіти Лілія Грине-
вич на засіданні профільного комітету ВР.

доларів
із розкра-

дених Віктором Януковичем коштів планує 
конфіскувати Генпрокуратура, заявив Генпро-
курор Юрій Луценко. ГПУ вже повернула до 
держбюджету 1,5 млрд. доларів Януковича.

тонн
з е р -

нових експортували з початку 2017-2018 
маркетингового року українські аграрії, 
повідомила прес-служба Міністерства 
аграрної політики та продовольства.

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

На  2,72 млрд. 400 млн. 200 млн. 8,62 млн.

НА ФРОНТІ

Геть iз Дебальцевого
Україна вимагає повернення до лінії розмежування, 
встановленої Меморандумом від 19 вересня 2014 року

■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Загострилася обстановка в зоні АТО: наприкінці минулої середи російські окупанти 19 разів 
порушили перемир’я. Найгарячіше було на донецькому напрямку, зокрема, в районі Авдіївської 
промзони. Як повідомляє прес-центр штабу АТО, майже на кожен другий обстріл сили АТО від-
повідали вогнем на ураження противника. Внаслідок бойових дій один український захисник отри-
мав кульове поранення.
  Крім цього, бойовики цинічно обстріляли КПВВ «Майорськ», створивши штучну чергу в сере-
ду ввечері. Так, бойовики випустили близько 20 машин iз цивільними за межі свого пункту про-
пуску і вже за п’ять хвилин відкрили вогонь по позиціях ЗСУ.
 «Унаслідок цієї провокації цивільні, серед яких люди похилого віку та жінки з дітьми, опини-
лися на лінії вогню та були змушені тікати і шукати прихистку на позиціях українських військо-
вих», — йдеться у повідомленні. Українські військові евакуювали цивільних осіб у безпечніше 
місце та впродовж ночі забезпечили їх охорону.

■

Кінозал без тьоті Каті 
Померла ведуча відомої дитячої 
телепрограми Катерина Лозовенко

ВТРАТИ

Світло «Смолоскипа»
На 93-му році життя помер відомий 
видавець і меценат Осип Зінкевич

■

Осип Зінкевич.
Фото з сайта umoloda.kiev.ua.

❙
❙
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Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Фракція Радикальної 
партії у повному складі зус-
трілася з міністром соцполі-
тики Андрієм Ревою та оз-
вучила йому свої вимоги до 
пенсійної реформи. Полі-
тик наголошує: підвищення 
пенсій неможливе без підви-
щення зарплат.
 «Підвищення пенсійно-
го віку не дасть українцям 
можливості отримувати 
нормальні пенсії. Чим біль-
ша зарплата — тим більша 
буде пенсія. На сьогодні 4 
мільйони українців отриму-
ють «мінімалку». Заявлену 
урядом мінімальну зарпла-
ту в проекті держбюджету 
на наступний рік у 3700 гри-
вень на місяць ми вважаємо 
недостатньою. Наша вимо-
га — підвищення її до 5000 
гривень», — наголосив лі-
дер опозиційної фракції.
 Серед інших важливих 
вимог РПЛ — перерахува-
ти так звані соціальні пенсії 
для півмільйона українців, 
які отримують 949 гривень 
на місяць. «Ми наполягає-
мо, щоб ця пенсія була під-
нята до рівня прожитково-
го мінімуму. Сьогодні про-
житковий мінімум для не-
працездатних осіб становить 

1312 гривень. Уряд пла-
нує підвищити його до 1372 
гривень. Тобто, збільшення 
прогнозується на рівні 5%. 
Це абсолютно недостатньо. 
Ми вимагаємо підвищити 
прожитковий мінімум на 
15%, тоді пенсіонери, які 
мають зараз 949 гривень 
на місяць, з 1 жовтня мати-
муть можливість отримува-
ти 1500 гривень. Це майже 
на 600 гривень більше, ніж 
зараз», — пояснив Ляшко.

 

Тим, хто не матиме необ-
хідного трудового стажу 15 
років для отримання пенсії, 
радикали пропонують на-
давати соціальну допомогу. 
На сьогодні таких українців 
близько 100 тисяч. Також 
фракція РПЛ наполягає 
на перерахунку пенсій для 
пенсіонерів із великим тру-
довим стажем, щоб прибра-
ти «зрівняйлівку» в пенсій-
ному забезпеченні.
 «Одні працювали, інші — 

ні, а пенсію отримують одна-
кову. Ми категорично проти 
цієї несправедливості. Тому 
вимагаємо від уряду підви-
щити пенсії для людей, які 
мають великий трудовий 
стаж та які працювали на 
шкідливих виробництвах. 
Це шахтарі, металурги, 
хіміки, медики, механізато-
ри, доярки та інші категорії 
громадян. Це наша принци-
пова вимога», — розповів на-
родний депутат.
 Крім того, команда Оле-
га Ляшка вимагає скасувати 
15%-й податок для працю-
ючих пенсіонерів, а також 
включати період навчання у 
вишах до страхового стажу. 
Ще одна вимога радикалів 
— індексувати пенсії та зар-
плати на рівень інфляції, що 
зараз становить 11%, та усу-
нути несправедливість при 
виплаті пенсій жінкам, які 
вийшли на пенсію достроко-
во.
 «На сьогодні 100 ти-
сяч українських жінок, 
які вийшли на пенсію в 55 
років, до 60-річного віку не 
отримують пенсію у повно-
му обсязі, хоча мають не-
обхідний трудовий стаж. 
За чинним законом, поки 
60 років немає — людині 
виплачується менша пенсія. 
У них фактично забирають 
30% пенсії. Це несправедли-
во. Ми добиваємося від уря-
ду, щоб жінки, які вийшли 
на пенсію до 55 років, мали 
пенсію у повному обсязі», — 
зазначив Ляшко.
 Політик укотре наголо-
сив, що люди, які прогор-
батилися все життя, мають 
право на гідну старість і на 
гідну пенсію. ■

ПИТАННЯ РУБА 

«Російська 
делегація 
сиділа з 
червоними 
вухами»
Президент Порошенко 
пояснив, чому росіян 
не повинно бути серед 
миротворців ООН на Донбасі 
Ліна ТЕСЛЕНКО 

 Президент України Петро Порошенко у 
середу (пізно ввечері за Києвом) двічі висту-
пив із трибуни Організації Об’єднаних Націй 
у Нью-Йорку. Й оби два його виступи були різ-
кими, гострими та злободенними. Однією з го-
ловних тем його промови був заклик до вве-
дення миротворчої місії ООН на Донбас. «Пе-
реконані, що повноцінна миротворча опера-
ція ООН є єдиним ефективним рішенням для 
деескалації, захисту народу України та для 
наближення нас до політичного врегулюван-
ня», — заявив Петро Порошенко.
 «Росія є не контрибутором міжнародної 
безпеки, а її найбільшою загрозою. Сьогод-
ні Росія, мабуть, єдина країна в світі, яка 
має конфлікт — гарячий, заморожений чи 
потенційний — майже з усіма сусідами, — 
наголосив Порошенко. — Росія прагне обмі-
няти мир в Україні на свободу України. Ук-
раїна ніколи не прийме таку домовленість. 
Не прийме її і міжнародна спільнота. Нещо-
давні гібридні «миротворчі пропозиції» від 
Москви є ще одним прикладом справжніх 
амбіцій Росії, яка прагне легалізувати своїх 
маріонеток та заморозити конфлікт назавж-
ди. Ми вітатимемо будь-яку пропозицію, що 
принесе мир у нашу країну». Водночас Пре-
зидент України наголосив, що миротворці 
ООН мають бути неупередженими. «У такій 
місії не місце для представників агресора. 
Вони не можуть бути її частиною», — наго-
лосив він.
 Порошенко навів докази присутності 
російських військ на Донбасі — військові 
квитки тих, кого там «нєт». Згадав відпові-
дальність РФ за вбитих на Донбасі, за жер-
тви збитого малайзійського «Боїнга» та на-
звав поіменно українських бранців, яких 
Росія незаконно утримує в полоні. 
 «Усі речі названі своїми іменами, — ко-
ментує виступ глави держави у «ФБ» народ-
ний депутат Ірина Геращенко. — Росія гру-
бо порушує всі можливі норми міжнародно-
го права, так не може поводитися постійний 
член Радбезу ООН. Президент із найвищої 
трибуни дуже чітко роз’яснив гібридність 
«миротворчих пропозицій» агресора, мета 
яких — заморозити конфлікт на Донбасі на-
віки. Україна завжди допомогала всім, хто в 
біді, ми брали участь у миротворчих місіях 
навіть тоді, коли вже загорівся Донбас, бо то 
була наша відповідальність за міжнародни-
ми зобов’язаннями. Зараз — час допомогти 
Україні всім світом, тому чекаємо миротвор-
чу місію, де не буде жодного окупанта, жод-
ного росіянина, які навіки зганьбили себе 
війною в Україні, які зрадили наші взаєми-
ни». «Російська делегація сиділа з черво-
ними вухами. Бо ніхто так чітко не називав 
речі своїми іменами, як це зробив українсь-
кий Президент. І повірте, світ це чує. Й буде 
результат усіх цих дипломатичних зусиль», 
— переконана Геращенко. ■

■

Керівник окупації Криму 
покалічився в ДТП
 Командувач повітряно-десантними військами 
Росії генерал-полковник Андрій Сердюков, який у 
2014 році керував операцією з окупації Криму, по-
трапив у жахливу аварію в Мурманській області. В 
результаті генерал у важкому стані, із серйозною 
черепно-мозковою травмою та переломом хреб-
та був доставлений у реанімацію госпіталю Пів-
нічного флоту. Як  повідомляють російські ЗМІ, в 
мікроавтобус генерала, який прямував у кортежі в 
супроводі машин військової автоінспекції, врізав-
ся легковий автомобіль. ДТП сталося ще 15 вере-
сня, але розголосу набуло лише зараз. У авто з 

Сердюковим також їхали його заступник генерал-
майор Володимир Кочетков, помічник та ад’ютант. 
Вони теж ушпиталені з травмами.

Правду про збитий «Боїнг» 
шукатимуть уп’ятьох
 Учора представники Австралії, Бельгії, Ма-
лайзії, Нідерландів і України підписали угоду, 
якою закріпили необхідність довести до кінця 
розслідування падіння малайзійського лайне-
ра Boeing-777 рейсу MH17 в 2014 році. Країни, 
що підписали угоду, будуть працювати в спіль-
ній слідчій групі (ССД), яка веде розслідування, 
повідомила прес-служба МЗС України.

ООН хоче повної заборони 
ядерної зброї
 Офіційна церемонія-оголошення початку 
підписання першого у світі договору про забо-
рону ядерної зброї відбулася у штаб-квартирі 
ООН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутер-
ріш назвав цю подію важливим кроком до пов-
ного ядерного роззброєння: «Договір про за-
борону ядерної зброї — це результат зростаю-
чої заклопотаності щодо ризику, пов’язаного з 
нею. Ми не можемо дозволити зброї апокаліп-
сису ставити під загрозу наш світ і майбутнє на-
ших дітей». Зараз у світі налічується близько 15 
тис. одиниць ядерної зброї. ■

Ліна ТЕСЛЕНКО

 Переможець пісенного конкур-
су «Євробачення-2017», що прохо-
див у травні в Києві, португалець 
Сальвадор Собрал терміново госпі-
талізований до клініки у Лісабоні. 
Хлопець потребує пересадки серця. 
Його єдина надія зараз — що під-
ходящий орган знайдеться якомога 
швидше. 
 Щира пісня Сальвадора на 
сцені «Євробачення» (зовсім не у 
форматі конкурсу) про серце, яке 
«все витримає і зможе кохати за 
двох», розчулила глядачів. Навіть, 
мабуть, не так пісня, як історія са-
мого співака — хлопець від на-
родження має серйозну ваду сер-
ця і потребує трансплантації цьо-
го важливого органа. Тому Європа 
не шкодувала голосів для хлопця, 

який так відчайдушно бореться за 
життя усі свої 27 років. І в гостин-
ному Києві йому посміхнулася уда-
ча: завдяки Сальвадору Португалія 
вперше за період своєї участі в кон-
курсі здобула перемогу та прийма-
тиме у наступному році «Євроба-
чення» в себе. Досі країна жодного 
разу не потрапляла навіть у першу 

десятку. 
 Нагадаємо, що заради Саль-
вадора організатори конкурсу були 
змушені пом’якшити правила. Юна-
ку дозволили не брати участь у ре-
петиціях, замість нього це зроби-
ла сестра, вона ж допомогла бра-
ту виконати пісню «на біс» під кі-
нець шоу — вже тоді було помітно, 

що хлопцю важко витримати такий 
тривалий марафон. 
 Та любов до пісні взяла своє. 
Після участі в конкурсі Сальвадор 
вирушив у концертний тур. Наван-
таження далося взнаки: в серп-
ні він уже був змушений відмінити 
деякі концерти, бо його стан погір-
шився. Останній концерт відбувся 
8 вересня, після чого співака дове-
лося госпіталізувати. Зараз Саль-
вадор чекає на серце, яке підійде 
йому для трансплантації, в лікарні 
Санта Круз, у Лісабоні. Лікарі за-
певняють, що «наразі ризиків наба-
гато менше, оскільки машини вико-
нують функції органів».
 Що ж, Україна та всі ми три-
матимемо кулаки за Сальвадора 
і сподіватимемось побачити його 
виступ на «Євробаченні-2018» у 
його рідній Португалії. ■

українців
за перші три міся-

ці дії безвізового режиму відвідали країни ЄС, 
повідомляє представництво ЄС в Україні. Відмо-
ву у в’їзді до ЄС за цей час отримала 61 особа.

5,8 млн. осіб
буде призвано на 

строкову службу в жовтні-листопаді. Від-
повідне рішення ухвалив на своєму засіданні 
Кабінет Міністрів.

людей
загинуло в Ук-

раїні на пожежах з початку року. Ще 
1046 осіб отримали опіки та травми, 
таку невтішну статистику оприлюднила 
ДСНС України.

мобільних 
зважувальних пунктів 

для вагового контролю на українських дорогах 
закупить Міністерство інфраструктури, повідо-
мив його очільник Володимир Омелян.

людей
загинули і ще 18 отримали 

поранення під час розбирання боєпри-
пасів на Донеччині з початку року. Про 
це розповів речник Міноборони з питань 
АТО Андрій Лисенко.
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НОВИНИ ПЛЮС■

Олег Ляшко переконаний, що влада обкрадає 100 тичяч жінок-
пенсіонерок, і вимагає поновити їм виплати в повному обсязі.

❙
❙

НАШІ ГРОШІ

Ляшко: Зубами вигризу 
підвищення пенсій!
Радикальна партія озвучила вимоги до пенсійної реформи

■

ТРИМАЄМО КУЛАКИ

Розбите серце 
Переможець «Євробачення-2017» 
Сальвадор Собрал потребує 
термінової пересадки органа

■
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«Щороку 16 вересня стає для мене черговим нагадуванням неможливості 
досягти правосуддя, відчуттям безсилля перед системою та 
усвідомленням процвітання безкарності в Україні». Мирослава Гонгадзе

журналіст

УКРАЇНА МОЛОДА

ПАРЛАМЕНТ

Депутати 
і «пурген»
Народні обранці 
не квапляться працювати. 
Натомість прагнуть 
«отруїти» журналістів
Наталія ЛЕБІДЬ

 Показавши на відкритті сесії 
нові дизайнерські вбрання, народ-
ні депутати України ніяк не бажа-
ють продемонструвати ще й готов-
ність до роботи. Поточний тиждень 
у цьому відношенні є особливо про-
вальним. Прогули народних обран-
ців стали настільки масовим яви-
щем, що зашкодили у вівторок ре-
зультативному розгляду судової ре-
форми. З майже 5 тисяч поправок 
до судового пакета законів парла-
ментарії не змогли ухвалити жод-
ної — через майже тотальну відсут-
ність у сесійній залі. 
 Мабуть, саме через це спікер ВР 
Андрій Парубій і попередив колег, 
що у четвер засідання Ради не за-
криється доти, доки не буде розгля-
нуто пенсійну реформу. Крім цього, 
керівництво Ради не втрачає надії 
«добити» також i судову реформу, 
котра також є на порядку денному. 
Власне, зміни у судовій царині де-
путати розглядають уже не один 
пленарний тиждень, і це при тому, 
що, згідно з регламентом, розгляд 
одного законопроекту може трива-
ти довше, ніж одне засідання, але 
не може перериватися розглядом 
інших питань.
 Але якраз «інші питання» й хви-
люють членів парламенту найбіль-
ше. Як повідомило видання «Глав-
ком», Комітет iз питань Регламенту 
Верховної Ради розглянув напере-
додні звіт Управління справами про 
використання коштів парламенту 
в першому півріччі. Проте ледь не 
ключовою темою засідання народ-
них депутатів стала діяльність жур-
налістів. На них, як виявилося, на-
родні обранці дуже злі.
 Так, Ірина Єфремова з «Народ-
ного фронту» закликала обмежи-
ти час перебування представників 
ЗМІ в їдальні Верховної Ради, ос-
кільки вони проводять там більшу 
частину часу. Мовляв, представни-
ки ЗМІ «не дають нормально поїс-
ти і поспілкуватися з колегами». Ін-
ший депутат, Олег Купрієнко, під-
тримав колегу невдалими жарта-
ми на кшталт пропозиції додавати 
«пурген» у їжу журналістам.
 Тих же, кого не вдасться отруїти 
«пургеном», просто не пускатимуть 
до парламенту, де на сьогодні за-
реєстровано більше 4000 представ-
ників ЗМІ. Цю армію парламент 
планує суттєво скоротити, зокре-
ма й через обмеження для фрілан-
серів. Одна з пропозицій, яка зву-
чала, пускати до парламенту лише 
штатних журналістів. При цьому 
для останніх пропонується впрова-
дити дрес-код. 
 Чим завершиться історія з «реп-
ресіями» проти медіа, поки що не-
відомо, натомість відомо про інше. 
Коли ми готували цей номер до дру-
ку, парламентарії  ще торгували-
ся зі спікером через формат робо-
ти. Жертвувати перервами заради 
пенсіонерів їхні делегати в Раді від-
мовлялися навідріз. Що ж до суті 
реформи, то до неї руки не дійшли 
до другої половини дня. ■  

■ Наталія ЛЕБІДЬ

День 16 вересня — чергові роковини з 
дня зникнення та смерті Георгія Гонгадзе 
— минув би, очевидно, не помічений пре-
сою (бо ця давня дата живе вже лише у 
пам’яті рідних та друзів Георгія), якби не 
один промовистий випадок. У соціальних 
мережах викликала резонанс фотографія 
рукостискання екс-Президента України 
Леоніда Кучми і Генпрокурора Юрія Лу-
ценка на форумі YES-2017. Фото опублі-
кував на своїй сторінці в Facebook блогер 
під ніком Sergey Naumovich.

17 миттєвостей життя
 Блогер нагадав, що наприкінці 2000 
року Юрій Луценко координував протест-
ний рух, учасники якого звинувачували у 
трагічному зникненні Гонгадзе тодішньо-
го очільника держави. Sergey Naumovich 
написав таке: «Рукостискання під назвою 
«Україна без Кучми!» — так називалася ак-
ція протесту, якщо хто не пам’ятає, яка по-
чалася через зникнення (вбивство) Георгія 
Гонгадзе, і яку (акцію протесту) координу-
вав Ю. Луценко. Другий Президент Украї-
ни підозрювався у вбивстві Гонгадзе. Крім 
того, Кучма — це той Президент, який пі-
шов на угоду з донецьким олігархічним уг-
рупованням в 2003 році, Кучма — це той, 
хто «топив» за Віктора Януковича у 2004 
році, що спровокувало перший Майдан. 
Той самий Янукович, який через 9 років 
розстріляв Євромайдан, попросив Путіна 
ввести війська в Україну і через що поча-
лася війна. Тепер Кучма веде переговори 
в Мінську з приводу війни, яку ініціював 
Янукович. А хто б вів переговори зараз у 
Мінську, якби Україна була «без Кучми»? 
Прикметно, що Гонгадзе зник 16 вересня 
2000 року. Рівно 17 років тому».
 Ставлення чинного Генпрокурора до 
екс-Президента й справді не завжди було 
таким дружнім. У червні 2002-го тодішній 
представник Соцпартії у парламенті Юрій 
Луценко намагався вручити Леоніду Кучмі 
лапті, коли той зійшов на трибуну Верхов-
ної Ради, щоб зачитати традиційне звернен-
ня до парламентаріїв. Кучма «подарунок» 
не прийняв і символізм його не оцінив. Лап-
ті полетіли з трибуни на підлогу, а сам ко-
лишній «гарант» зауважив, що не звертає 
на подібні інциденти уваги. Після чого пе-
рейшов до свого звернення. Тепер, схоже, 
Леонід Данилович перебуває у цілком при-
ятельських стосунках із Юрієм Віталійови-
чем. Навіть попри те, що був період, коли ос-
танній не називав свого теперішнього друга 
інакше, аніж «рудий тарган». Що ж, часи 
змінюються, і ці зміни впливають і на люд-
ські взаємини. Одне в нашій країні устале-
не — відсутність правосуддя. Це стосуєть-
ся, зокрема, й справи Гонгадзе, яку розслі-
дували при чотирьох президентах та незлі-
ченній кількості генеральних прокурорів, 
глав СБУ та очільників МВС. Але й досі — 
17 років по тому — не існує чітко проарти-
кульованої відповіді на питання: так хто ж 
«замовив» Гію?...

Пукач невдовзі помре?
  Тим часом справу Гонгадзе прокомен-
тував і сам Генеральний. Луценко заявив, 
що розслідування справи щодо замовни-
ків убивства журналіста Георгія Гонгадзе 
не просувається, оскільки засуджений за 
вбивство журналіста екс-начальник депар-
таменту зовнішнього спостереження МВС 
Олексій Пукач не дає показів.
 «Розслідування просувається погано, 
тому що Конституційний Суд заборонив 
визнавати «плівки Мельниченка»   як до-
каз, а також тому, що Пукач не дає жодних 
показів на тих, хто давав йому наказ», — 
сказав він. «У мене було декілька спроб от-
римати свідчення від Пукача... Він катего-
рично відмовляється спілкуватися і гово-
рить про фантастичні версії. Взагалі скла-
дається враження, що в нього є проблеми зі 
здоров’ям», — додав Генпрокурор. 
 Реагуючи на останню фразу Юрія Лу-
ценка, адвокат Іван Макар зазначив на 
«Фейсбуці», що Пукачу, очевидно, «за-
лишилося жити недовго. Генпрокурор го-
тує суспільну думку про його поганий стан 
здоров’я, а отже — скору кончину. Напевно, 
не вчинить самогубство, як генерал Крав-

ченко, а помре від серцевої недостатності».
 А Ренат Кузьмін, заступник Генпроку-
рора у 2006—2010 роках, додав до сказанно-
го таке: «Пукач протягом усього часу розслі-
дування давав послідовні і стабільні покази, 
він жодного разу не зрадив їх і не попросив 
для себе жодних преференцій. Він завж-
ди стверджував, що до вбивства журналіс-
та причетні екс-Президент Кучма і екс-гла-
ва його адміністрації Литвин. І ось саме цю 
версію Луценко називає «фантастичною», 
а Пукача — людиною, в якої є проблеми зі 
здоров’ям. Звичайно, у Пукача, як і у будь-
якої людини, є проблеми зі здоров’ям, але 
як ці проблеми пов’язані з доказами у справі 
Гонгадзе? І чому Генпрокурор раптом почав 
ставити під сумнів здоров’я основного свід-
ка звинувачень екс-Президента?». 
 Крім цього, Кузьмін зауважив також, 
що «доказів для направлення справи до 
суду цілком достатньо, незважаючи на 
давність цього злочину. Їх було достатньо 
і за попередньої влади, але тоді Пшонка 
заборонив направляти цю справу до суду, 
але хто заважає це зробити зараз? Потріб-
но просто підняти з архіву кримінальну 
справу, яку я порушував проти Кучми і 
в якій є постанова про притягнення екс-
Президента як обвинуваченого в замовно-
му вбивстві ...
 І останнє, вчорашня заява Луценка — 
це підготовка громадської думки до на-
ступного кроку: оголошення про оста-
точне припинення розслідування справи 
Гон га дзе. Так чим ця влада краща за попе-
редню і чим цей Генпрокурор кращий за 
колишнього? Схоже, у справі звільнення 
Кучми від кримінальної відповідальності 
змова колишніх і нинішніх «господарів 
життя» стає очевидною. До речі, мою заяву 
про хабар в один мільярд доларів за при-
пинення колишньою владою справи Куч-
ми нинішній Генпрокурор проігнорував. 
Схоже, коли говорять гроші, закони мов-
чать...», — стверджує Ренат Кузьмін.

«Усвідомлення безкарності»
 Наскільки обґрунтованими виявлять-
ся підозри та звинувачення Кузьміна — по-
каже час. А поки зауважимо, що дружина 
вбитого 17 років тому Георгія Гонгадзе Ми-
рослава в роковини зникнення чоловіка за-
писала звернення до української влади. «17 
років тому з нами не стало Георгія Гонгадзе. 
Щороку 16 вересня стає для мене черговим 
нагадуванням неможливості досягти право-
суддя, відчуттям безсилля перед системою 

та усвідомленням процвітання безкарності 
в Україні. 17 років відбуваються маніпуля-
ції навколо смерті Георгія», — переконана 
Мирослава Гонгадзе.
 Вона наголосила, що навіть після засу-
дження виконавців злочину замовники за-
лишаються непокараними. «Більше того, 
безпосередній організатор виконання зло-
чину генерал Олексій Пукач може уникну-
ти покарання — хід судового процесу над 
Пукачем викликає підозри про бажання 
змінити чи скасувати його вирок про довіч-
не ув’язнення», — зазначила журналіст-
ка. Гонгадзе каже, що у законності та спра-
ведливості вироку Пукачеві не сумніваєть-
ся і сподівається, що касаційний суд якнай-
швидше розгляне його справу.
 Вдова Георгія Гонгадзе також зверну-
лась до Генерального прокурора України 
з вимогою продемонструвати результати 
і завершити розслідування щодо замов-
ників убивства та повністю розслідувати 
злочини проти журналістів. «Ми зможе-
мо сказати, що маємо оновлену європейсь-
ку країну, лише тоді, коли головним при-
нципом існування цієї держави стане вер-
ховенство права», — підсумувала Миро-
слава Гонгадзе. ■

СПРАВА ГОНГАДЗЕ

«Розслідування 
просувається погано»
Генпрокурор Луценко побідкався на неможливість 
розкрити вбивство Георгія Гонгадзе та потиснув руку 
Леоніду Кучмі

■

Те саме «історичне» рукостискання. Колишній співкоординатор акції «Україна без Кучми» 
та її головний «герой».

❙
❙

ДО РЕЧІ

 Нагадаємо, що за вбивство Георгія Гонга дзе 
засуджено до довічного ув’язнення колишньо-
го керівника департаменту зовнішнього спосте-
реження МВС Олексія Пукача, вирок якому набув 
чинності в січні 2016 року, та засуджено до різних 
строків позбавлення волі колишніх співробітників 
міліції Миколу Протасова (13 років позбавлення 
волі, помер у тюрмі), Валерія Костенка та Олексан-
дра Поповича (12 років позбавлення волі), чиї ви-
роки набули чинності в березні 2008 року. Замов-
ників убивства Георгія Гонгадзе досі не знайдено 
та не притягнуто до відповідальності. 
 22 березня 2016 року в Києві на території церк-
ви Миколи Чудотворця Набережного через майже 
15 років після смерті поховали журналіста Георгія 
Гонгадзе.
 А у березні поточного року заступник Гене-
рального прокурора України Юрій Столярчук за-
явив, що активні слідчі дії у справі Георгія Гонгад-
зе розпочалися після 10-річної перерви з призна-
ченням очільником ГПУ Віктора Шокіна. 6 січня 
2017 року Апеляційний суд Києва визнав законним 
довічний вирок Пукачу за вбивство журналіста 
Гонгадзе, який виніс 9 січня 2013 року Печерський 
райсуд Києва. 

■
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Григорiй ОМЕЛЬЧЕНКО,
Герой України, генерал-лейтенант, 
кандидат юридичних наук, заступник 
голови Спілки офіцерів України

Брусиловський прорив генера-
ла Олексія Брусилова під час 
Першої світової війни влітку 
1916 року на Південно-Захід-
ному фронті укріплень австро-
угорських і німецьких військ 
увійшов в історію «героїчним, 
який завдав тяжкої поразки 
ворогу» (втрати — 1 325 000 
солдатів і офіцерів, взяті Луцьк, 
Чернівці, Станіслав та інші міста 
і села Волині, Галичини і Буко-
вини).
Яким увійде в історію «прорив» 
західного кордону незалежної 
України 10 вересня 2017 року 
екс-президентом Грузії, апатри-
дом Міхеїлом Саакашвілі і його 
соратниками, під час якого пос-
траждали 10 прикордонників і 
11 поліцейських, визначить час 
і сама історія. 

А тим часом Бонапарт 
переходив кордон...
 Вторгнення російських вій-
ськ в Україну через східний кор-
дон світом визнано агресією, яка 
забрала життя (враховуючи всі 
види втрат) понад 15 тисяч ук-
раїнських військовослужбов-
ців, прикордонників, правоохо-
ронців і добровольців; поране-
них — майже 11 тисяч.
 Перші оцінки «саака-
швілівського прориву» уже 
виставлені і в Україні, і за її 
межами. Вони — діаметраль-
но протилежні від моральних 
із гумором і сарказмом (напри-
клад, «Саакашвілі — м’ячик 
для настільного тенісу для ук-
раїнських політичних сил», 
«безробітний шоумен», «Саа-
кашвілі ганяють по всьому сві-
ту, як вошивого в лазні», «бар-
дак Порошенка», «маразм Бан-
кової» і т.д.) до гострих політич-
них («ганьба на всю Європу!», 
«геніальний провокатор і руй-
нівник») і юридичних (це «де-
ржавний злочин», хоча тако-
го визначення в КК України не-
має). Одні підтримують Саака-
швілі, скандуючи на зустрічах 
«Дякуємо, Михайле!», інші за-
суджують вигуками «Ганьба!», 
«Геть з України!». Були й такі, 
які закликали прикордонників 
стріляти в Саакашвілі і тих, хто 
буде з ним проривати кордон.
 Багатосерійну українсько-
грузинську трагікомедію-де-
тектив можна назвати словами 
з пісні Володимира Висоцького: 
«А в это время Бонапарт перехо-
дил границу...».
 Кожна серія може мати свою 
назву. Наприклад, «Друг», «Во-
рог», «Напівгола Femen або дур-
ні без кордонів», «І знову «ті-
тушки», «Експрес із заручни-
ками», «По мінному полю», «Не 
винуватий я! Вони самі перенес-
ли мене через кордон», «Старий 
революціонер». Серіал може 
продовжуватися аж до втрати 
незалежності України, якщо 
ми, українці, його не перерве-
мо.

Хто музику замовляє?
 Подумайте, а хто ж сцена-
рист, режисер, постановник 
цього серіалу, до якого прикута 
увага українців (як свого часу до 
бразильської «Рабині Ізаури»), 
і хто так уміло грає на наших 
людських почуттях?! Мені ві-
домо, що сценарій цього серіа-
лу з розподілом ролей, з ураху-
ванням психологічних, психіч-
них, фізіологічних портретів Са-
акашвілі і Порошенка, пишуть у 
Москві і Вашингтоні для досяг-
нення стратегічних цілей РФ і 
США (незалежно від того, хто 
там президент). 

 Головні ролі для дестабіліза-
ції політичної ситуації в Україні 
Москвою і Вашингтоном відве-
дені Саакашвілі і Порошенку, 
на других ролях — їхнє оточен-
ня, а решта — масовка.
 Необразливо бути у них на 
побігеньках і підтанцьовува-
ти їм?! Невже цього не бачить 
і не розуміє двічі голова СБУ 
Валентин Наливайченко?! Чи 
обіцянки Вашингтона про під-
тримку на майбутніх прези-
дентських виборах затьмарили 
розум і підігріли президентські 
амбіції так, що ніяк не розгле-
дить, яка реальна загроза втра-
ти незалежності нависла над 
Україною? Чи, може, це одно-
часна гра «подвійного агента» і 
на Москву?
  Про особистого агента полі-
тичного впливу Путіна — лідера 
партії «Батьківщина» Юлії Ти-
мошенко — говорити вже немає 
сенсу, і так усе зрозуміло.
 Думаю, що українцям вже 
час самим написати фінал сце-
нарію серіалу, який затягнув-
ся аж занадто, і розставити всі 
крапки над «і»!

«Тест Саакашвілі» бездарно 
провалили всі
 Як для мене (українсько-
го офіцера, який разом зі свої-
ми побратимами ще за часів Ра-
дянського Союзу створив Спілку 
офіцерів України, що ухвалила 
резолюцію про необхідність про-
голошення Незалежності Украї-
ни), — «саакашвілівський про-
рив» державного кордону озна-
чає:
 1. В Україні немає націо-
нальної Держави (точніше — 
державності з її інституціями), 
українського Президента, ук-
раїнського уряду, українсько-
го парламенту не лише за націо-
нальним складом, а й за змістом 
і духом (це тоді, як етнічними 
українцями є понад 80% насе-
лення України).
 2. В Україні встановлено 
маріонетковий політичний ре-
жим олігархату на чолі з олігар-
хом Порошенком (режим за на-
ціональною ознакою також не є 
українським), що управляється 
з Білого дому, Брюсселя і Крем-
ля та обслуговується силовими 
структурами і судами, підконт-
рольними Порошенку. 

 За твердженням Саакашвілі, 
«Порошенко вирішив, що Украї-
на — його приватна власність», 
а для нього — «Україна — друга 
Батьківщина». На думку екс-го-
лови СБУ Валентина Наливай-
ченка, «Порошенко — це банда 
злодіїв і офшорників».
 На моє глибоке переконан-
ня, олігархи як грабіжники ук-
раїнського народу мусять бути 
ліквідовані фінансово і юридич-
но, оскільки вони є основою не 
лише монополізму, а й авторита-
ризму.
 Режим Порошенка все біль-
ше набуває ознак поліцейсь-
кої держави і такого  суспільно-
політичного явища, як «дер-
жав ний тероризм», який визна-
чений Женевською декларацією 
«Про державний тероризм» 
1987 року, а саме: «Практики 
поліцейської держави, спрямо-
вані проти своїх громадян: спос-
тереження, розгін зборів, конт-
роль за новинами, тортури, по-
милкові арешти, масові арешти, 
фальсифіковані звинувачення, 
показові суди, вбивства» (доку-
мент А/ 42/ 307).
 Прикладів ознак поліцей-
ської держави і державного те-
роризму в Україні політиками і 

громадськими діячами наведено 
достатньо, вони висвітлені у ЗМІ 
(повторювати немає потреби).
 3. «Тест Саакашвілі» бездар-
но провалили всі, починаючи від 
Президента Порошенка і закін-
чуючи опозиційними політика-
ми — прихильниками Саака-
швілі. Серед тих, хто програв, 
— насамперед держава Україна 
й український народ! Українців 
знову розділили! Всі ці події від-
буваються в умовах війни, коли 
українські військовослужбовці 
стримують ціною своїх життів 
російського агресора на сході, 
а на заході начебто демократич-
ні сили проривають Держав-
ний кордон України — один із 

символів її Незалежності. Весь 
нинішній активний політикум 
— влада і опозиція, які порушу-
ють Конституцію і закони Ук-
раїни та нехтують повагою до са-
мої Держави, проводячи політи-
ку на крові, — є реальною загро-
зою незалежності України.
 4. В Україні немає Президен-
та як гаранта державного суве-
ренітету, територіальної ціліс-
ності України, дотримання Кон-
ституції України, прав і свобод 
людини. Закріплений у Конс-
титуції України (ст.8) принцип 
верховенства права керівника-
ми країни і органами влади по 
суті не визнається і не діє.
  Президент і парламент до 
цього часу конституційно не 
визнали українців корінним 
народом (титульною нацією) у 
своїй країні, як того вимагає 
Декларація ГА ООН «Про на-
дання незалежності колоніаль-
ним країнам і народам» (№ 
1514 — ХV від 14.12.1960 р.) та 
Декларація ГА ООН «Про пра-
ва корінних народів» (№ 61/295 
від 13.09.2007 р.).
  Після Революції гідності в 
Україні продовжує діяти анти-
українська, дискримінаційна 
за національною ознакою поста-
нова уряду Азарова № 1025 від 
10.11.2010 року, яка позбавила 
громадян України (з них понад 
80% — етнічні українці!) мати 
в реєстраційних державних до-
кументах (паспорт, свідоцтво 
про народження, свідоцтво про 
шлюб та інші) запис про їхню на-
ціональну приналежність.
 5. Президент, Прем’єр-
міністр, урядовці, керівники 
правоохоронних органів, народ-
ні депутати (які після виборів 
створили провладну коаліцію з 
понад 300 депутатів) забули, що 
ціною жертовності Національ-
них героїв «Небесної Сотні» (107 
загиблих, 1200 поранених і трав-
мованих, 134 незаконно позбав-
лених волі, 503 неправомірно 
притягнутих до кримінальної 
й адміністративної відповідаль-
ності, всього у різних формах 
постраждало 2500 осіб) отрима-
ли владу і перебувають до цьо-
го часу при владі, дякуючи кра-
щим синам і донькам України, 
які захищають Батьківщину від 
російського агресора в неоголо-
шеній війні, названій Порошен-
ком «Вітчизняною».
 Серед загиблих Героїв «Не-
бесної Сотні» та військовослуж-
бовців, правоохоронців і добро-
вольців, які віддали своє життя 
за Україну на східному фронті, 
українці за національністю ста-
новлять 86%.

Українці здатні самі навести 
лад у своєму домі
 6. Нагадую всім керманичам 
країни, олігархам, мільярдерам 
та мільйонерам при владі, що в 
Україні є ще й український на-
род, який ви довели до жебрац-
тва, громадянське суспільство 
вільних людей та майже 300 ти-
сяч учасників бойових дій росій-
сько-української війни. 
 Особливо акцентую увагу 
можновладців на положеннях 
Загальної декларації Прав лю-
дини, відповідно до яких люди 
мають право вдатися до ПОВС-
ТАННЯ проти тиранії і гноблен-
ня як до останнього засобу в бо-
ротьбі за свої права — та діяти в 

стані крайньої необхідності або 
необхідної оборони, як це пере-
дбачено чинним законодавством 
України.
 Про це я публічно поперед-
жав Януковича у грудні 2013 
року від імені з’їзду Спілки офі-
церів України, який висловив 
йому недовіру як Верховному го-
ловнокомандувачу ЗСУ і запро-
понував Януковичу добровільно 
подати у відставку та попередив, 
що його може чекати доля пре-
зидентів-диктаторів Чаушеску, 
Каддафі, Хусейна або доля пре-
зидента-втікача Киргизії Кур-
манбека Бакієва.
 У своїх неодноразових пуб-
лічних зверненнях до Президен-
та, уряду і парламенту від імені 
багатьох національно-патріо-
тичних громадських організа-
цій я просив виконати вимоги 
Революції гідності та у законо-
давчий спосіб вирішити питан-
ня про повернення Українсько-
му народу його національного 
коріння.
 Не змушуйте українців ро-
бити це черговим Майданом, 
який уже буде національно-виз-
вольною революцією українців 
за своє Божественне і Консти-
туційне право мати свою, ус-
падковану від дідів-прадідів ук-
раїнську національність, свою 
національну державу, яку по-
винен очолювати український 
Президент за національністю, 
душею і духом та свій націо-
нальний уряд і національний 
парламент (обраний пропорцій-
но до національного складу на-
селення країни). 
 Зауважу, що такої циніч-
ної антинаціональної кадрової 
політики, впровадженої Поро-
шенком в Україні, яка прини-
жує українську націю, не було 
ні за часів Кучми — Янукови-
ча, ні за Радянського Союзу, ні 
в царській Росії.
 В українцях на генетичному 
рівні закладені слова їхнього ду-
ховного Батька, Великого Кобза-
ря Тараса Шевченка, які закли-
кають нас боротися за свободу, 
волю і незалежність: «Вставай-
те» Кайдани порвіте! І вражою 
злою кров’ю волю окропіте!»
 Я не закликаю до повстання 
чи нової революції. Я вимагаю 
від Президента, урядовців, де-
путатів працювати на українсь-
кий народ, який їх утримує і 
терпить, а не набивати власні 
кишені.
 7. Заїжджим гостям та гаст-
ролерам пора і честь знати. По-
гостювали, покерували, пона-
бивали кармани «баблом» і до-
сить. Повертайтеся туди, звідки 
приїхали. Якщо ж ви зреклися 
своєї рідної батьківщини, то це і 
є ваша сутність: ви — як бур’ян, 
перекотиполе. Вам ніколи не зро-
зуміти українського поета Васи-
ля Симоненка, який писав: 

«Можна все на світі 
вибирати, сину, 

Вибрати не можна 
тільки Батьківщину».

 Іноземці мають розуміти, що 
українці здатні самі навести лад 
у своєму домі і бути господаря-
ми на своїй, Богом даній Зем-
лі! Українцям пора жити за за-
повітами Тараса Шевченка: «В 
своїй хаті своя правда, і сила, і 
воля».
 Ми маємо пишатися тим, що 
ми українці (як поляки, євреї, 
естонці, латиші, латвійці, япон-
ці, китайці та інші)! Ми маємо 
шанувати нашу мову, культуру, 
історію, звичаї, традиції та за-
хищати їх. Тоді ми станемо єди-
ним дружним українським мо-
нолітом, який любить свою Не-
ньку Україну понад усе, і мати-
мемо процвітання рідної нації, 
яка була, є і буде нездоланною 
ніким! ■

ВІДЛУННЯ

«Люди мають право 
на повстання»
Влада й опозиція, які порушують 
Конституцію і закони України 
та нехтують повагою до Держави, є 
реальною загрозою Незалежності України

■

В умовах війни, коли українські військові стримують 
ціною своїх життів російського агресора на сході, 
на заході начебто демократичні сили проривають 
Державний кордон України — один із символів її 
Незалежності.

Саакашвілі разом з владою дестабілізують політичну ситуацію краще 
за будь-яке ФСБ.
Фото УНІАН.

❙
❙
❙



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

10.55, 12.20 Міняю жінку

13.45, 15.00 Комедія 

«Свати-3»

16.00 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама 

«Нескінченне кохання»

20.30 Секретні матеріали

21.00 Комедія «Субота»

22.00 Гроші

23.15, 0.10 Танці з зірками

01.50 Мелодрама «Пончик 

Люся»

04.35 Мольфар

ІНТЕР

05.30, 20.00, 2.00, 5.00 

Подробиці

06.00 М/ф

06.20, 13.30, 22.45 Слідство 

вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з «ІНТЕРом»

09.20 Х/ф «Мінливість долі»
11.15, 12.25 Х/ф «Це моя 

собака»
16.10 Чекай на мене

18.00, 19.00, 4.20 Стосується 

кожного

20.40 Т/с «Я — охоронець»

00.35 Т/с «Кохання за законом»

02.40 Скептик

03.05 уДачний проект

03.40 Готуємо разом

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.50, 7.15, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 1.30 Сьогодні

09.15 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.15, 15.30 Т/с 

«Відчайдушний 

домогосподар»

16.00, 4.30 Т/с «Адвокат»

18.00 Т/с «Жіночий 

лікар-3»

19.45, 2.25 Говорить 

Україна

21.00 Т/с «Вікно життя-2»

23.30 Х/ф «Doom»
03.30 Зоряний шлях

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

12.45, 15.45 Факти. День

13.20 Секретний фронт

14.00, 16.10 Х/ф 
«Відчиніть, 
поліція!-3»

16.35 Х/ф «Кур’єр»
18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Більше ніж правда

21.25 Т/с «Штрафбат»

22.30 Свобода слова

00.55 Т/с «Пелагія і білий 

бульдог»

04.25 Факти

04.45 Дивитись усім!

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.05 Зона ночі

03.10 Абзац

05.00 М/с «Губка Боб  

Квадратні Штани»

06.15 Х/ф «Перший лицар»
09.00 Х/ф «Хоббіт: пустка 

Смауга»

12.20 Х/ф «Хоббіт: битва 
п’яти воїнств»

15.15 Т/с «Не родись 

вродливою»

19.00 Ревізор 

21.45 Х/ф «Друзі по сексу»
00.00 Х/ф «Заплати 

привиду»
02.00 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 8.25, 2.25, 4.15 Огляд 

преси

06.45, 18.45, 2.15 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 Час. Підсумки дня

22.15 Стоп корупції!

23.10 «За Чай.com»

00.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час: Важливо

00.25, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.40, 5.15 Машина часу

02.30 Феєрія мандрів

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.20 Не перший погляд

НТН

05.15 Х/ф «Прощавайте, 
фараони!»

06.30 Т/с «Походеньки 

нотаріуса Неглінцева»

09.55, 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, 2.25 

Свідок

15.05 Т/с «13»

21.30 Т/с «CSI: Нью-Йорк-8»

23.45 Т/с «Морський 

патруль»

01.35 Т/с «Поліція Маямі»

02.55 Речовий доказ

03.40 Правда життя. Професії

UA.Культура

06.00 Молитва за Україну 

06.05 Роман Коваль. 

Повернення правди. 

Юрій Горліс-Горський, 

ч. 1 

07.00 Ранок iз «Культурою» 

07.45 Новини. Культура. 

Дайджест 

08.05 Києвотека. Київ у кіно. 

«Балаган» 

08.35 Ранок iз «Культурою» 

09.20 Мовою мистецтва 

09.50 Сценограй 

10.20 Ш. Ділені «Смак меду». 

Вистава Київського 

академічного театру на 

Липках

12.35 Іван Їжакевич. 

Живописець епохи 

13.00 Д. Шостакович. 

Симфонія №10 

14.00 О. Галін «Ретро». 

Фільм-вистава 

Національного 

академічного 

українського 

драматичного театру 

ім. І. Франка 

15.30 Д/ф «Світова марка 

патонівців» 

16.00 Азбука ремесел 

16.20 Національний музей 

мистецтв імені Богдана 

і Варвари Ханенків 

17.00 Нариси історії культури 

України з Мирославом 

Поповичем. Михайло 

Грушевський

17.35 Д/ф «А. Солов’яненко. 

Весняна елегія» 

17.55 Підгорецький монастир 

18.15 Новини. Світ 

18.30 Новини 

18.45 Тема дня 

19.00 Новини. Культура 

19.20 Діалог Василь 

Герасим’юк — 

Михайло Шевченко. 

Шевченківський вимір 

19.50 Аркадій Бугай. 

Таємниця Змійових 

валів 

20.20 Вечірня казка 

20.30 Д/ф «Анатолій 

Солов’яненко. 

Передмова до вічності»

21.10 Коломийська кераміка 

21.25 Моцарт underground. 

Балет Київського 

національного 

академічного театру 

оперети

23.00 Галерея образів. 

М. Ярошенко 

23.15 Д. Шостакович. 

«Концерт №2» 

00.00 Новини. Світ 

00.15 Новини 

00.30 Тема дня 

00.45 Новини. Культура 

01.00 Нариси історії культури 

України з Мирославом 

Поповичем. Михайло 

Грушевський

01.35 Д/ф «А. Солов’яненко. 

Весняна елегія» 

02.00 О. Галін «Ретро». 

Фільм-вистава 

Національного 

академічного 

українського 

драматичного театру 

ім. І. Франка 

03.30 Д/ф «Світова марка 

патонівців» 

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

05.05 Гора Боголюбивих 

ангелів

 

СТБ

06.35, 15.25 Все буде добре!

08.35 Все буде смачно!

10.35 Х/ф «Хатня 
робітниця»

12.25 Х/ф «Дружина за 
контрактом»

14.25, 1.45 Слідство ведуть 

екстрасенси

17.30, 22.00 Вiкна-новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 23.00 Хата на тата

22.30 Invictus — Ігри 

нескорених

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 Луна 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

13.15 Х/ф «Політ Фенікса»
15.35 Х/ф «Боксер»
17.25 Загублений світ

19.10 Бандерлоги

19.30, 20.35 Т/с «Ментівські 

війни. Одеса-2»

21.35 Х/ф «Джек Гантер. 
В пошуках скарбів 
Угаріта»

23.45 Х/ф «Ідеальні 
канікули»

01.20 Т/с «Легенди 2»

02.10 Х/ф «Чотири листи 
фанери»

03.30 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 «Ман Сіті» — «Кристал 

Пелес». ЧА

07.45, 5.25 Журнал ЛЧ

08.15 «Ворскла» — «Зоря». 

ЧУ

10.00, 15.40, 22.45 Футбол 

NEWS

10.20 Великий футбол

12.00 «Жирона» — 

«Барселона». ЧІ

13.50 «Маріуполь» — 

«Олександрія». ЧУ

16.00 Журнал ЛЄ

16.55 «Лестер» — 

«Ліверпуль». ЧА

18.45 ЧА. Огляд туру

19.40, 21.40 Топ-матч

19.50 «ПСЖ» — «Баварія» 

(2000/2001рр.) Золота 

колекція ЛЧ

21.55 «Бетіс» — «Леванте». ЧІ

23.55 ЧІ. Огляд туру

00.50 «Вест Гем» — 

«Тоттенгем». ЧА

02.40 Журнал ЛЄ

03.35 «Сталь» — «Олімпік». 

ЧУ

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00 Топ-матч

06.10 «Маріуполь» — 

«Олександрія». ЧУ

08.10 «Атлетіко» — 

«Севілья». ЧІ

09.55, 15.50, 2.40 Журнал ЛЧ

10.25 «Лестер» — 

«Ліверпуль». ЧА

12.15 «Зірка» — «Шахтар». 

ЧУ

14.00 «Алавес» — «Реал». ЧІ

16.20 «Ворскла» — «Зоря». 

ЧУ

18.05, 0.55 Великий футбол

19.45 ЧІ. Огляд туру

20.40 Європейський 

WEEKEND

21.55 «Арсенал» — «Вест 

Бромвіч». ЧА

00.00 ЧА. Огляд туру

03.10 «Сосьєдад» — 

«Валенсія». ЧІ

05.00 Журнал ЛЄ

МЕГА

06.00, 19.00 Бандитська Одеса

07.20, 13.10 Правила життя

08.20 Правда життя

09.20, 21.40 Мистецтво 

виживання

10.20, 17.00 Найнебезпечніші 

тварини

11.20 У пошуках краси

12.10 Історія криміналістики

14.10 Містична Україна

15.10, 23.40 Повітряні бої

16.00, 20.50 Скарби з горища

18.00 Незвичайна наука

19.50 Таємний код зламано

22.40 Квест

00.30 Великі українці

02.10 Смарт-шоу

04.10 Теорія змови

05.30 Бандитський Київ

К1

05.10 Рецепти щастя

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15, 22.00, 23.25 М/ф

09.00, 15.00 Т/с «Беверлі-

Хілс, 90210»

11.00, 12.00, 19.00, 20.00 

Орел і решка

13.00, 18.00 Їже, я люблю 

тебе!

14.00, 21.00 Вірю не вірю

17.00 Навколо М

01.10 Х/ф «Наречений 
напрокат»

03.00 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 Х/ф «Біла змія»
12.25 Панянка-селянка

13.25, 23.00 Розсміши коміка

14.25 Готель «Галіція»

14.55 Т/с «Домашній арешт»

15.30, 3.40 Віталька

16.50, 20.00, 2.50 Країна У

17.50, 20.55 Одного разу під 

Полтавою

18.50, 00.00 Танька і Володька

22.00 Казки У Кіно

01.00 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»

02.00 Казки У

УТ-1

06.00, 19.55 Д/с «Орегонський 

путівник»

06.30 Анонс дня

06.40 М/с «Піп відкриває 

світ»

07.30 Ера бізнесу

07.35 Агроера

07.40 Спорт

07.50 Від першої особи

08.25 М/с «Чорний пірат»

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Д/с «Супервідчуття»

09.30 Д/ф «Блюз. Мартін 

Скорсезе 

представляє»

11.15 Т/с «Епоха честі»

13.00 Новини 

13.15, 23.00 Перша шпальта

14.00 Розсекречена історія

15.00, 18.30, 21.00, 1.25 

Новини

15.35 Д/с «Аболіціоністи»

16.45, 0.35 Д/с «Порятунок 

ферми»

17.20 М/с «Легенда про 

Білосніжку»

17.45, 2.35 Вікно в Америку

18.15, 1.10 Новини. Світ

18.45, 22.45, 2.05 Тема дня

19.00, 2.20 Новини. Культура

19.20 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

21.30, 1.50 Новини. Спорт

21.50 Т/с «Дівчата війни»

ТРК «ЕРА»
23.30 Д/с «Розкриття 

Америки»

02.55 Д/с «Увесь цей джаз»

03.55 Т/с «Чорна рада»

05.30 Д/с «Середземномор’я»
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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, 10.50 Чотири весілля

12.20, 13.45 Міняю жінку

15.00 Комедія «Свати-4»

16.00 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама «Нескінченне 

кохання»

20.30 Секретні матеріали

21.00 Комедія «Субота»

22.00 Життя без 

обману 2017

23.15, 0.10 Драма 

«Нащадки»

01.50 Мелодрама «Пончик 

Люся»

04.35 Мольфар

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 13.30, 22.45 Слідство 

вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з 

«ІНТЕРом»

09.20 Давай одружимося

11.15, 12.25, 20.40 Т/с «Я 

— охоронець»

15.50, 16.45 Речдок

18.00, 19.00, 4.20 Стосується 

кожного

20.00, 2.00, 5.00 Подробиці

00.35 Т/с «Кохання за 

законом»

02.45 Скептик

03.10 уДачний проект

03.45 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, 2.45 Сьогодні
07.15, 8.15 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях. Новий 

сезон
10.40 Свекруха або невістка
11.40 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 

«Манчестер Сіті» 
— «Шахтар»

00.10 Т/с «Закон і порядок: 
злочинний намір»

03.30 Зоряний шлях
04.30 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

10.10 Більше ніж правда

11.05, 13.20 Х/ф «Привид»
12.45, 15.45 Факти. День

14.15, 16.10 Т/с «Спецзагін 

«Шторм»

16.30, 22.30 Т/с «Винищувачі»

17.30, 21.25 Т/с «Штрафбат»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

23.25 Х/ф «Тремтіння 
землі»

01.30 Т/с «Пелагія і білий 

бульдог»

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.30 Факти

04.50 Дивитись усім!

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.00 Зона ночі

03.45 Абзац

05.40 М/с «Губка Боб 

Квадратні Штани»

06.55 Kids’ Time

07.00 Т/с «Щасливі разом»

10.15 Т/с «СашаТаня»

12.15 Т/с «Моя прекрасна 

няня»

15.20 Т/с «Не родись 

вродливою»

19.00 Половинки 

21.00 Київ вдень і вночі 

22.10 Зірки під гіпнозом

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.30, 7.35, 8.25, 2.25, 4.15 

Огляд преси
06.45, 18.45, 2.15 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 Час. Підсумки дня
22.15 Агрокраїна

22.30 Кордон держави
23.10 «За Чай.com»
00.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо
00.25, 5.40 Хроніка дня
01.15, 4.40, 5.15 Машина часу
02.30 Феєрія мандрів
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.20 Не перший погляд

НТН

04.05 Легенди бандитської 
Одеси

04.50 Х/ф «Особлива думка»
06.05 Х/ф «Пам’ятай ім’я 

своє»
08.00, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»
08.30 Ранковий «Свідок»
10.30, 17.25 Т/с «Детективи»
12.00 Страх у твоєму домі
13.45, 15.05, 21.30 Т/с «CSI: 

Нью-Йорк-8»
14.45, 19.00, 23.15, 2.20 Свідок
15.30 Т/с «Доктор Блейк»
23.45 Т/с «Морський патруль»
01.30 Т/с «Поліція Маямі»
02.50 Випадковий свідок
02.55 Речовий доказ
03.15 Правда життя. Професії

UA.Культура

06.00 Молитва за Україну 
06.05 Азбука ремесел 
06.20 Національний музей 

мистецтв імені Богдана і 
Варвари Ханенків 

07.00 Ранок iз «Культурою» 
07.45 Новини. Світ 
08.00 Новини 
08.15 Тема дня 
08.30 Новини. Культура 
08.45 Ранок iз «Культурою» 
09.30 Діалог Василь Герасим’юк 

— Михайло Шевченко. 
Шевченківський вимір 

10.00 Аркадій Бугай. Таємниця 
Змійових валів 

10.30 Д/ф «Анатолій 
Солов’яненко. Передмова 
до вічності» 

11.10 Коломийська кераміка 
11.30 Моцарт underground. 

Балет Київського 
національного 
академічного театру 
оперети

13.00 Галерея образів. 
М. Ярошенко 

13.15 Д. Шостакович. «Концерт 
№2» 

14.00 Інститут академіка 
Глушкова 

15.00 Спомини у театральному 
буфеті. Нонна 
Копержинська 

16.00 Вони прославили 
наш край. Володимир 
Лучаковський 

16.15 Казки запорізькі від 
Санька Сита 

16.30 Трипільський всесвіт 
України, ч. 5 

17.10 Ганна Чубач. Поет Божою 
милістю 

17.40 Мандри Великим Лугом. 
Етнотуризм. Село Райнівка

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

Корогодський 
20.05 Історія однії картини. 

Художник Микола 
Ярошенко 

20.20 Вечірня казка 
20.30 Х/ф «Блакитна 

троянда», с. 1 
21.40 Діалоги з Романом 

Колядою. Мирослав 
Скорик 

22.35 Моє майбутнє 
23.00 Д/ф «Бойки» 
00.00 Новини. Світ 
00.15 Новини 
00.30 Тема дня 
00.45 Новини. Культура 
01.00 Ганна Чубач. Поет Божою 

милістю 
01.30 Мандри Великим Лугом. 

Етнотуризм. Село Райнівка
01.45 Історія одніє картини. 

Художник Микола 
Ярошенко 

02.00 Інститут академіка 
Глушкова 

03.00 Спомини у театральному 
буфеті. Нонна 
Копержинська 

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

05.15 Д/ф «Юрій Рибчинський. 
Музика слів» 

 
СТБ

07.20, 15.25 Все буде добре!
09.20 Все буде смачно!
10.15 МастерШеф-5
17.30, 22.00 Вiкна-новини
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
20.00, 23.00 МастерШеф-7
22.30 Invictus — Ігри 

нескорених
00.55 Слідство ведуть 

екстрасенси

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 Луна 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, 17.25 Загублений світ
13.25 Х/ф «Джек Гантер. 

У пошуках скарбів 
Угаріта»

15.35 Т/с «Схватка»
19.30 Т/с «Ментівські війни. 

Одеса-2»
20.30 Т/с «Ментівські війни. 

Київ-2»
21.30 Х/ф «Джек Гантер. 

Прокляття гробниці 
Ехнатона»

23.40 Х/ф «День мумії»
01.05 Т/с «Легенди-2»
01.55 Х/ф «Відьма»
03.50 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00, 16.00 Європейський 
WEEKEND

07.15 «Арсенал» — «Вест 
Бромвіч». ЧА

09.05, 17.45 ЧІ. Огляд туру
10.00, 15.40, 20.50, 22.30 

Футбол NEWS. LIVE
10.20 «Ворскла» — «Зоря». ЧУ
12.05 Великий футбол
13.50 «Ман Сіті» — «Кристал 

Пелес». ЧА
17.15 Журнал ЛЧ
18.40 «Шахтар» — «МЮ» 

(2013/2014 рр.) ЛЧ УЄФА
20.30, 20.55, 23.40 Ніч ЛЧ
21.30 «Ман Сіті» — «Шахтар». 

ЛЧ УЄФА
00.30 «Наполі» — «Феєнорд». 

ЛЧ УЄФА
02.15 «Ман Сіті» — «Шахтар». 

Юнацька Ліга УЄФА
04.05 «Жирона» — 

«Барселона». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 20.50, 23.40 
Топ-матч

06.10 «Жирона» — 
«Барселона». ЧІ

08.10 «Зірка» — «Шахтар». ЧУ
10.20 Європейський 

WEEKEND
11.35, 19.55 ЧА. Огляд туру
12.30 «Сталь» — «Олімпік». ЧУ
14.20 «Лестер» — 

«Ліверпуль». ЧА
16.10 «Алавес» — «Реал». ЧІ
17.55 «Ман Сіті» — «Шахтар». 

Юнацька Ліга УЄФА
21.00 Журнал ЛЧ
21.30 «Боруссія» (Д) 

— «Реал». ЛЧ УЄФА
23.50 Огляд вівторка. ЛЧ УЄФА
01.15 «Атлетіко» — 

«Севілья». ЧІ
03.05 «Вест Гем» — 

«Тоттенгем». ЧА
04.55 ЧІ. Огляд туру

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
07.20, 13.10 Правила життя
08.20 Правда життя
09.20, 21.40 Мистецтво 

виживання
10.20, 17.00 Найнебезпечніші 

тварини
11.20 Африка: стихія води
12.10 Історія криміналістики
14.10, 0.30 Містична Україна
15.10, 23.40 Повітряні бої
16.00, 20.50 Скарби з горища
18.00 Незвичайна наука
19.00 Бандитська Одеса
19.50 Таємний код зламано
22.40 Квест
03.40 Прихована реальність

К1

05.10 Рецепти щастя
06.00 Спеція
06.30 TOP SHOP
07.40 Чи знаєте ви, що...
08.15 М/ф
09.00, 15.00 Т/с «Беверлі-Хілс, 

90210»
11.00, 12.00, 19.00, 20.00 Орел 

і решка
13.00, 18.00 Їже, я люблю тебе!
14.00, 21.00 Вірю не вірю
17.00, 22.00 Т/с «Секс у 

великому місті»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.45 Х/ф «Муві-43»
02.20 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 «Принци повітря»
12.25 Панянка-селянка
13.25, 23.00 Розсміши коміка
14.25 Готель «Галіція»
14.55 Т/с «Домашній арешт»
15.30, 3.40 Віталька
16.50, 20.00, 2.50 Країна У
17.50, 20.55 Одного разу під 

Полтавою
18.50, 00.00 Танька і Володька
22.00 Казки У Кіно
01.00 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»
02.00 Казки У

УТ-1

06.00 Д/с «Орегонський 
путівник»

06.30 Анонс дня
06.40 М/с «Піп відкриває світ»
07.30 Ера бізнесу
07.35 Агроера
07.40 Спорт
07.50 Від першої особи
08.25 М/с «Чорний пірат»

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Д/с «Розповіді про 
Хансік»

09.30 Т/с «Гранд-готель»
11.15 Т/с «Епоха честі»
13.00 Новини 
13.15, 23.00 Д/ф «Кардинал 

Любомир Гузар»
14.00 Розсекречена історія
15.00, 18.30, 21.00, 1.25 Новини
15.20 Фольк-music
16.40, 0.35 Д/с «Порятунок 

ферми»
17.15 М/с «Легенда про 

Білосніжку»
18.15, 1.10 Новини. Світ
18.45, 22.45, 2.05 Тема дня
19.00, 2.20 Новини. Культура
19.20 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»
19.55 Перший на селі
20.30 Наші гроші
21.30, 1.50 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Дівчата війни»

ТРК «ЕРА»
23.30, 2.35 Д/с «Розкриття 

Америки»
03.40 Т/с «Чорна рада»

05.30 Д/с «Середземномор’я»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 22—23 ВЕРЕСНЯ 2017
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ПЕРЕДПЛАТА-2017■

Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити 
«Україну молоду» на листопад

Передплатна вартiсть 

«України молодої» 

на 2017 рiк:

на мiсяць — 54 грн. 13 коп.,

на два місяці — 108 грн. 26 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на мiсяць — 74 грн. 13 коп.,

на два місяці — 148 грн. 26 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на мiсяць — 19 грн. 30 коп.,

на два місяці — 38 грн. 60 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. 

 «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 пе-
редплатити газету на цей рік або не продовжив 
передплату на наступні місяці, це можна зро-
бити до 5 жовтня у селах і райцентрах, до 10-го 
— в обласних центрах та в Києві, і ви отриму-
ватимете «Україну молоду» з 1 листопада.
 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, 10.50 Чотири весілля

12.20, 13.45 Міняю жінку

14.55 Комедія «Свати-4»

16.00 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама 

«Нескінченне кохання»

20.30 Секретні матеріали

21.00 Комедія «Субота»

22.00, 23.15, 0.10 Міняю 

жінку-12

01.00 Мелодрама «Пончик 

Люся»

01.55 Мольфар

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 13.30, 22.45 Слідство 

вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з 

«ІНТЕРом»

09.20 Давай одружимося

11.15, 12.25, 20.40 Т/с «Я 

— охоронець»

15.50, 16.45 Речдок

18.00, 19.00, 4.25 Стосується 

кожного

20.00, 2.00, 5.10 Подробиці

00.35 Т/с «Кохання за 

законом»

02.40 Скептик

03.10 уДачний проект

03.45 Готуємо разом

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.00, 16.00, 5.20 Т/с «Адвокат»

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.50 Сьогодні

07.15, 8.15 Ранок з Україною

09.15 Зоряний шлях. 

Новий сезон

10.40 Свекруха або невістка

11.40 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-2»

23.30 Т/с «Закон і порядок: 

злочинний намір»

03.40 Зірковий шлях

04.30 Реальна містика

ICTV

05.30, 10.10 Цивільна оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

11.10, 13.20 Х/ф 
«Тремтіння землі»

12.45, 15.45 Факти. День

13.45 «На трьох»

14.10, 16.10 Т/с «Спецзагін 

«Шторм»

16.30, 22.30 Т/с «Винищувачі»

17.25, 21.25 Т/с «Штрафбат»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Секретний фронт

23.25 Х/ф «Тремтіння 
землі-2. Повторний 
удар»

01.35 Т/с «Динотопія. Нові 

пригоди»

04.15 Студія Вашингтон

04.20 Факти

04.45 Дивитись усім!

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.25 Зона ночі

03.45 Абзац

05.40 М/с «Губка Боб  

Квадратні Штани»

06.55 Kids’ Time

07.00 Т/с «Щасливі разом»

10.15 Т/с «СашаТаня»

12.15 Т/с «Моя прекрасна 

няня»

15.20 Т/с «Не родись 

вродливою»

19.00 Зірки під гіпнозом 

21.00 Київ вдень і вночі 

22.00 Зоряні яйця

01.20 Служба розшуку 

дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.35, 8.25, 2.25, 4.15 

Огляд преси

06.45, 18.45, 2.15 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

19.30 Час. Підсумки дня

22.15 Особливий погляд

23.10 «За Чай.com»

00.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час: Важливо

00.25, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.40, 5.15 Машина часу

02.30 Феєрія мандрів

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.20 Не перший погляд

НТН

04.05 Легенди бандитської 

Одеси»

04.50 Х/ф «Алмази для 
Марії»

06.15 Х/ф «Стамбульський 
транзит»

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, 21.30 Т/с «CSI: 

Нью-Йорк-8»

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

02.55 Речовий доказ

03.15 Правда життя. 

Професії

UA.Культура

06.00 Молитва за Україну 

06.05 Вони прославили 

наш край. Володимир 

Лучаковський 

06.20 Трипільський всесвіт 

України, ч. 5 

07.00 Ранок iз «Культурою» 

07.45 Новини. Світ 

08.00 Новини 

08.15 Тема дня 

08.30 Новини. Культура 

08.45 Ранок iз «Культурою» 

09.30 Прямостояння. Роман 

Корогодський 

10.15 Історія одніє картини. 

Художник Микола 

Ярошенко

10.30 Х/ф «Блакитна 
троянда», с. 1 

11.35 Діалоги з Романом 

Колядою. Мирослав 

Скорик 

12.30 Моє майбутнє 

12.50 Д/ф «Бойки» 

14.00 Вечір пам’яті Василя 

Попадюка «Ану, хлопці, 

веселої!» 

15.40 Український Афон 

16.00 Обереги. Вишивка 

стрічками 

16.20 Православний 

календар

16.30 Луцький замок 

17.00 Хрести 

17.30 Живописні метафори 

Анатолія Криволапа 

18.15 Новини. Світ 

18.30 Новини 

18.45 Тема дня 

19.00 Новини. Культура 

19.20 Максим Михайліченко. 

Магія сцени 

19.50 Від пращурів до 

нащадків 

20.20 Вечірня казка 

20.30 Х/ф «Блакитна 
троянда», с. 2 

21.50 Неперевершена Гізела 

Ципола 

22.50 Православний календар

23.00 О. Захарчук. Земне 

причастя небом 

00.00 Новини. Світ 

00.15 Новини 

00.30 Тема дня 

00.45 Новини. Культура 

01.00 Живописні метафори 

Анатолія Криволапа 

01.45 Православний календар

02.00 Вечір пам’яті Василя 

Попадюка «Ану, хлопці, 

веселої!» 

03.40 Український Афон 

04.00 Подорож крізь епохи. 

Концерт 

05.15 Анатолій Мокренко. 

Пісня невиправного 

романтика

 

СТБ

06.45, 15.25 Все буде добре!

08.45 Битва екстрасенсів 16

11.05 МастерШеф-5

17.30, 22.00 Вiкна-новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 23.00 МастерШеф-7

22.30 Invictus — Ігри 

нескорених

00.50 Слідство ведуть 

екстрасенси

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 Луна 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, 17.25 Загублений світ

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

15.45 Т/с «Схватка»

19.30, 20.30 Т/с «Ментівські 

війни. Київ-2»

21.30 Х/ф «Джек Гантер. 
Небесна зірка»

23.40 Міжнародний 

професійний турнір зі 

змішаних єдиноборств 

ММА WWFC 8

02.00 Х/ф «Страчені 
світанки»

03.30 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 ЧА. Огляд туру

06.55 «Боруссія» (Д) 

— «Реал». ЛЧ УЄФА

08.40 Огляд вівторка. ЛЧ 

УЄФА

10.00, 15.40, 20.50, 22.30 

Футбол NEWS. LIVE

10.25 «Наполі» — 

«Феєнорд». ЛЧ УЄФА

12.10 «Ман Сіті» — 

«Шахтар». Юнацька 

Ліга УЄФА

13.55 «Атлетіко» — 

«Севілья». ЧІ

16.05, 18.55 Ніч ЛЧ

17.05 «Ман Сіті» — 

«Шахтар». ЛЧ УЄФА

19.45, 5.40 Топ-матч

20.00 Сіткорізи

20.30, 20.55 ЛЧ. ONLINE

00.10 «Атлетіко» — «Челсі». 

ЛЧ УЄФА

02.00 «Карабах» — «Рома». 

ЛЧ УЄФА

03.50 «Маріуполь» — 

«Олександрія». ЧУ

ФУТБОЛ-2

06.00, 16.40, 23.40, 5.25 Топ-

матч

06.10 «Наполі» — 

«Феєнорд». ЛЧ УЄФА

08.00, 10.50 Ніч ЛЧ

09.00, 1.15 «Ман Сіті» 

— «Шахтар». ЛЧ УЄФА

11.40 «Арсенал» — «Вест 

Бромвіч». ЧА

13.30, 20.55 Огляд вівторка. 

ЛЧ УЄФА

14.50 «Боруссія» (Д) 

— «Реал». ЛЧ УЄФА

16.55 «ПСЖ» — «Баварія» 

(2000/2001 рр.) Золота 

колекція ЛЧ

18.45 «Карабах» — «Рома». 

ЛЧ УЄФА

21.30 «ПСЖ» — «Баварія». 

ЛЧ УЄФА

23.50 Огляд середи. ЛЧ 

УЄФА

03.05 Сіткорізи

03.35 «Малага» — «Атлетік». 

ЧІ

МЕГА

06.00, 19.00 Бандитська Одеса

07.20, 13.10 Правила життя

08.20 Правда життя

09.20, 21.40 Мистецтво 

виживання

10.20 Крокодили: холодна 

кров

11.20 Африка: стихія води

12.10, 19.50 Історія 

криміналістики

14.10 Містична Україна

15.10, 23.40 Повітряні бої

16.00, 20.50 Скарби з горища

17.00 Територія гепарда

18.00, 22.40 Незвичайна наука

00.30 Україна: забута історія

03.40 Брама часу

К1

05.10 Рецепти щастя

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

09.00, 15.00 Т/с «Беверлі-

Хілс, 90210»

11.00, 12.00, 19.00, 20.00 

Орел і решка

13.00, 18.00 Їже, я люблю 

тебе!

14.00, 21.00 Вірю не вірю

17.00, 22.00 Т/с «Секс у 

великому місті»

23.00 Т/с «Доктор Хаус»

00.45 Х/ф «Невидимий»
02.20 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 «Найкращий 
друг шпигуна»

12.25 Панянка-селянка

13.25, 23.00 Розсміши коміка

14.25 Готель «Галіція»

14.55 Т/с «Домашній арешт»

15.30, 3.40 Віталька

16.50, 20.00, 2.50 Країна У

17.50, 20.55 Одного разу під 

Полтавою

18.50, 00.00 Танька і Володька

22.00 Казки У Кіно

01.00 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»

02.00 Казки У

УТ-1

06.00, 19.55 Д/с «Орегонський 

путівник»

06.30 Анонс дня

06.40 М/с «Піп відкриває 

світ»

07.30 Ера бізнесу

07.35 Агроера

07.40 Спорт

07.50 Від першої особи

08.25 М/с «Чорний пірат»

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Д/с «Розповіді про 

Хансік»

09.30 Т/с «Гранд-готель»

11.15 Т/с «Епоха честі»

13.00 Новини 

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»

16.40, 0.35 Д/с «Порятунок 

ферми»

17.15 Хочу бути

17.35 М/с «Легенда про 

Білосніжку»

18.15, 1.10 Новини. Світ

18.45, 22.45, 2.05 Тема дня

19.00, 2.20 Новини. Культура

19.20 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

20.30 Слідство. Інфо

21.30, 1.50 Новини. Спорт

21.50 Т/с «Дівчата війни»

ТРК «ЕРА»
22.40 Мегалот

23.30, 2.35 Д/с «Розкриття 

Америки»

03.40 Т/с «Чорна рада»

05.30 Д/с «Середземномор’я»
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 0.30 ТСН

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30, 10.50 Чотири весілля

12.20, 13.45 Міняю жінку

15.00 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама 

«Нескінченне кохання»

20.30 Секретні матеріали

21.00 Комедія «Субота»

22.00 Світ навиворіт-9

23.00 Право на владу-2017

00.40 Гроші

02.05 Мелодрама «Пончик 

Люся»

04.35 Мольфар

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 13.30, 22.45 Слідство 

вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з «ІНТЕРом»

09.20 Давай одружимося

11.15, 12.25, 20.40 Т/с «Я 

— охоронець»

15.50, 16.45 Речдок

18.00, 19.00, 4.20 Стосується 

кожного

20.00, 2.00, 5.00 Подробиці

00.35 Т/с «Кохання за 

законом»

02.40 Скептик

03.10 уДачний проект

03.45 Готуємо разом

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.00, 16.00, 5.20 Т/с «Адвокат»

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

0.00, 2.50 Сьогодні

07.15, 8.15 Ранок з Україною

09.15 Зоряний шлях.Новий 

сезон

10.40 Свекруха або невістка

11.40 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 

«Партизан»- «Динамо» 

(Київ)

00.15 Т/с «Закон і порядок: 

злочинний намір»

03.40 Зоряний шлях

04.30 Реальна містика

ICTV

05.30 Цивільна оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини

10.05 Секретний фронт

11.05, 13.20 Х/ф 
«Тремтіння землі-2. 
Повторний удар»

12.45, 15.45 Факти. День

13.45 «На трьох»

14.15, 16.10 Т/с «Спецзагін 

«Шторм»

16.30, 22.25 Т/с «Винищувачі»

17.30, 21.25 Т/с «Штрафбат»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Інсайдер

23.20 Х/ф «Тремтіння 
землі-3. Повернення 
у Перфекшн»

01.30 Т/с «Динотопія. Нові 

пригоди»

04.15 Служба розшуку дітей

04.20 Студія Вашингтон

04.25 Факти

04.45 Дивитись усім!

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.45 Зона ночі

03.45 Абзац

05.40 М/с «Губка Боб  

Квадратні Штани»

06.55 Kids’ Time

07.00 Т/с «Щасливі разом»

09.50 Т/с «СашаТаня»

12.15 Т/с «Моя прекрасна 

няня»

15.20 Т/с «Не родись 

вродливою»

19.00 Зоряні яйця 

21.00 Київ вдень і вночі 

22.00 Суперінтуіція

01.40 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.35, 8.25, 2.25, 4.15 

Огляд преси

06.45, 18.45, 2.15 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 Час. Підсумки дня

22.15 Акцент

23.10 «За Чай.com»

00.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час: Важливо

00.25, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.40, 5.15 Машина часу

02.30 Феєрія мандрів

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.20 Не перший погляд

НТН

04.15 Легенди бандитської 

Одеси

05.00 Х/ф «Балада про 
солдата»

06.20 Х/ф «Один шанс із 
тисячі»

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, 21.30 Т/с «CSI: 

Нью-Йорк-8»

14.45, 19.00, 23.15, 2.20 Свідок

15.30 Т/с «Доктор Блейк»

23.45 Т/с «Морський 

патруль»

01.30 Т/с «Поліція Маямі»

02.50 Речовий доказ

03.10 Правда життя. Професії

UA.Культура

06.00 Молитва за Україну 

06.05 Обереги. Вишивка 

стрічками 

06.30 Луцький замок 

07.00 Ранок iз «Культурою» 

07.45 Новини. Світ 

08.00 Новини 

08.15 Тема дня 

08.30 Новини. Культура 

08.45 Ранок iз «Культурою» 

09.30 Максим Михайліченко. 

Магія сцени 

10.00 Від пращурів до 

нащадків 

10.30 Х/ф «Блакитна 
троянда», с. 2 

11.50 Неперевершена Гізела 

Ципола 

12.45 Іван Їжакевич. 

Живописець епохи 

13.10 О. Захарчук. Земне 

причастя небом 

14.00 Світові хіти мюзиклу 

15.00 Ігор Горяний. Художник, 

філософ, мандрівник 

16.00 Мистецтво жити. 

Зарубіжне мистецтво 

XIV-XIX століття 

16.30 Світло. Подружні 

зради

17.05 Громадянин Губенко 

17.30 Григорій Майборода. 

«Життя після життя...» 

18.15 Новини. Світ 

18.30 Новини 

18.45 Тема дня 

19.00 Новини. Культура 

19.20 Дійові особи. Олексій 

Кужельний 

20.20 Вечірня казка 

20.30 Василь Сухомлинський. 

«Етюди про 

українського Сократа» 

21.30 І. Карпенко-Карий 

«Житейське море». 

Фільм-вистава 

Львівського театру 

ім. М. Заньковецької 

23.00 Світ особистості. 

Дмитро Павличко 

00.00 Новини. Світ 

00.15 Новини 

00.30 Тема дня 

00.45 Новини. Культура 

01.00 Григорій Майборода. 

«Життя після життя...» 

01.40 Галерея образів. 

Катерина Білокур 

02.00 Світові хіти мюзиклу 

03.00 Ігор Горяний. Художник, 

філософ, мандрівник 

04.00 Фільм-опера 

«Спокута», с. 1 

05.05 Д/ф «І дні, мов глечики 

з Опішні...». Іван Драч»

СТБ

07.05, 15.25 Все буде добре!

09.05 Битва екстрасенсів-16

11.20 МастерШеф-5

17.30, 22.00 Вiкна-новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 23.00 Зважені та 

щасливі-7

22.30 Invictus — Ігри 

нескорених

00.00 Один за всіх

01.10 Слідство ведуть 

екстрасенси

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 Луна 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, 17.25 Загублений світ

13.30 Х/ф «Джек Гантер. 
Небесна зірка»

15.40 Т/с «Схватка»

19.30, 20.30 Т/с «Ментівські 

війни. Київ-2»

21.30 Х/ф «Фантастична 
четвірка»

23.45 Х/ф «Бойові пси»
01.20 Територія обману

02.20 Х/ф «Москаль-
чарівник»

03.35 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00, 18.10 Журнал ЛЄ

06.55 «ПСЖ» — «Баварія». 

ЛЧ УЄФА

08.40 Огляд середи. ЛЧ 

УЄФА

10.00, 15.40, 20.45, 22.50 

Футбол NEWS. LIVE

10.25 «Ман Сіті» — 

«Шахтар». ЛЧ УЄФА

12.15 Топ-матч

12.25 ЛЧ. ONLINE

16.05 «Атлетіко» — «Челсі». 

ЛЧ УЄФА

17.50, 5.30 LaLiga Chronicles. 

ЧІ

19.00 Шлях до Ліона

19.50 «Атлетік» — «Зоря». 

Ліга Європи УЄФА

21.55 ЛЄ. ONLINE

00.00 «Мілан» — «Рієка». 

ЛЄ УЄФА

01.50 «Астана» — «Славія». 

ЛЄ УЄФА

03.40 «Наполі» — 

«Феєнорд». ЛЧ УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00, 17.40 Топ-матч

06.10, 4.10 «Атлетіко» 

— «Челсі». ЛЧ УЄФА

08.00 ЛЧ. ONLINE

11.15 «Боруссія» (Д) 

— «Реал». ЛЧ УЄФА

13.05 Журнал ЛЄ

14.00 «Карабах» — «Рома». 

ЛЧ УЄФА

15.50 «ПСЖ» — «Баварія». 

ЛЧ УЄФА

17.45 «Астана» — «Славія». 

ЛЄ УЄФА

19.55 «БАТЕ» — «Арсенал». 

ЛЄ УЄФА

21.55 «Партизан» 

— «Динамо» (К). ЛЄ 

УЄФА

00.00 Шлях до Ліона

01.00 «Атлетік» — «Зоря». 

ЛЄ УЄФА

02.50 Огляд середи. ЛЧ 

УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.20, 13.10 Правила життя

08.20 Правда життя

09.20, 21.40 Мистецтво 

виживання

10.20 Слони: темний бік

11.20 Африка: стихія води

12.10 Таємний код зламано

14.10 Містична Україна

15.10, 23.40 Повітряні бої

16.00, 20.50 Скарби з горища

17.00 Крокодили: холодна 

кров

18.00 Квест

19.00, 0.30 Бандитська Одеса

19.50 Історія криміналістики

22.40 Незвичайна наука

02.30 Підроблена історія

К1

05.10 Рецепти щастя. Нова 

історія

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

09.00, 15.00 Т/с «Беверлі-

Хілс, 90210»

11.00, 12.00, 19.00, 20.00 

Орел і решка

13.00, 18.00 Їже, я люблю 

тебе!

14.00, 21.00 Вірю не вірю

17.00, 22.00 Т/с «Секс у 

великому місті»

23.00 Т/с «Доктор Хаус»

00.45 Х/ф «Тиха гавань»
02.35 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 «Легенда 
Лонгвуда»

12.25 Панянка-селянка

13.25, 23.00 Розсміши коміка

14.25 Готель «Галіція»

14.55 Т/с «Домашній арешт»

15.30, 3.40 Віталька

16.50, 20.00, 2.50 Країна У

17.50, 20.55 Одного разу під 

Полтавою

18.50, 00.00 Танька і Володька

22.00 Казки У Кіно

01.00 Т/с «Баффі — 

винищувачка 

вампірів»

02.00 Казки У

УТ-1

06.00, 19.55 Д/с «Орегонський 

путівник»

06.30 Анонс дня

06.40 М/с «Піп відкриває 

світ»

07.30 Ера бізнесу

07.35 Агроера

07.40 Спорт

07.50 Від першої особи

08.25 М/с «Чорний пірат»

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Д/с «Розповіді про 

Хансік»

09.30 Т/с «Гранд-готель»

11.15 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

16.40, 0.35 Д/с «Порятунок 

ферми»

17.15 Школа Мері Поппінс

17.35 М/с «Легенда про 

Білосніжку»

18.15, 1.10 Новини. Світ

18.45, 22.45, 2.05 Тема дня

19.00, 2.20 Новини. Культура

19.20 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

20.30 Схеми

21.30, 1.50 Новини. Спорт

21.50 Т/с «Дівчата війни»

ТРК «ЕРА»
23.30, 2.35 Д/с «Розкриття 

Америки»

03.40 Т/с «Чорна рада»

05.30 Д/с «Середземномор’я»
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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, 10.55 Чотири весілля

12.20, 13.45 Міняю жінку

15.00 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама 

«Нескінченне 

кохання»

20.15 Ліга сміху-3

22.20 Ігри приколів

23.15 Вечірній Київ

01.10 Ліга сміху

05.45 Ескімоска-2: пригоди в 

арктиці

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 13.30 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з «ІНТЕРом»

09.20 Давай одружимося

11.15, 12.35 Т/с «Я — 

охоронець»

15.50, 16.45 Речдок

18.00 Стосується кожного

20.00, 3.10 Подробиці тижня

22.00 Д/ф «778 днів без своїх»

23.00 Х/ф «Двадцять днів 
без війни»

01.00 Х/ф «Дівчинка з 
міста»

02.25 Д/ф «Підроблена 

історія»

04.50 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

10.40 Свекруха або невістка

11.40 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-2»

23.20 По слідах

02.00 Т/с «Закон і порядок: 

злочинний намір»

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 
«Тремтіння землі-3. 

 Повернення у 
Перфекшн»

12.45, 15.45 Факти. День

13.50 «На трьох»

14.20, 16.10 Т/с «Спецзагін 

«Шторм»

16.35 Т/с «Винищувачі»

17.30 Т/с «Штрафбат»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Антизомбі

21.25 Дизель-шоу

00.05 Комік на мільйон

01.50 Т/с «Динотопія. 

Нові пригоди»

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

04.25 Абзац

06.20 М/с «Губка Боб  

Квадратні Штани»

07.40, 22.50 Половинки

12.00 Київ вдень і вночі

16.15, 19.00 Топ-модель 

по-українськи

21.40 Київ вдень і вночі 

02.45 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.35, 8.25, 2.25, 4.15 

Огляд преси

06.45, 18.45, 2.15 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 Час. Підсумки дня

22.15 Стоп корупції!

23.10 «За Чай.com»

00.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час: Важливо

00.25, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.40, 5.15 Машина часу

02.30 Феєрія мандрів

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.20 Не перший погляд

НТН

04.10 Легенди бандитської 

Одеси

04.55 Х/ф «Ранкове шосе»
06.30 Х/ф «Корупція»
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, 21.30 Т/с «CSI: 

Нью-Йорк- 8»

14.45, 19.00, 23.15, 2.20 

Свідок

15.30 Т/с «Доктор Блейк»

23.45 Т/с «Морський 

патруль»

01.30 Т/с «Поліція Маямі»

02.50 Випадковий свідок

03.00 Речовий доказ

UA.Культура

06.00 Молитва за Україну 

06.05 Мистецтво жити. 

Зарубіжне мистецтво 

XIV — XIX століття 

06.35 Громадянин Губенко 

07.00 Ранок iз «Культурою» 

07.45 Новини. Світ 

08.00 Новини 

08.15 Тема дня 

08.30 Новини. Культура 

08.45 Ранок iз «Культурою» 

09.30 Дійові особи. Олексій 

Кужельний 

10.30 Василь Сухомлинський. 

«Етюди про 

українського 

Сократа» 

11.30 І. Карпенко-Карий 

«Житейське море». 

Фільм-вистава 

Львівського театру 

ім. М. Заньковецької 

13.05 Світ особистості. 

Дмитро Павличко 

14.00 Українсько-єврейська 

зустріч. Вшанувальний 

концерт 

16.05 Стежками Мауглі й 

Багіри 

16.20 Велике і Величне. 

Сакральне мистецтво, 

ч. 2 

16.40 Д/ф «На порозі історії. 

Михайло 

Грушевський»

17.30 Незримий відчай 

Бабиного Яру 

18.15 Новини. Світ 

18.30 Новини 

18.45 Тема дня 

19.00 Новини. Культура 

19.15 Територія Кіно. Ахтем 

Сейтаблаєв 

19.40 Театральні силуети. 

Євгенія Опалова 

20.20 Вечірня казка 

20.30 Примара Бабиного Яру 

21.20 Є. Станкович 

«Каддиш-Реквієм 

«Бабин Яр» 

22.15 Нащадки Миколи 

Бурачека 

23.00 Головна роль. 

Олександр Форманчук 

00.00 Новини. Світ 

00.15 Новини 

00.30 Тема дня 

00.45 Новини. Культура 

01.00 Незримий відчай 

Бабиного Яру 

01.50 Українсько-єврейська 

зустріч. Вшанувальний 

концерт 

04.00 Фільм-опера 

«Спокута», с. 2 

05.15 Земляки. Жива роса 

Володимира 

Шкурупія

СТБ

07.00 Х/ф «Сестронька»
08.55, 23.30 Х/ф 

«Домоправитель»
10.45 Х/ф «Дихай зі мною. 

Щастя в борг»
17.30, 22.00 Вiкна-новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 23.00 Сюрприз, 

сюрприз!

22.30 Invictus — Ігри 

нескорених

01.30 Слідство ведуть 

екстрасенси

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 Луна 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 Бандерлоги

11.25, 17.25 Загублений світ

13.25 Х/ф «Фантастична 
четвірка»

15.40 Т/с «Схватка»

19.10 Х/ф «Невловимі»
21.00 Х/ф «І гримнув грім»
22.55 Змішані єдиноборства. 

UFC.

01.35 Цілком таємно

02.00 Х/ф «Двійник»
03.10 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 «Карабах» — «Рома». 

ЛЧ УЄФА

07.45, 5.20 Сіткорізи

08.15, 1.10 «БАТЕ» — 

«Арсенал». ЛЄ УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.25 ЛЄ. ONLINE

12.10 Огляд вівторка. ЛЧ 

УЄФА

13.00 «Мілан» — «Рієка». 

ЛЄ УЄФА

14.45 Огляд матчів. ЛЄ УЄФА

16.05, 20.35 Шлях до Ліона

16.55 «Атлетік» — «Зоря». 

ЛЄ УЄФА

17.45, 19.30 Коефіцієнти 

ФІФА/УЄФА

18.45 «Партизан» 

— «Динамо» (К). ЛЄ 

УЄФА

21.35 Огляд матчів. ЛЄ УЄФА

22.50 «Боруссія» (Д) 

— «Реал». ЛЧ УЄФА

00.40 ЧІ. Передмова до туру

03.00 Світ Прем’єр-ліги

03.30 «Сельта» — 

«Жирона». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00, 1.50 «Мілан» — 

«Рієка». ЛЄ УЄФА

07.45 LaLiga Chronicles. ЧІ

08.05, 12.35 Шлях до Ліона

08.55 «Атлетік» — «Зоря». 

ЛЄ УЄФА

10.45 «Партизан» 

— «Динамо» (К). ЛЄ 

УЄФА

13.35 Огляд середи. ЛЧ 

УЄФА

14.40 «Астана» — «Славія». 

ЛЄ УЄФА

16.30 Світ Прем’єр-ліги

17.00 ЛЄ. ONLINE

18.50 Огляд матчів. ЛЄ УЄФА

19.35, 3.40 «Ман Сіті» 

— «Шахтар». ЛЧ 

УЄФА

20.25 Коефіцієнти ФІФА/

УЄФА

21.25 ЧІ. Передмова до туру

21.55 «Сельта» — 

«Жирона». ЧІ

23.55 Футбол Tables

00.00 «ПСЖ» — «Баварія». 

ЛЧ УЄФА

05.30 Топ-матч

МЕГА

06.00, 19.00 Бандитська Одеса

07.20, 13.10 Правила життя

08.20 Правда життя

09.20, 21.40 Мистецтво 

виживання

10.20 Територія гепарда

11.20 Африка: стихія води

12.10 Таємний код зламано

14.10, 0.30 Містична Україна

15.10, 23.40 Повітряні бої

16.00, 20.50 Скарби з горища

17.00 Слони: темний бік

18.00 Квест

19.50 Історія криміналістики

22.40 Незвичайна наука

03.30 Ліліпути

04.30 Володимир Басов. Бігун 

на довгі дистанції

05.30 Бандитський Київ

К1

05.10 Рецепти щастя. Нова 

історія

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

09.00, 15.00 Т/с «Беверлі-

Хілс, 90210»

11.00, 12.00, 19.00, 20.00 

Орел і решка

13.00, 18.00 Їже, я люблю 

тебе!

14.00, 21.00 Вірю не вірю

17.00 Навколо М

22.00, 1.10 КВК на БІС

23.00 КВК

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 Х/ф «Король 
скейтборда: найбільш 
вертикальний 
примат»

12.25 Панянка-селянка

13.25 Розсміши коміка

14.25 Готель «Галіція»

14.55 Т/с «Домашній арешт»

15.30, 3.40 Віталька

16.50, 2.50 Країна У

17.50 Одного разу під 

Полтавою

18.50, 23.50 Танька і Володька

20.00 М/ф «Пінгвіни 

Мадагаскару»

21.50 Х/ф «Сусіди на 
стрьомі»

01.00 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»

02.00 Казки У

УТ-1

06.00, 19.55 Д/с «Орегонський 

путівник»

06.30 Анонс дня

06.35 Д/ф «Примара 

Бабиного Яру»

07.30 Ера бізнесу

07.35 Агроера

07.40 Спорт

07.50 Від першої особи

08.20, 14.15 Д/ф «Ангел 

помсти»

08.55 Д/ф «Олександра 

Шулежко. Доля 

праведниці»

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.30 Т/с «Гранд-готель»

11.15 Т/с «Епоха честі»

13.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.15, 23.00 Схеми

14.05 Бабин Яр. Без права на 

існування

14.40 Д/ф «Київ. Початок 

війни»

15.00, 18.30, 21.00, 1.25 

Новини

15.20 Д/с «Вагасі — японські 

смаколики»

16.40, 0.35 Д/с «Порятунок 

ферми»

17.15 Хто в домі господар?

17.35 М/с «Легенда про 

Білосніжку»

18.15, 1.10 Новини. Світ

18.45, 22.45, 2.05 Тема дня

19.00, 2.20 Новини. Культура

19.20 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

20.30 Борхес

21.25, 1.50 Новини. Спорт

21.50 Т/с «Дівчата війни»

ТРК «ЕРА»
23.30 Д/с «Нью-Йорк»

02.35 Д/с «Розкриття 

Америки»

03.40 Т/с «Чорна рада»
05.30 Д/с «Середземномор’я»
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 19.30 ТСН

06.55 Гроші

08.00 Сніданок. Вихідний

09.45 Життя без 

обману-2017

11.00, 23.10 Світське життя

12.00 Комедія «Субота»

16.05, 21.15 Вечірній 

квартал-2017

18.30 Розсміши 

коміка 2017

20.15 Українські сенсації

00.10 Вечірній Київ

02.05 Ліга сміху

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.15 Х/ф «Дорога Олена 
Сергіївна»

08.10, 3.50 Х/ф «Здрастуй 
і прощавай»

10.00, 5.20 Д/ф «Кумири. 

Олег Єфремов»

11.00 Х/ф «Стережись 
автомобіля»

13.00 Т/с «Кохання за законом»

20.00, 1.15 Подробиці

20.30 Творчий вечір Алли 

Пугачової

23.45 Великий бокс

1.50 Х/ф «Мить кохання»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00, 3.10 

Сьогодні

07.15, 5.50 Зоряний шлях

08.00, 15.20 Т/с «Вікно 

життя-2»

16.20, 19.40 Т/с «Зійде 

світанок»

21.10 Х/ф «Рідна людина»
23.00 Т/с «Герократія»

00.20 Реальна містика

03.50 Т/с «Закон і порядок: 

злочинний намір»

ICTV

06.20 Дивитись усім!

07.20 Без гальм

08.20 М і Ж

09.20 Дизель-шоу

10.45, 11.45 Особливості 

національної роботи

12.45 Факти. День

13.00 «На трьох»

14.40 Комік на мільйон

16.15 Х/ф «Містер і місіс 
Сміт»

18.45 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки

20.05 Х/ф «Останній 
мисливець на 
відьом»

22.10 Х/ф «Мисливці на 
відьом»

23.55 Х/ф «Швидше за 
кулю»

01.45 Т/с «Морська поліція. 

Лос-Анджелес»

03.05 Провокатор

04.55 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

02.50, 1.50 Зона ночі

06.00 М/с «Губка Боб  

Квадратні Штани»

07.20 Kids’ Time

07.30 Т/с «Татусеві дочки»

10.00 Ревізор

12.45 Зірки під гіпнозом

14.45 Зоряні яйця

16.45 М/ф «Корпорація 

монстрів»

18.45 Х/ф «Людина-
мураха»

21.00 Х/ф «Залізна 
людина»

23.50 Х/ф «На межі»

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, 2.55 Легенди 

бандитської Одеси

04.55 Правда життя. Професії

06.15 Х/ф «Вічний поклик»
11.30 Речовий доказ

13.50 Склад злочину

15.30 Круті 90-ті

17.20 Речдок

19.00, 2.10 Свідок

19.30 Х/ф «Пірати ХХ 
століття»

21.10 Х/ф «Охоронниця»
22.55 Х/ф «Блондинка і 

блондинка»
00.45 Мисливці за привидами

02.40 Випадковий свідок

UA.Культура

06.00 Молитва за Україну 

06.05 Православний календар

06.15 Д/ф «На порозі історії. 

Михайло Грушевський»

07.00 Велике і Величне. 

Сакральне мистецтво, 

ч. 2 

07.20 Православний календар

07.30 Незримий відчай 

Бабиного Яру 

08.25 Новини. Світ 

08.40 Новини 

08.55 Тема дня 

09.10 Новини. Культура 

09.30 Територія Кіно. Ахтем 

Сейтаблаєв 

10.00 Театральні силуети. 

Євгенія Опалова 

10.40 Примара Бабиного Яру 

11.30 Є. Станкович «Каддиш-

Реквієм «Бабин Яр» 

12.25 Співуча лінія пісків. 

Махтумкулі 

13.00 Казки Лірника Сашка 

13.15 «Кришталевий голос 

Аріель». Казка-мюзикл 

14.30 Києво-Могилянська 

академія — бібліотека, 

архів, музей 

14.50 Дитячі таємниці 

15.20 Світ у прямокутнику. 

Планета Океанія 

Миколи Заваріки, ч. 1 

15.50 Православний календар

16.00 Музей «Софія 

Київська» 

16.45 Колір світла 

17.10 Самітник із роду 

Косачів 

17.50 Православний календар

18.00 Валентин Сильвестров. 

«Псалми Шевченкові» 

18.50 Православний календар

19.00 Новини. Культура. 

Дайджест 

19.20 Позиція 

19.50 Музика і музиканти 

20.20 Гала-концерт 

Міжнародного 

фестивалю класичної 

музики LvivMozArt 

21.55 Православний календар

22.05 Бравісимо, Тамара 

Бойко!, ч. 1 

23.00 Незнаний Шевченко. 

Спокуси Березової 

Рудки 

23.30 Jazz Коло. Концерт без 

слів, ч. 1 

00.00 Новини. Культура. 

Дайджест 

00.20 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Тамара 

Бойко, ч. 1, 2 

01.35 Колір світла 

02.00 Х/ф «Пристрасть» 
04.45 Д/ф «Операція 

«Тютюн» 

05.40 Лесина любов 

СТБ

06.15 Х/ф «Лабіринти 
кохання»

08.00 Караоке на Майдані

09.00 Все буде смачно!

10.25 Сюрприз, сюрприз!

13.15 Зважені та щасливі-7

16.15 Хата на тата

19.00 Х-Фактор-8

22.00 Invictus — Ігри 

нескорених

22.15 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

ПРЯМИЙ

09.00 «Золотий гусак». На 

виїзді

09.45, 10.45, 11.45, 12.45, 

13.45, 14.45, 15.45, 

16.45, 17.45, 18.45, 

19.45 «Репортер». 

Новини

10.00 Концерт

11.00, 13.00, 16.00 Територія 

позитиву

12.00 Пальчевський. 

Підсумки

14.00 Луна України

15.00 «Золотий гусак» NEW

17.00 Кримінал

18.00 Закрита зона

19.00 Очі в очі

20.00 Місто S

21.00 Підсумки

23.00 Світські хроніки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Бандерлоги

09.00 Загублений світ

16.10 Х/ф «На межі»
18.35 Х/ф «І гримнув грім»
20.10 Х/ф «Фантастична 

четвірка-2. 
Вторгнення Срібного 
Серфера»

22.00 Х/ф «Мегаакула 
проти Колоса»

23.45 Міжнародний 

професійний турнір зі 

змішаних єдиноборств 

ММА WWFC 8

02.05 Х/ф «Ярослав 
Мудрий»

03.15 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 «Астана» — «Славія». 

ЛЄ УЄФА

07.45 ЧІ. Передмова до туру

08.15 «Атлетіко» — «Челсі». 

ЛЧ УЄФА

10.00, 22.30 Футбол NEWS. 

LIVE

10.20, 2.20 «Атлетік» 

— «Зоря». ЛЄ УЄФА

12.05 «Ман Сіті» — 

«Шахтар». ЛЧ УЄФА

13.55 ЧА. Передмова до туру

14.25 «Гаддерсфілд» 

— «Тоттенгем». ЧА

16.30 Світ Прем’єр-ліги

17.00, 19.10, 21.25 Топ-матч

17.10 «Севілья» — 

«Малага». ЧІ

19.25 «Леванте» — 

«Алавес». ЧІ

21.40 «Леганес» — 

«Атлетіко». ЧІ

23.40 «Олімпік» — 

«Маріуполь». ЧУ

01.25 Огляд матчів. ЛЄ УЄФА

04.10 «Олександрія» 

— «Зірка». ЧУ

ФУТБОЛ-2

06.00, 0.15 Топ-матч

06.05 «Атлетік» — «Зоря». 

ЛЄ УЄФА

07.55, 21.30 Огляд матчів. ЛЄ 

УЄФА

08.50, 0.25 «Партизан» 

— «Динамо» (К). ЛЄ 

УЄФА

09.40, 14.45 Коефіцієнти 

ФІФА/УЄФА

10.40 ЧА. Передмова до туру

11.10 «ПСЖ» — «Баварія». 

ЛЧ УЄФА

13.00 ЧІ. Передмова до туру

13.30, 15.55, 16.35, 18.55 Тур 

ONLINE

13.55 «Олімпік» — 

«Маріуполь». ЧУ

16.15, 20.15 Футбол NEWS. 

LIVE

16.55 «Олександрія» 

— «Зірка». ЧУ

17.45 Футбол Tables

19.25 «Челсі» — «Ман Сіті». 

ЧА

22.25 «Гаддерсфілд» 

— «Тоттенгем». ЧА

02.15 «Севілья» — 

«Малага». ЧІ

04.05 ЛЄ. ONLINE

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.20 Містична Україна

08.40 Потойбіччя. Сни

09.40 Повітряні бої

11.30, 21.00 Людство: наша 

історія

14.20 Крокодили: холодна 

кров

15.20 Африка: стихія води

18.10 Майор «Вихор»

19.10 Чорна піхота

20.10 Місто, яке зрадили

23.40 Паранормальний світ

00.30 Таємниці кримінального 

світу

02.40 Україна: забута історія

К1

05.10 Рецепти щастя. Нова 

історія

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15, 9.20 М/ф

11.00 Х/ф «Замерзла з 
Маямі»

13.00 Ух ти show

14.00 Орел і решка

00.00 Х/ф «А ось і вона»
01.45 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

10.50 М/с «Дора і друзі. 

Пригоди в місті»

11.20 Х/ф «Легенда 
Лонгвуда»

13.00 М/ф «Мураха Z»

14.30 Готель «Галіція»

18.00 М/ф «Пінгвіни 

Мадагаскару»

19.40 Країна У

22.20 Одного разу в Одесі

01.30 Х/ф «Відьма»
03.20 Віталька

УТ-1

06.00 Д/с «Орегонський 

путівник»

06.30 Анонс дня

06.40 М/с «Піп відкриває 

світ»

07.30 На слуху

08.00 Світ он лайн

08.25 М/с «Чорний пірат»

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Д/с «Розповіді про 

Хансік»

09.30 М/с «Легенда про 

Білосніжку»

09.55 Хто в домі господар?

10.20 Хочу бути

10.45 Мері Поппінс

11.00 Фольк-music. Діти

12.15, 1.30 Театральні 

сезони

12.45 Т/с «Дівчата війни»

17.40 Богатирські ігри

18.20 Український корт

19.00 Х/ф «Насмішка»
21.00, 1.10 Новини

21.25 Д/с «Скарби та 

смертельні таємниці 

морів»

22.25 Книга.ua

22.50 Мегалот

ТРК «ЕРА»
23.00 Борхес

23.30 Д/с «Аболіціоністи»

00.35 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

01.55 Надвечір’я. Долі

02.50 Д/ф «Рейх: крах чорних 

селекціонерів»

03.40 Т/с «Чорна рада»

05.30 Д/с «Середземномор’я»
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КАНАЛ «1+1»

06.05 ТСН

07.00 Українські сенсації

08.00 Сніданок. Вихідний

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.40 М/ф «Маша і Ведмідь»

09.50 Розсміши коміка-2017

10.50 Світ навиворіт-9

11.50 Світ навиворіт-3

13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Комедія «Свати-4»

17.00 Ліга сміху-3

19.30, 4.55 ТСН-тиждень

21.00 Танці з зірками

23.20 Ігри приколів

00.20 Мультибарбара

01.20 Аргумент кiно

02.05 Світське життя

ІНТЕР

06.10 Х/ф «Стережись 
автомобіля»

08.00 уДачний проект»

09.00 Готуємо разом»

10.00 Орел і решка. Рай і пекло»

11.00 Орел і решка. 

Перезавантаження»

12.00 Орел і решка. Ювілейний 

сезон»

13.00 Творчий вечір Алли 

Пугачової»

16.30 Х/ф «Продається 
кішка»

18.30 «Крутіше за всіх»

20.00, 2.35 Подробиці

20.30 Х/ф «Маша»
22.30 Т/с «Рідкісна група крові»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.50 Сьогодні

07.40 Свекруха або 

невістка

09.40 Х/ф «Рідна 
людина»

11.30 Т/с «Зійде світанок»

15.30 Х/ф «Маша і 
Ведмідь»

17.10, 20.00 Т/с «Осіння 

мелодія любові»

19.00, 4.10 Події тижня 

21.50 Т/с «Поговори зі мною 

про кохання»

01.30 Реальна містика

02.25, 5.00 Т/с «Жіночий 

лікар-3»

ICTV

05.20 Т/с «Слідчі»

08.10 Т/с «Відділ 44»

12.05, 13.00 Х/ф «Мисливці 
на відьом»

12.45 Факти. День

14.15 Х/ф «Останній 
мисливець на відьом»

16.05 Дизель-шоу

18.45 Факти тижня. 

100 хвилин

20.30 Комік на мільйон

22.15 Х/ф «Містер і місіс 
Сміт»

00.45 Х/ф «Швидше за 
кулі»

02.25 Т/с «Морська поліція. 

Лос-Анджелес»

03.50 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.05 Зона ночі

04.40 М/с «Губка Боб  

Квадратні Штани»

05.55 Kids’ Time

06.00 Х/ф «Перший лицар»
08.45 Топ-модель по-

українськи

11.15 М/ф «Корпорація 

монстрів»

13.10 Х/ф «Людина-мураха»
15.25 Х/ф «Залізна 

людина»

18.15 Х/ф «Залізна 
людина-2»

21.00 Х/ф «Залізна 
людина-3»

00.00 Х/ф «Друзі по сексу»

5 канал

06.00, 9.30 Вікно в Америку

06.25, 18.15 Велика політика

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 22.00, 00.00 Час 

новин

07.30 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

13.3 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

05.00 Х/ф «Випадок із 
слідчої практики»

06.40 Х/ф «Охоронниця»
08.15 Т/с «Походеньки 

нотаріуса Неглінцева»

11.30 Х/ф «Пірати ХХ 
століття»

13.00 Х/ф «Свавілля»
14.55 Легенди карного 

розшуку

15.55 Склад злочину

17.25 Речдок

19.00 Т/с «Темні лабіринти 

минулого»

22.50 Х/ф «Мітка»
00.45 Х/ф «Блондинка і 

блондинка»
02.25 Таємниці кримінального 

світу

03.15 Випадковий свідок

03.30 Речовий доказ

UA.Культура

06.00 Молитва за Україну 

06.05 Музей «Софія Київська»

07.00 Самітник із роду Косачів

07.45 Дитячі таємниці 

08.15 Валентин Сильвестров. 

«Псалми Шевченкові» 

09.05 Так було і так буде довіку

09.20 Позиція 

09.50 Музика і музиканти 

10.20 Гала-концерт 

Міжнародного 

фестивалю класичної 

музики LvivMozArt 

11.55 Бравісимо, Тамара 

Бойко, ч. 1 

12.50 Незнаний Шевченко. 

Спокуси Березової Рудки

13.25 Jazz Коло. Концерт без 

слів, ч. 1 

14.00 Ів Жаміак «Азалія» 

Вистава Київського 

академічного театру 

«Колесо» 

16.00 Музика без меж 

16.25 Ада Роговцева. Про 

театр, його людей і про 

життя 

17.00 Роман Коваль. 

Повернення правди. 

Юрій Горліс-Горський, 

ч. 2 

17.45 Родове гніздо князів 

Острозьких 

18.20 Києвотека. Київ у старих 

довідниках. Довідник 

1934 

18.50 Поетична сторінка від 

Василя Герасим’юка. 

Наталя Левицька-

Холодна

19.00 Новини. Культура. 

Дайджест 

19.20 Національний фестиваль 

гончарства «Здвиг-

2017» в Опішному 

19.50 Сценограй 

20.20 Альдо Ніколаї 

«Смертельне 

кохання». Вистава 

Дніпропетровського 

академічного 

обласного українського 

молодіжного театру 

22.05 Бравісимо, Тамара 

Бойко, ч. 2 

23.00 Д/ф «Київська 

старовина. Світ 

мистецтва. В. Горовиць» 

23.30 Імпресіоністичні ескізи 

Ксенії Руснак. Золтана 

Алмаші 

00.00 Новини. Культура. 

Дайджест 

00.20 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Іван 

Гайворон, ч. 1, 2 

01.25 Родове гніздо князів 

Острозьких 

02.00 Ів Жаміак «Азалія» 

Вистава Київського 

академічного театру 

«Колесо» 

04.00 Михайло Коцюбинський 

«Сон» 

04.50 Музика серця Георгія 

Майбороди 

    

СТБ

07.00 Хата на тата

09.00 Все буде смачно!

10.00 Караоке на майдані

11.10 МастерШеф-7

19.00 Битва екстрасенсів-17

21.15 Один за всіх

22.30 Invictus — Ігри 

нескорених

23.10 Х-Фактор-8

ПРЯМИЙ

09.00 Підсумки

09.45, 10.45, 11.45, 12.45, 

13.45, 14.45, 15.45, 

16.45, 17.45, 18.45 

«Репортер». Новини

10.00 Очі в очі

11.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Територія позитиву

12.00 «Золотий гусак» NEW

14.00 Закрита зона

15.00, 20.00 Кисельов. 

Авторське

17.00 Світські хроніки

18.00 Концерт

21.00 Кримінал

23.00 Луна України

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Бандерлоги

10.10 Він, Вона і телевізор

13.20 Х/ф «На межі»
15.45 Х/ф «Перлини 

дракона: Еволюція»
17.15 Х/ф «Невловимі»
19.20 1 тур ЧУ з футболу 

«Зоря» — «Динамо»

21.25 ПРОфутбол

23.15 Змішані єдиноборства. 

UFC.

02.00 Х/ф «Ярослав 
Мудрий»

03.15 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 «Гаддерсфілд» 

— «Тоттенгем». ЧА

07.45 Світ Прем’єр-ліги

08.15 «Мілан» — «Рієка». ЛЄ 

УЄФА

10.00, 16.00, 20.15 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 Журнал ЛЧ

10.50 «Челсі» — «Ман Сіті». 

ЧА

12.40, 0.50 Огляд середи. ЛЧ 

УЄФА

13.55 «Арсенал» — 

«Брайтон». ЧА

16.25, 18.55 Тур ONLINE

16.55 «Шахтар» — 

«Карпати». ЧУ

17.45 Футбол Tables

19.25 «Валенсія» — 

«Атлетік». ЧІ

21.20 Великий футбол

23.00 «Барселона» — «Лас-

Пальмас». ЧІ

02.15 «Евертон» — «Бернлі». 

ЧА

04.05 «Сосьєдад» — «Бетіс». 

ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00 «Леганес» — 

«Атлетіко». ЧІ

07.50 «Боруссія» (Д) 

— «Реал». ЛЧ УЄФА

09.40, 20.30 Огляд матчів. ЛЄ 

УЄФА

10.35 «Олімпік» — 

«Маріуполь». ЧУ

12.25, 23.40 Журнал ЛЧ

12.55 «Сосьєдад» — «Бетіс». 

ЧІ

13.45, 22.30 Футбол Tables

14.55 Огляд вівторка. ЛЧ 

УЄФА

16.10 «Евертон» — «Бернлі». 

ЧА

18.15 Передмова до 

матчу «Ньюкасл» 

— «Ліверпуль»

18.20 «Ньюкасл» — 

«Ліверпуль». ЧА

21.25, 2.00 Топ-матч

21.40 «Реал» — «Еспаньйол». 

ЧІ

00.10 «Шахтар» — 

«Карпати». ЧУ

02.10 «Арсенал» — 

«Брайтон». ЧА

04.00 «Валенсія» — 

«Атлетік». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.20 Містична Україна

08.40 Запрограмовані долі

09.40 Повітряні бої

11.30, 21.00 Людство: наша 

історія

14.20 Слони: темний бік

15.20 Африка: стихія води

18.10 Прокляття Че Гевари

19.10 Аджимушкай. 

Підземелля смерті

20.10 1377 спалених заживо

23.40 Паранормальний світ

00.30 Два Миронови

01.20 Юрій Нікулін

02.00 Ролан Биков

02.40 Війна всередині нас

К1

05.10 Рецепти щастя. Нова 

історія

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15, 12.00 М/ф

09.00 Ух ти show

10.10 Х/ф «Замерзла з 
Маямі»

13.45, 22.00 Орел і решка

20.00 Х/ф «Весільний 
переполох»

00.50 КВК

02.45 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

10.55 М/ф «Мураха Z»

14.00 Рятівники

19.55 Одного разу під 

Полтавою

23.00 Х/ф «Сусіди на 
стрьомі»

01.00 Країна У

02.55 Віталька

УТ-1

06.00, 5.30 Д/с «Орегонський 

путівник»

06.30 Анонс дня

06.40 М/с «Піп відкриває 

світ»

07.30 Світ онлайн

07.50 Смакота

08.20 М/с «Чорний пірат»

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.05 Д/с «Садові скарби»

09.30 Д/с «Дика планета»

10.15 Х/ф «Насмішка»
12.10, 13.20 Фольк-music

14.30 Т/с «Гранд-готель»

20.25 Перша шпальта

21.00, 1.10 Новини

21.30 Д/с «Супервідчуття»

22.00 Д/с «Вагасі — японські 

смаколики»

22.55 Книга.ua

ТРК «ЕРА»
23.30 Богатирські ігри

00.10 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

01.35 Український корт

02.10 Д/ф «Блюз. Мартін 

Скорсезе 

представляє»

03.40 Т/с «Чорна рада»
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Днями в енергетичному секторі 
України виник скандал. Два не-
залежні члени наглядової ради 
«Нафтогазу України» — іно-
земіці Пол Ворвік та Маркус Рі-
чардс — подали у відставку. Ще 
один їхній колега, Чарльз Прок-
тор, ще на початку місяця пові-
домив, що залишає компанію із 
30 вересня. Ці події спричинили 
вже міжнародну реакцію. Очіль-
ник Кабміну Володимир Гройс-
ман також відреагував на подію. 
Але по-своєму. Звинувативши 
вітчизняну державну структуру 
у монополізмі і зловживаннях.

І ще мінус два
 Незалежні члени наглядо-
вої ради НАК «Нафтогаз Украї-
ни» зібрали екстрену прес-кон-
ференцію, на якій перерахували 
причини, які змусили їх написа-
ти заяви про відставку. Серед го-
ловних причин, які викликали 
занепокоєння у членів наглядо-
вої ради, були втручання уря-
ду в діяльність «Укртрансга-
зу» і «Укргазвидобування». Як 
зазначено в листі на ім’я віце-
прем’єра Володимира Кістіо-
на, Кабмін втручався в рішен-
ня щодо призначень на посади 
голови правління однієї з ком-
паній та інших працівників, а 
також у плани здійснення відо-
кремлення (анбандлінга).
 Проблемою номер два, як 
випливає з документа, є те, що 
виконавча влада не надає під-
тримки щодо корпоративно-
го управління, корпоративної 
стратегії і змістовного затвер-
дження фінансових планів під-
приємств групи на 2017 рік. І 
нарешті, ще одна причина не-
вдоволення — призначення 
керівників і технічних фахів-
ців, які були звільнені з «На-
фтогазу», на посади в уряді.
 «На мій погляд, ці події сут-
тєво ускладнюють виконання 
повноважень незалежного чле-
на наглядової ради. Наглядова 
рада не в змозі працювати так, 
як це узгоджувалося раніше, а 
саме, на принципах цілісності, 
прозорості та справедливості», 
— написав Пол Ворвік. 
 Своє невдоволення ситуа-
цією висловив і голова прав-
ління «Нафтогазу» Андрій Ко-
болєв. Який, хоча у відставку 
і не подавав, але обурився за-
блокуванням, за його слова-
ми, призначення головою ПАТ 
«Укртрансгаз» Павела Юзефа 
Станчака.
 «Провівши конкурс разом із 
наглядовою радою, яка, на жаль, 
уже майже в повному складі 
звільнилася, ми обрали, на наш 
погляд, дуже вдалу людину для 
того, щоб очолити «Укртранс-
газ» у цей період. Людину, яка 
працювала в PGNiG, особисто 
виділяла оператора ГТС «GAZ-
System»... Наразі призначення 
заблокувала СБУ, яка не приби-
рає таємний гриф з «Укртранс-
газу», — сказав він. І додав, що в 
таких умовах призначати Стан-
чака не можна, оскільки це не 
дозволить йому повноцінно ке-
рувати компанією. «Ми не го-
тові йти на створення «сірих 
зон», як це було за часів роботи 
Войцеха Балчуна в «Укрзаліз-
ниці», — резюмував він.

Удар через Лондон 
 Посольство Великої Британії 
напрочуд оперативно відреагу-
вало на демарш своїх співвіт-
чизників, які працювали у на-
глядовій раді «Нафтогазу». «Ми 
вважаємо цих людей досвідче-
ними незалежними професіона-
лами та тими, хто налаштова-
ний на реформування «Нафтога-
зу». Наглядова рада була ефек-

тивною, зокрема, у створенні 
ключових комітетів, прийнят-
ті рішень щодо кадрових при-
значень, створенні чіткої систе-
ми внутрішнього контролю та 
розробленні інтегральної стра-
тегії «Нафтогазу», яка закладає 
основу для майбутнього успіху 
компанії та її підрозділів. Якщо 
«Нафтогаз» матиме належну 
підтримку, компанія може ста-
ти справж ньою історією успіху 
України», — йдеться у заяві  ам-
басади у «Фейсбуці».
 При цьому офіційний Лон-
дон устами своїх представни-
ків у Києві ще раз нагадав, що 
в Україні чиняться перешкоди 
для реалізації потенціалу та 
перетворення «Нафтогазу» на 
прибутковий стратегічний де-
ржавний актив.
 «У перспективі важливо, 
щоби процес призначення май-
бутніх членів наглядової ради 
був незалежним і прозорим, щоб 
уряд України активно підтриму-
вав процес реформ, а «Нафтога-
зу» дозволили рухатися вперед. 
Це відповідало б зобов’язанням, 
взятим на себе українським уря-
дом під час Лондонської конфе-
ренції з питань реформ в Україні 
у липні цього року», — резюму-
вали у диппредставництві.
 Ну а найгірше для нас те, що 
скандал розвивався у доволі не-
вдалий момент: коли Прези-
дент України Петро Порошен-
ко перебував з офіційним візи-
том у США та зустрічався там із 
першими особами міжнародної 
політики.

І Гройсман за це ж. Публічно…
 Майже водночас із прес-кон-
ференцією двох підписантів пуб-
лічно виступав і очільник ук-
раїнського уряду Володимир 
Гройсман. Який оголосив свою 
власну позицію, що, ясна річ, 
мала збігатися з позицією усьо-
го Кабміну. «НАК «Нафтогаз 
України» повинна бути демоно-
полізована, а до цього повинна 
утриматися від спроб впливу на 
ціни», — сказав Прем’єр.

 І продовжив свою думку. 
«Монополії завжди намагають-
ся використовувати своє стано-
вище, щоб необґрунтовано підви-
щувати ціни, підвищувати вит-
рати. Я не допущу, щоби будь-
яка монополія необґрунтовано 
хоча б якось наближалася до ко-
ректування цін на газ у нашій 
країні», — сказав він. А тому за-
кликав продовжити реформу 
«Нафтогазу» і провести анбанд-
лінг НАК, розділивши транспор-
тування і зберігання, видобуток і 
продаж газу, щоб демонополізу-
вати «монополіста, який сьогод-
ні може диктувати будь-які пра-
вила на нафтогазовому ринку».
 Таким чином публічно 
Прем’єр-міністр підтримав го-
ловні ідеї підписантів листа. Ска-
жімо, про розділення компанії. 
Нечиста сила, треба розуміти, 
ховається лише у деталях. «Я 
гарантую, що на нафтогазово-
му ринку будуть прискорені ре-
форми так, щоб «Нафтогаз» був 
сучасною якісною компанією, в 

якій впроваджені належні при-
нципи корпоративного управ-
ління, а не єдиним монополіс-
том у країні, — наголосив голо-
ва уряду. — Ми оновимо нагля-
дову раду, зробимо це разом із 
нашими міжнародними партне-
рами публічно, щоб привернути 
до наглядової ради максималь-
но якісні кадри для продовжен-
ня цієї надважливої і системної 
реформи». 
 ...20 вересня у «Нафтогазі» 
намагалися обрати незалежно-
го члена наглядової ради взамін 
вибулих. Але, на жаль, невдало. 
Призначене засідання не відбу-
лося через відсутність кворуму. 
Робоча група номінаційного ко-
мітету, який функціонує при 
Міністерстві економіки, завер-
шила відбір кандидатів на по-
саду незалежного члена нагля-
дової ради ще минулого тиж-
ня. Всього на цю посаду було 
відібрано п’ятеро кандидатів, а 
фаворитом вважався Ігор Мітю-
ков. ■

ПІД КИЛИМОМ

Чий газ? Гройсмана! 
Публічна суперечка Прем’єр–міністра України з керівництвом 
«Нафтогазу» може завдати серйозних репутаційних загроз державі 
та поставити у скрутне становище наш енергетичний комплекс

■

Вітчизняна газотранспортна система, як і вся українська енергетика, притягує погляди не лише «Газпрому» і Кремля.
Фото з сайта unian.net.

❙
❙

ЦІНОУТВОРЕННЯ

 Газ на 19% дорожчий
 замовляли?

 Ще одна проблема, яку бачить 
очільник «Нафтогазу» Андрій Ко-
болєв, — очолювана ним структура 
може опинитися без 800 мільйонів 
доларів. Оскільки НАК може втра-
тити фінансування з боку Європей-
ського банку реконструкції і роз-
витку і Світового банку. За слова-
ми Коболєва, в такому випадку «На-
фтогаз» може втратити 300 млн. 
доларів від ЄБРР і 500 млн доларів 
від Світового банку. 
 «Також я не впевнений, що, якщо 
ЄБРР і Всесвітній банк припинять 
фінансування, «Нафтогаз» змо-
же залучити кошти в інших донорів. 
ЄБРР попередив, що, якщо фінан-
совий план не буде затверджено, то 
призупинить доступ до кредитної 
лінії», — додав Коболєв.
 Проблема стосується вже не де-
маршів учасників наглядової ради, 
а затвердження фінплану структури. 
Кабінет Міністрів раніше не затвер-
див підвищення тарифів на газ, яке 
було закладене у фінансовому плані 
НАК. У проекті фінплану «Нафтога-
зу» пропонувалося збільшити вар-
тість тисячі кубометрів газу без ПДВ 
на 931 гривню — до 5873 грн. Тобто 
з ПДВ вона мала б становити 7047 
грн., або ж 7,047 грн. за кубометр. 
 Нинішня ціна, встановлена на пе-
ріод від 1 квітня 2017 року до 1 квіт-
ня 2018 року, для населення стано-
вить 6,9579 грн. Таким чином вар-
тість газу для населення могла 
зрости майже на 19%.

■

ДО РЕЧІ 

 У державну власність інвестицій не буде
 Українська газотранспортна система може залишитися без інвесторів і, від-
повідно, без майбутнього. Але вже не через тиск Російської Федерації, що було за-
вжди найбільшою проблемою нашої ГТС, а через відмову міжнародного енергетич-
ного співтовариства співпрацювати з нашою державою у галузі газопостачання. 
 Таке рішення може спричинити намагання Кабміну внести ПАТ «Магістральні га-
зопроводи України» в список держкомпаній, які не підлягають приватизації. Про це 
написав керівник секретаріату Енергоспівтовариства Янез Копач у своєму листі на 
ім’я віце-прем’єр-міністра України Володимира Кістіона. 
 «У законопроекті пропонується включити ПАТ «МГУ» в список підприємств, що 
не підлягають приватизації. Таке включення фактично означає заборону на продаж 
будь-якого пакета акцій МГУ будь-якому приватному інвестору», — вказує Копач. 
І зазначає, що залучення Україною партнера до транспортування природного газу 
було чітко визначено таким, що відповідає стратегічним інтересам нашої країни.
 «Це допомогло б Україні позиціонувати себе як надійного партнера на європей-
ських ринках природного газу та забезпечити собі перспективу транзиту природно-
го газу після 2019 року [коли закінчиться термін дії контракту між «Нафтогазом» 
і російським «Газпромом» на транзит російського газу через територію України]», 
— стверджує Енергоспівтовариство. — Пропонуючи заборонити продаж акцій МГУ 
третій стороні, законопроект фактично перекреслює таку можливість». 
 Але відмова від приватизації, на думку Копача, не єдина перешкода у діалозі 
з Києвом. «Останнім часом ми спостерігаємо, як Міністерство енергетики фактич-
но намагається зберегти контроль за активами з транспортування і зберігання в по-
рушення зобов’язань України по «Договору про заснування Енергетичного співтова-
риства», — резюмує він.

■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Чек за окупацію
 Україна продовжує судові супере-
чки з Російською Федерацією за ма-
теріальні збитки, заподіяні нам агре-
сивним північним сусідом. Так, НАК 
«Нафтогаз України» і шість її дочір-
ніх компаній подали до Гаазького три-
буналу позовну заяву про відшкоду-
вання збитків, заподіяних захоплен-
ням Російською Федерацією активів 
групи в АР Крим. Йдеться про 15 ро-
довищ нафти і газу, три перспектив-
ні площі покладів нафти і газу, Глі-
бовське підземне газосховище, ма-
гістральні газопроводи, 43 газо-
розподільні станції — в 590 млн. 
доларів. А також дві морські бу-
рові установки, на які «Нафтогаз» у 
2011 році видав «Чорноморнафтога-
зу» кредит на 800 млн. доларів, а та-
кож газ, що зберігався у Глібівському 
ПСГ.
 На думку керівництва компанії, 
збитки групи «Нафтогаз» на сьо-
годні експерти  оцінюють  у близько 
5 млрд. доларів. У «Нафтогазі» та-
кож висловили сподівання, що суд 
може винести рішення у цій справі до 
кінця 2018 року.
 Звернутися в Гаагу у НАК змусило 
відсутність діалогу з Москвою. Адже, 
як відомо, у лютому 2016 року «На-
фтогаз» ініціював переговорний про-
цес щодо втрати своїх активів у Криму, 
направивши РФ повідомлення про ін-
вестиційний спір у рамках двосторон-
ньої угоди про взаємний захист інвес-
тицій між країнами. Але відповіді так 
і не дочекалися. І тому в жовтні цьо-
го ж року НАК «Нафтогаз України» і 
її шість дочірніх компаній ініціювали 
згадане арбітражне провадження про-
ти Російської Федерації. Тоді вартість 
активів компанія оцінювала не менш 
ніж у 3 млрд. доларів. 
 Захистом прав та інтересів гру-
пи в цьому процесі займатиметь-
ся міжнародна юридична компанія 
Covington&Burling LLP. Вона має по-
зитивний досвід захисту інтересів 
клієнтів у процесах проти РФ і росій-
ських державних компаній, адже, 
зокрема, представляла інтереси ін-
весторів нафтової компанії ЮКОС у 
суперечці проти РФ і добилася рі-
шення суду про відшкодування 60 
млрд. доларів. 

■
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Євдокія ФЕЩЕНКО

Триває екранізація «Воро-
шиловграда» Сергія Жадана 
— твору, що став кращим ук-
раїнським романом десятиліття, 
за версією літературної премії 
ВВС Україна. Завершена части-
на зйомок у Старобільську Лу-
ганської області, що стартувала 
в останній день липня. Тепер 
команда — продакшен Limelite, 
який працює в партнерстві з 
телеканалом «Україна» — про-
довжує роботу в Києві.

Провели кастинг серед 
близько шести тисяч акторів
 Величезний кран із підві-
шеними освітлювальними при-
ладами, десятки машин із тех-
нікою, більше ста осіб знімаль-
ної групи і декорація, заповнена 
піротехнічним димом, вогнями і 
зброєю — так починається дру-
гий етап зйомок фільму «Воро-
шиловград» у промзоні столи-
ці, повідомляє прес-служба те-
лемовника. 
 Продюсер картини Володи-
мир Яценко розповідає, що в 
Києві команда «Ворошиловгра-
да» дозніматиме сцени, які з тех-
нічних причин не вдалося відзня-
ти в Старобільську. «Ми почали 
роботу над «Ворошиловградом» 
в Києві, і триватиме вона до кін-
ця вересня, — каже він. — Тут 
ми будемо знімати всі епізоди, 
пов’язані із залізницею, а також 
складно-постановочні сцени, які 
вимагають залучення великої 
кількості техніки та фахівців. 
Наприклад, для сьогодніш ньої 
сцени у Старобільську ми, на 
жаль, не змогли знайти потріб-
ну локацію, в якій можна було б 
розмістити операторський кран 
і декорацію, а також забезпечи-
ти необхідний обсяг роботи всіх 
служб».
 «Це такий марафон, в який 
залучено дуже багато людей і 
який вимагає щоденної концен-
трації. У нас залишилися най-
дорожчі та найскладніші сце-
ни з великою кількістю людей 
і техніки. Сьогодні на знімаль-
ному майданчику близько сотні 
осіб. Працюємо весело і злаго-
джено», — прокоментував старт 
київських зйомок режисер філь-
ма Ярослав Лодигін.
 На знімальному майданчи-
ку присутній практично весь ос-
новний акторський склад: Олег 
Москаленко (Герман), Володи-
мир Ямненко (Коча), Георгій 
Поволоцький (Травма), Олексій 
Горбунов (Пастор). Поміж ними 
— й автор роману «Ворошиловг-
рад» Сергій Жадан. Олексій Гор-
бунов каже, що на цю роль пого-
дився відразу, адже читав книгу 

ще в 2010-му році і вже тоді поду-
мав, що було б цікаво її екранізу-
вати. «Матеріал літературний, 
хороший. У нього є всі підста-
ви для того, щоб вийшло гарне 
кіно. Сценарій — це 50% успі-
ху фільму», — упевнений відо-
мий актор. Ще виконавцю ролі 
Пастора подобається, що автор 
вклав у його текст ненорматив-
ну лексику. «Щирий мат, який 
розбурхує людей, це дуже необ-
хідно для такої ролі», — упевне-
ний Олексій Горбунов.
 До речі, Ярослав Лодигін 
уточнив: «Ми провели кастинг 
серед близько шести тисяч ак-
торів — хороших і не дуже. У 
нас було 145 Германів, і ми від-
бирали ретельно, бо в головного 
актора 30 знімальних змін із 33. 
Але я повністю задоволений на-
шою зірковою командою і кож-
ним актором зокрема». Одну з 
невеликих ролей зіграє автор 
роману Сергій Жадан.

Фільм 
на 1 млн. 100 тисяч євро
 У Старобільську зйомки три-
вали трохи більше місяця. За 
словами виконавчого продюсе-
ра «Ворошиловграда» Олексан-
дри Костіної, у команди про цей 
населений пункт залишилися 
найтепліші спогади. «Знімаль-
на група з сумом їхала зі Ста-
робільська, за цей час ми вс-
тигли відчути себе його повно-
цінними мешканцями, — кон-
статувала вона. — Нас дуже 
підтримували міські служби і 
влада, місцеве населення, всі 
активно сприяли знімальному 
процесу. Більш того, для нас 
влаштували прощальну вечір-
ку з червоною доріжкою, музи-
кою, повітряними кульками. 
Було дуже зворушливо».
 Історію повернення Германа  
— головного героя «Ворошилов-
града» — до рідного краю гляда-
чі побачать у кінотеатрах восени 
2018-го року. Після прем’єри на 
великих екранах показ запла-
нований на телеканалі «Украї-
на». Сергій Жадан попереджає, 
що фільм не буде повною ілюс-
трацією роману, прихильники 
книги мають готуватися до не-
значних змін деяких сюжетний 
ліній.
 Якщо хто не знає: одного 
дня головний герой «Вороши-

ловграда» Герман отримує те-
лефонний дзвінок про те, що 
його брат, власник старої бен-
зоколонки, зник. Герман зму-
шений повернутися до рідно-
го Донбасу, де він не був багато 
років, щоб розібратися з ситу-
ацією. Там він зустрічається з 
реальними та вигаданими пер-
сонажами, друзями дитинства 
та місцевою мафією, яка нама-
гається відібрати його бізнес. 

Несподівано для себе Герман ус-
відомлює, що захищає не лише 
бензоколонку. Він вирішує за-
лишитись у рідному місті спо-
чатку на день-два, але плани 
стрімко змінюються...
 Роман «Ворошиловград» пе-
рекладено англійською, польсь-
кою, французькою, російською 
та німецькою мовами. Відзна-
чено численними національни-
ми та міжнародними нагорода-

ми. Сергій Жадан присвятив ро-
ман рідному Луганську (з 1935 
по 1990 рік місто називалося Во-
рошиловградом), і, за визначен-
ням автора, розповів у ньому про 
країну, в якій живе.
 Нагадаємо, у 2016 році про-
ект фільму «Воршиловград» пе-
реміг у Дев’ятому пітчингу Де-
ржкіно, набравши найбільшу 
кількість балів серед усіх про-
ектів — 43. Наприкінці року 
українська компанія Limelite, 
швейцарська Film Brut і Держ-
кіно України уклали контракт 
на виробництво повнометраж-
ного ігрового фільму «Вороши-
ловград». Бюджет стрічки ста-
новить 30,98 млн. грн. (1 млн. 
100 тисяч євро), половину із 
цих коштів (15,49 млн. грн.) на-
дає Держкіно.
 У команді майбутнього філь-
му, окрім названих, оператор Сер-
гій Михальчук, драматургиня та 
сценаристка Наталія Ворожбит. 
Для радіоведучого, а за освітою 
історика Ярослава Лодигіна «Во-
рошиловград» стане повномет-
ражним дебютом — до цього він 
як режисер зняв кілька коротко-
метражних фільмів. ■

Людмила ЧЕЧЕЛЬ

 У Музеї історії міста Києва виступив дует кла-
сичної музики Aedea. Три роки тому його заснов-
никами стали Марія дель Мар Уманес, лірико-
колоритне сопрано з Іспанії, та Максим Шамо, 
піаніст із Німеччини.
 Марія дель Мар Уманес народилася в Барсе-
лоні, де і почала навчатися вокалу. Згодом пе-
реїхала до Нідерландів, де закінчила Королівсь-
ку консерваторію Гааги і продовжила навчан-
ня в Італії. Пізніше вчилася в професора Рейчен 
Робінс у Німеччині. Крім концертної діяльності 
пані Уманес здійснила свій оперний дебют у сві-
товій прем’єрі опери Medea Тані Сікеліану в Ам-
стердамі (Нідерланди). Черговий оперний виступ 
Марії дель Мар Уманес відбудеться в Есені (Ні-
меччина) у грудні — співатиме партії Титанії в 
«Королеві фей» Генрі Перселла.
 Німецький піаніст українського походження 
Максим Шамо своє перше турне здійснив у 12-
річному віці. З часу навчання в Німеччині Мак-
сим зацікавився піснею і відтоді незмінно йде 
цією стежкою. Він є внучатим племінником ві-
домого Ігоря Шамо, автора музики гімну «Як 
тебе не любити, Києве мій!». Свого часу Максим 
навчався у таких відомих професорів, як Лудгер 

Максзайн, Стафан Скейа, Роберт Левін, спеціалі-
зувався в області класичної пісні в Ірвіна Гейд-
жа, Малкольма Мартіно і, нарешті, у легенди пі-
сенного піанізму Хельмута Дойча, який став його 
ментором.
 — Мені особливо приємно радувати слухачів 
на батьківщині моїх предків, — говорить Максим 
Шамо. — Вірю, що мене тут почують ще не раз. 
Сподіваюсь, що і Марія дель Мар Уманес подарує 
українську пісню.
 У програмі прозвучали класичні твори Фран-
ца Шуберта, Альбан Берга, Ріхарда Штрауса, Ма-
нуеля де Фалья, Енріке Гранадос, Фернандо Об-
радорс. ■

ВИСОКА НОТА

Дует із сопрано
У Києві виступив внучатий 
племінник автора музики гімну 
«Як тебе не любити, Києве мій!»

■

Марія дель Мар Уманес та Максим Шамо.
Фото автора.

❙
❙

Сергій Жадан, Олексій Горбунов та Ярослав Лодигін на зйомках «Ворошиловграда» у Києві.
Фото ТРК «Україна».

❙
❙

Зйомки у Старобільську.
Фото з сайта afisha.bigmir.net.

❙
❙

ТАКЕ КІНО

«Ворошиловград»: рекет і мат
У столичній промзоні тривають зйомки екранізації романа Сергія Жадана

■
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«Емоцій практично немає. Мабуть, усі залишилися на полі. 

Сьогодні був справжній кубковий матч, у якому ми перемогли 
принципових сусідів iз прем’єр-ліги завдяки прикарпатському духу».

Володимир Ковалюк
головний тренер ФК «Прикарпаття» 
(Івано-Франківськ)

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Попри те, що після довгої пе-
рерви кубкові баталії знову від-
буваються під одноосібним пат-
ронатом ФФУ, регламент дру-
гого за рейтингом футбольно-
го турніру країни не змінився 
й відбувається за минулоріч-
ною схемою, коли представни-
ки прем’єр-ліги поступово (за-
лежно від «номеру посіву») до-
лучаються до змагань.
 Як і в попередньому розігра-
ші КУ, першими з елітно-
го дивізіону до кубкових зма-
гань долучилися представни-
ки умовно другого за рейтин-
гом «секстету». З огляду ж на 
те, що нинішній рівень прем’єр-
ліги вже не той, виліт двох еліт-
них повпредів від команд дру-
гої ліги виглядає не таким уже 
й сенсаційним. Зрештою, оби-
два «сіяні» невдахи третього ра-
унду Кубка країни-2017/2018 
— і «Зірка», і «Карпати» — в 
поточному розіграші УПЛ, як, 
власне, й у минулому, демонс-
трують вельми посередній фут-
бол, балансуючи, по суті, біля 
дна турнірної таблиці. 
 Тож і виходить, що одного 
лише «сіяного» статусу в гостьо-
вому поєдинку проти нижчого 
за рангом опонента замало. Фут-
болісти з Кропивницького міні-
мально програють новоствореній 
херсонській «Таврії», котра про-
водить свій перший сезон у про-
фесіоналах. А львівський колек-
тив гучно осоромлюється в Іва-
но-Франківську, де поступаєть-
ся місцевому «Прикарпаттю», 
котрий після кількох років не-
буття знову вийшов на профі-рі-
вень. Належність клубів до од-
ного географічного регіону не 
могла не позначитись на статусі 
їхнього протистояння. Загалом, 
як засвідчили події, котрі роз-
горнулися після поразки «біло-
зелених» своїм менш рейтинго-
вим опонентам, дуель «Карпат» 
та «Прикарпаття» — це більше, 
ніж дербі, поразку в якому фана-
ти львівського колективу спри-

йняли як власну образу. 
 Щоправда, незадовільні 
виступи «Карпат» іще до фіаско 
у великому Галицькому дербі 
(а саме так охрестила це кубко-
ве протистояння, котре, до сло-
ва, зібрало 10 тисяч глядачів, 
прес-служба «Прикарпаття») 
почали піднімати точку кипін-
ня клубних «ультрас» до макси-

муму. Пригадується, як після 
домашнього розгрому від «Ве-
реса» (1:6) радикальна частина 
фанатів «біло-зелених» повідби-
рала у футболістів клубні фут-
болки, заявивши, що ті не гід-
ні захищати кольори львівської 
команди. Водночас після фіас-
ко на Прикарпатті, яке сталося 
вже під орудою нового настав-

ника Сергія Зайцева, котрий до-
строково змінив іспанця Серхіо 
Наварро, фанати пішли далі й, 
коли клубний автобус «Карпат» 
повертався додому, влаштува-
ли футболістам справжню роз-
борку, в якій по обличчю отри-
мав ветеран львівського футбо-
лу Артем Федецький.
 Загалом, від значно серйоз-

ніших наслідків у спілкуванні з 
розлюченими «ультрас» коман-
ду «Карпат» врятував поліцей-
ський спецназ, який при йшов 
на допомогу футболістам. «У 
першу чергу мусимо розібратися 
в собі», — поговоривши «по ду-
шах» iз фанатами, до висновку 
дійшов Артем Федецький. Утім 
доведеться у львівському клубі 
попрацювати й з уболівальни-
ками, дії котрих, без сумніву, 
не залишаться без реакції керів-
них футбольних (та й не тільки) 
органів, адже «відзначилися» 
хлопці не тільки на дорозі, а й 
на ігровому полі франківсько-
го стадіону «Рух», де, надивив-
шись неприємного оку видови-
ща, влаштували заборонений 
феєрверк, чим змусили арбітра 
матчу на 25 хвилин зупинити 
поєдинок. 
 Серед інших результатів 
1/16 фіналу Кубка країни варто 
відзначити успіх іще одного дру-
голігового колективу. Новачки 
з «Дніпра»-1 під орудою Дмит-
ра Михайленка мінімально по-
дужали першоліговий «Гірник-
Спорт» із Горішніх Плавнів.
 Також до наступного етапу 
змагань пробилася й четвірка 
представників еліти — «Сталь», 
«Верес», «Маріуполь» та «Вор-
скла», до яких на стадії 1/8 фі-
налу турніру долучаться шість 
кращих за підсумками попе-
реднього сезону команд на чолі 
з чинним володарем трофея — 
донецьким «Шахтарем». ■

ФУТБОЛ

Більше, ніж дербі
На етапі «підсіву» елітних команд до першо- та друголігових 
учасників Кубка країни одразу двоє представників прем’єр-ліги 
вилетіли з розіграшу

■

Після розгрому від «Вереса» в прем’єр-лізі «Карпати» осоромилися в національному Кубку.
Фото УНІАН. 

❙
❙

ТАБЛО

 Кубок України. Третій раунд. 
«Геліос» — «Десна» — 1:2, «Жем-
чужина» — «Сталь» — 1:1 (по пен. 
— 1:4), «Демня» — «Львів» — 1:2, 
«Дніпро-1» — «Гірник-Спорт» — 
1:0, «Авангард» — «Ворскла» — 
0:2, «Таврія» — «Зірка» — 3:2, «Ко-
лос» — «Маріуполь» — 1:2, «При-
карпаття» — «Карпати» — 2:1, 
«Агро бізнес» — «Верес» — 1:2, 
«Інгулець» — «Арсенал» — 0:0 (по 
пен. — 5:6).

■

Інф. «УМ»

 Усе почалося з того, що в 
2015 році французькі право-
охоронці за підозрою в коруп-
ції заарештували колишнього 
керівника Міжнародної федера-
ції легкої атлетики (ІААФ) Ла-
міна Діака, однією з претензій 
до якого було отримання хаба-
ра від Всеросійської федерації 
легкої атлетики за приховуван-
ня інформації щодо допінгових 
справ російських атлетів.
 Чим закінчився для Росії той 
неймовірної сили допінговий 
скандал — відомо: ІААФ, яку 
після сенегальця Діака очолив 
британець Себастьян Кое, від-
сторонило російських атлетів 
від усіх змагань, включно з 
Олімпіадою-2016 та чемпіона-
том світу-2017. А от корупцій-
ний клубок, сплетений навко-
ло колишнього очільника сві-
тової легкої атлетики, котрий 
аж 16 років очолював це госпо-

дарство, французька поліція, 
схоже, розплутуватиме ще 
довго.
 Приміром, впливове фран-
цузьке видання «Ле Монде» 
днями опублікувало інформа-
цію, котра кидає корупційну 
тінь на легендарного в мину-
лому атлета, а нині поважного 
спортивного функціонера Сер-
гія Бубку. Мовляв, фінансова 
розвідка Франції має дані, що 
нинішній перший віце-прези-
дент ІААФ, член Виконкому 
Міжнародного олімпійського 
комітету, а також багаторічний 
очільник Національного олім-
пійського комітету України на-
чебто причетний до купівлі го-
лосів під час виборів господаря 
Літніх ігор-2016 та інших вели-
ких міжнародних змагань.
 Французькі журналісти де-
тально наводять ланцюг, який, 
начебто, був використаний для 
передачі «підкупних» 45 тисяч 
доларів. У наведеній схемі, ок-

рім прізвища сина Ламіна Діа-
ка — Папа Массата, також зга-
дується й колишній президент 
Всеросійської федерації легкої 
атлетики Валентин Балахнічев, 
який, до слова, в 2016 році за 
скандальні допінгові справи от-
римав пожиттєву дискваліфіка-
цію. На той час — а йдеться про 
2009 рік, коли, власне, й відбу-
валися вибори майбутнього гос-
подаря Ігор-2016, — Балахнічев 
очолював бухгалтерський від-
діл ІААФ, відтак не міг не зна-
ти про рух усіх коштів рахунка-
ми організації. Зрештою, відсто-
ронений від спортивного життя 
російський функціонер каже, 
що перераховані Бубкою 45 ти-
сяч доларів стосувалися не вибо-
рів господаря Олімпіади-2016, 
а мали стосунок до міжнарод-
ного турніру «Зірки жердини», 
котрий упродовж багатьох років 
курував саме Сергій Бубка. 
 «Я можу сміливо стверджу-
вати, що мій голос за вибори 

олімпійської столиці-2016 ніх-
то не купував і про жодну коруп-
цію з мого боку не може бути й 
мови. Le Monde помиляється. 
Цей платіж у 2009 році Вален-
тину Балахнічеву був призначе-
ний на розвиток всесвітньо відо-
мого турніру «Зірки жердини» в 
інших містах», — зауважив Буб-
ка. За словами Балахнічева, уся 
ця «потужна» справа з перека-
зом 45 тисяч доларів — нонсенс 
і вигадана, аби нашкодити зна-
ному спортивному функціонеру 
з України.
 Реакція нового очільника 

ІААФ Себастьяна Кое, котрий 
демонструє нульову толерант-
ність до корупції в своєму гос-
подарстві, наразі невідома. 
Утім, з огляду на аналогічні фі-
нансові скандали з непрозори-
ми грошовими винагородами, 
котрі мали місце у світовому 
футболі, й від яких постражда-
ли найвищі керівники ФІФА та 
УЄФА — Зеп Блаттер та Мішель 
Платіні відповідно, майбутнє 
нашого славетного співвітчиз-
ника в міжнародних керівних 
органах опинилося під потуж-
ним ударом. ■

КОЛІЗІЇ

«Потужна» справа 
Головний «олімпієць» країни опинився в центрі корупційного 
скандалу, пов’язаного з виборами господаря Олімпіади-2016

■

Відомий французький стрибун із жердиною Рено Лавіллені 
та Сергій Бубка на останньому, проведеному в Донецьку в 2014 році, 
турнірі «Зірки з жердиною».
Фото УНІАН.
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Якби камені Ольвії заговорили...
Будинки в морі, африканські гади, червоні вітри та інші дива стародавнього міста
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 — Вовочко, ти уроки зробив?
 — Ні.
 — А чому тоді ліг спати?
 — Менше знаєш — міцніше 
спиш!

* * *
 — Я вас попереджаю, що через 
годину повернеться мій чоловік.
 — Але я не роблю нічого поганого.
 — Саме так, а час іде!

* * *
 Чоловік бачить, як дружина вста-
ла на ваги і щосили стиснула живіт.
 — Ти думаєш, це тобі допомо-
же?
 — Звичайно, так хоч цифри 
видно.

* * *
 — Чому ви хочете розлучити-
ся?

 — У мене більше не залиши-
лося жодних причин сваритися з чо-
ловіком.

* * *
 Фіра i Моня лежать на дивані. Її 
телефон на кухні. Чує, прийшла есе-
меска. Встає, іде. Бачить, що повідом-
лення від Монi. Читає: «Якщо ти таки 
встала, принеси, будь ласка, пиво».

* * *
 Порада домогосподаркам: 
фільтр для води прослужить наба-
гато довше, якщо немає грошей на 
новий.

* * *
 Міліціонер зупиняє машину і за-
питує у водія, який сидить один:
 — Чому в машині два водії?
 — І варто було через таку дріб-
ницю машину оточувати.

По горизонталі:
 1. Збіговисько відьом на Лисій 
горі. 5. Морда тварини. 8. Місце по-
ширення певного виду рослин чи 
тварин. 9. Частина землі, яку за сто-
липінською реформою надавали се-
лянинові, який виходив із общини. 
10. Гравюра на міді або цинку, майс-
тром якої був Тарас Шевченко. 11. 
Попередник  комп’ютера. 12. Перша 
друкована книга в Україні, видана у 
лютому 1574 р. Іваном Федорови-
чем у Львові. 15. Нотний знак, який 
анулює бемоль або дієз, відновлюю-
чи основне звучання ноти. 17. Пост-
ріл по мішені в «молоко». 19. Траєк-
торія польоту одного небесного тіла 
навколо іншого. 22. Черствий хліб. 
24. Пропорція зменшення зображен-
ня на карті відносно реальних роз-
мірів. 28. «Отче наш, ... єси на Небе-
сах» (молитва). 29. Лікарська росли-
на. 30. Грузинський хліб. 31. Вага то-
вару без упаковки. 32. Пристрасний 
парний танець. 33. Хижий звір роди-
ни куницевих із коштовним хутром.
По вертикалі:
 1. Чеський автомобільний кон-
церн. 2. Частина ткацького верстата  
у вигляді дерев’яного гребінця, че-
рез який пропускаються нитки осно-
ви. 3. Єврейська субота. 4. Офіцій-
на валюта Ізраїлю. 5. Морозиво. 6. 

Застаріла назва банки. 7. Країна у 
Перській затоці. 13. Португальсь-
кий футбольний клуб. 14. Спілка ук-
раїнської молоді. 16. Зірка латиною. 
18. Ім’я відомого італійського акто-
ра і співака, чоловіка Клаудії Морі. 
20. Династія американських прези-
дентів, із яких батько і син були, від-
повідно, 41-м і 43-м президентами 
США. 21. Міфічний персонаж, яко-
го зображували у каптурі і з косою. 
22. Річка на Тернопіллі. 23. Речови-
на, з якої зроблений панцир рака. 25. 
Літературний, художній, політичний 
або філософський клуб однодумців, 
які збираються в приватному домі. 
26. Речі на продаж. 27. Запозичена 
з тюркських мов назва голови.■

Кросворд №111
від 15—16 вересня

ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід 00…00

 00…00

Захід +19…+14

 +15…+20

 +19…+14

 +15…+20

Північ 00…00

 00…00

Центр 00…00

 00…00

Схід 00…00

 00…00
Центр +10…+15

 +17…+22

 +10…+15

 +17…+22

Північ +10…+15

 +17…+22

 +10…+15

 +17…+22

Схід +9…+14

 +18…+23

 +9…+14

 +18…+23

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь 00…00

 00…00

Південь 10…+15

 +17…+22

 +10…+15

 +17…+2

23—24 вересня серпня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, дощ. Вiтер схiдний, 7-12 м/с. Тем-
пература вночi +13...+15, удень +17...+19. Пiслязавтра вночi 
+12...+14, удень +19...+21.

Миргород: невеликий дощ. Уночi +12...+14, удень +19...+21.
Вiнниця: дощ. Уночi +12...+14, удень +17...+19.
Одеса: невеликий дощ. Уночi +12...+14, удень +18...+20.

21 вересня температура води в Чорному та Азовському мо-
рях становила 21-23 градуси, у Днiпрi бiля Києва — 17. 

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, дощi. Трускавець: 
уночi +11...+13, удень +15...+17. Моршин: уночi +11...+13, 
удень +14...+16. 

ВИБРИКИ СТИХІЇ

«Дикі танці» 
від грози
У будинок Руслани влучила блискавка

■

з 25 вересня до 1 жовтня

 Овен (21.03—20.04). Вам не потрібно ви-
трачати багато зусиль, щоб отримати бажане. Якщо 
все в порядку, значить, ви рухаєтеся правильно. 
Можете розслабитися і стати відвертiшими.
 Дні: спр. — 28; неспр. — 29.

 Телець (21.04—21.05). Деякi події справ-
лять на вас враження і дадуть шанс проявитися. 
На вас тиснуть партнери, тож доведеться зміни-
ти пріоритети і цілі.
 Дні: спр. — 25; неспр. — 26.

 Близнюки (22.05—21). Вам удасться зали-
шити останнє слово за собою. Впевненість і актив-
ність дозволять добитися бажаного. Дотримуйтеся 
законiв, це забезпечить спокiйне життя.
 Дні: спр. — 27; неспр. — 28.

 Рак (22.06—23.07). Цей тиждень буде бага-
тий на несподiванки. Буде багато поворотів — на-
лаштуйтеся на пригоди. Ви підбадьоритеся i отри-
маєте заряд енергії.

 Дні: спр. — 28; неспр. — 29.
 Лев (24.07—23.08). Доведеться взяти ре-

ванш. Це може бути продовження ситуації і повто-
рення пройденого раніше. У вас усе вийде, якщо 
братимете активну участь.
 Дні: спр. — 29; неспр. — 30.

 Діва (24.08—23.09). Щоб залучити iнвес-
торiв, робіть ставку на контакти та інформацію. Вам 
доведеться співіснувати з тим, кого ви не знаєте.
 Дні: спр. — 29; неспр. — 1.

 Терези (24.09—23.10). Якщо на роботi ви-
никають конфлікти, варто обговорити те, що вам 
необхідно бути разом. Намагайтеся першими йти 
на компромiс.
 Дні: спр. — 29; неспр. — 30

 Скорпіон (24.10—22.11). Проявіть терпін-
ня, стримуйте бажання перескакувати. Спостері-
гайте за подіями, робіть висновки, а головне — 
бережiть сили для нових проектiв.
 Дні: спр. — 25 неспр. — 27.

 Стрілець (23.11—21.12). Не намагайтеся ні-
чого прикрасити, це буде розкрито, та й ви самі для 
себе створите нікому не потрібні ілюзії. Приймайте 
інших людей такими, якими вони є.
 Дні: спр. — 26; неспр. — 28.

 Козеріг (22.12—20.01). Якими б не були 
проблеми, в них є й свої плюси. Смiливiше прий-
майте рiшення, поклавшись на інших, ви ризикує-
те опинитися беззахисним.
 Дні: спр. — 29; неспр. — 30.

 Водолій (21.01—19.02). Настануть багато-
обіцяючі зміни, покращиться фiнансове станови-
ще. Бажання виконуватимуться без зусиль. До-
кладіть зусиль, щоб отримати все i вiдразу.
 Дні: спр. — 25; неспр. — 26.

 Риби (20.02—20.03). Те, що відбувається, 
ви сприймаєте відсторонено, без зайвих емоцій. 
Ви ризикуєте неправильно оцінити обстановку, не 
зможете до кінця все проаналізувати.
 Дні: спр. — 28; неспр. — 29. ■

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

Руслана.❙

Аліса КВАЧ

 Руслану Лижичко за любов до 
природи і нестримну енергію часто 
порівнюють зі стихією. І сама спі-
вачка не раз зізнавалася, що вона 
любить відчувати себе частинкою 
Всесвіту й обожнює стихію у всіх її 
проявах.
 Утім «дикі танці», які влашту-
вала над столицею остання гроза, 
ледь не обернулися для перемож-
ниці «Євробачення-2004» справж-
ньою трагедією. Блискавка влучи-
ла у її заміський будинок, наробив-
ши чимало лиха. «Сьогодні під час 
грози у Києві близько 16:00 в мій 
будинок влучила блискавка. Обгорі-
ли конструкції будинку, перегоріли 
шини заземлення в електричних 
щитках, вийшла з ладу електрика. 
Досі у повітрі відчувається запах», 
— повідомила співачка у «Фейс-
буці».
 Свій заміський будинок у селі 
Лісники, за 15 км від Києва, Рус-
лана та її чоловік, продюсер Олек-

сандр Ксенофонтов, почали будува-
ти ще у 2007 році. Перший поверх 
вони зробили житловим — тут роз-
ташовані кухня, спальня та вітальня 
з каміном. А на другому — спорт-
зал, танцювальний зал та дві студії 
звукозапису.
 Але найбільше Руслана пишала-
ся тим, що повністю відмовилася від 
російського газу, облаштувавши бу-
динок панелями сонячних батарей та 
вітровими електрогенераторами. Оче-
видно, що саме вітрячки на високих 
стояках і привабили блискавку.
 Сама Руслана поставилася 
до стихійного лиха по-філософсь-
ки. «У Карпатах вважають що все, 
у що влучила блискавка, має щось 
особливе...» — написала вона. Про-
те шанувальники радять їй подбати 
про громовідводи та інший захист 
від грози, оскільки, як вона сама пи-
сала раніше, дах її будинку — одна 
з найвищих точок Київської облас-
ті, а тому і надалі може стати жерт-
вою стихії. А береженого і Бог бере-
же. ■
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