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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 25,88 грн. 

1 € = 30,14 грн.

1 рос. руб. = 0,4 грн.

Бандерівці не 
п’ють, а співають
Влітку Україну фестивалить
стор. 3 »

Кожен із політиків має свою мету на найближчий 

час: одні прагнуть спокійно «досидіти» у своїх 

кріслах, інші готуватимуться до президентських 

виборів, — говорить політолог
стор. 4 »

Денис Богуш: У Гройсмана одна 
стратегія — «пропєтлять» Міхеїл Саакашвілі 

заявив, що нікому не 

вдасться примусити 

його до отримання 

статусу біженця 

в Україні
стор. 2 »

Статусний скандал Ірен Забитко: Є багато біографій 
Гоголя, але погляду з Америки не було

Англомовна письменниця, авторка 

роману про Чорнобильську 

катастрофу «Невмите небо» 

розповідає про батьків із Галичини, 

відвідини Ніжина і нові творчі плани
стор. 14 »

Фестивалі нині на всі смаки, для різних поколінь. ❙
Фото з сайта bandershtat.org.ua. ❙
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«Часто музиканти не розуміли, що вони — не просто придворні блазні, 
а мірило цінностей для багатьох людей, для десятків тисяч шанувальників, 
і мають більший авторитет, ніж політики, які щодня себе дискредитують».

Сергій Мартинюк
лідер гурту «Фолет», арт-директор 

фестивалю «Бандерштат»

УКРАЇНА МОЛОДА

Іван БОЙКО

 Міноборони України назвало найга-
рячіші точки східного фронту. Зокрема, на 
донецькому напрямку бойові провокації во-
рога впродовж останньої доби відбувалися 
винятково в районі Авдіївки. 
 «Обстріли тривалістю в одну годи-
ну кожний відбулися вранці, перед захо-
дом сонця та після 23-ї години. При цьому 
противник застосовував гранатомети різ-
них систем i крупнокаліберні кулемети. Під 
час вранішнього та нічного ворожого об-
стрілу сили АТО відкривали вогонь у від-
повідь», — зазначає речник Міноборони з 
питань АТО Андрій Лисенко. Тоді як у сек-
торі «М» (маріупольський напрямок) найга-
рячіше було в Мар’їнському районі. «Ще до 
світанку четверга бойовики провели два мі-
нометнi обстріли українських рубежів обо-
рони у Красногорівці, випустивши щора-
зу до 10 мін. У самій Мар’їнці бандформу-
вання відкривали вогонь після 22-ї години 
впродовж 30 хвилин, ведучи прицільний во-
гонь iз гранатометів i стрілецької зброї», — 
повідомив полковник  Лисенко.
 Жоден iз ворожих обстрілів захисники 
України не залишили без «адекватної від-
повіді», додають у штабі АТО. Щоправда, во-
рожу активність «гасили» з легкого озброєн-
ня — автоматів i кулеметів. На луганському 

напрямку бойовики, ймовірно, чекають чер-
гову партію «гуманітарних» боєприпасів iз 
Росії, адже мінометні обстріли тут припини-
ли. Тож ворог не дає «забувати» про себе ви-
нятково зі стрілецької зброї. 
 «Місця бойової активності окупанта — 
традиційні, а саме: околиці Попасної, позиції 
на північ від Первомайська, район Бахмутсь-
кої траси, а також Станиця Луганська. На най-
зухвалішi провокації з боку бойовиків наші 
військові відкривали вогонь у відповідь», — 
каже пан Лисенко про ситуацію на лугансько-
му напрямку. Загалом упродовж минулої се-
реди  бойовики 17 разів відкривали вогонь по 
позиціях ЗСУ на всіх напрямках. У результаті 
обстрілу району Авдіївки один український 
військовий отримав поранення. Сили АТО 11 
разів відкривали вогонь у відповідь. ■

«КОМУНАЛКА»

«Темна» для 
окупантів
Понад 60 тисяч мешканців 
Донбасу залишилися без 
води та електроенергії
Ірина КИРПА

 Україна повністю відімкнула окупова-
ний Донбас від своїх електромереж через 
багатомільйонну заборгованість за раніше 
спожиті комунальні послуги.
 Нині економічна блокада самопроголо-
шених республік у Донецькій та Лугансь-
кій областях розширилася через тотальні 
неплатежі населення за електрику. Більше 
двох років ані копійки грошей до бюджету 
України за світло та воду з окупованих те-
риторій цих областей не надходило. Через 
відсутність електропостачання у багатьох 
містах на Донбасі пропала ще й вода у кра-
нах, адже автоматично відключилися водо-
напірні башти. У Лисичанську, Рубіжному, 
Кремінному, Старобільському та Попасній 
пройшли так звані «брудні бунти» — люди 
вимагали повернути їм цивілізовані умови 
життя. У цілому понад 60 тисяч мешканців 
Донбасу залишилися у літню спеку без води 
та електроенергії. У вкрай складних умо-
вах змушені працювати медики та вчителі 
30 профільних установ на Донбасі.
 Тим часом повноважний представник 
РФ у контактній групі з урегулювання си-
туації на сході України Борис Гризлов пояс-
нив, що люди, які проживають на тимчасо-
во окупованих територіях, просто не мають 
можливості оплатити послуги Україні. Цю 
інформацію спростував заступник міністра 
з питань тимчасово окупованих територій 
та внутрішньо переміщених осіб Георгій 
Тука, який нагадав про те, що це питання 
обговорювалося у Мінську багаторазово.
 «Розробити механізм проведення розра-
хунків можна було ще рік тому, — вважає 
Георгій Тука. — Однак усі прохання Украї-
ни просто ігнорувалися. Мені відомо, що 
мешканці Донбасу таки робили платежі за 
комунальні послуги на рахунки самопрого-
лошеній владі. Однак до України ці гроші з 
якихось дивних причин так i не надійшли. 
Борги за електроенергію ростуть, отож ми 
пішли на цей непопулярний крок, щоб зму-
сити самопроголошену владу на Донбасі хоч 
якось реагувати на наші вимоги».
 Відзначимо, що представники окупацій-
ної влади на Донбасі раніше заявляли, що 
через відключення електрики мирне насе-
лення фактично не постраждає. Передбача-
лося, що нестача перекриється за рахунок 
електроенергії, яка виробляється місцеви-
ми станціями, та надходитиме з території 
Російської Федерації. Однак реальність 
виявилася печальною: на людей просто не 
звертають уваги.
 Нагадаємо, що раніше через борги за 
поставлену Українською стороною електро-
енергію було припинено енергопостачання 
окупованій частині Луганської області. За 
словами міністра енергетики та вугільної 
промисловості Ігоря Насалика, енергопос-
тачання окупованої частини Луганщини 
відновлять відразу ж, як тільки надійдуть 
платежі. Станом на початок липня поточ-
ного року заборгованість окупованих тери-
торій у зоні АТО на Донбасі за українську 
електроенергію становили майже чотири 
мільярди гривень. ■

■

Ірина КИРПА

 Екс-«губернатора» Одеської об-
ласті Міхеїла Саакашвілі указом Пре-
зидента України позбавили українсько-
го громадянства. Державна міграційна 
служба встигла підтвердити, що полі-
тик раніше надав у анкеті неправдиві 
дані про свою біографію. Саме цей 
факт — підстава забрати в Саакашвілі 
право на громадянство нашої країни на 
основі 19-ї статті закону «Про грома-
дянство». Йдеться про документи, за-
повнені рукою колишнього «губерна-
тора» Одещини, в яких він вказав, що 
не перебуває під слідством в Україні 
або за її межами. Пізніше з’ясувалося, 
що на території Грузії Саакашвілі був 
заочно заарештований.
 «Подія, що відбулася, яскраво 
свідчить про те, що Петро Порошен-
ко почав визнавати свої помилки, — 
заявив депутат iз фракції Радикальної 
партії Ігор Мосійчук. — Громадянство 
України було надано Міхо Саакашвілі 
незаконно, отож тепер я можу з чистою 
совістю сказати: Прощай, Мишко, про-
щай!»
 У міграційній службі пояснили, що 
запит до ГПУ з приводу правочинності 

надання громадянства для Саакашвілі 
направив народний депутат від Ради-
кальної партії Андрій Лозовий, а проку-
ратура з цього питання звернулася до їх 
служби за роз’ясненнями. Рішення Ко-
місії з питань громадянства розстави-
ло всі крапки над «і». «Все зроблено в 
рамках Закону України й звинувачува-
ти кого б то не було в тому, що трапило-
ся, Мiхеїл Саакашвілі просто не зможе, 
— сказав радник міністра внутрішніх 
справ Антон Геращенко. — Українська 
сторона отримала від Генеральної про-
куратури Грузії задокументовані факти 
про те, що Саакашвілі свідомо вніс до 

анкети фальшиву інформацію. Швид-
ше за все, Мiхеїл не особливо доро-
жив новознайденим статусом та прос-
то використовував Україну як тимчасо-
вий «запасний аеродром». Що ж, тепер 
перед Саакашвілі відкрилася блискуча 
перспектива довести свою затребу-
ваність у США або Нідерландах!»
 Мiхеїл Саакашвілі назвав відвер-
тою брехнею інформацію про те, що у 
ГПУ з’явилася нова інформація щодо 
нових кримінальних справ проти ньо-
го. За його словами, всі надумані спра-
ви, які були порушені проти Саакашві-
ли раніше, офіційно не визнала жод-

на країна у світі, включаючи й Україну. 
Політик заявив, що нікому не вдасть-
ся примусити його до отримання ста-
тусу біженця в Україні. 
 «Те, що сталося зі мною, — від-
вертий сигнал українському суспільс-
тву про те, що ігри в демократію в цій 
країні закінчилися, — сказав екс-«гу-
бернатор» Одещини. — Президент, 
на якого покладав надії Майдан, кіль-
ка днів тому своїм одноосібним рішен-
ням змінив весь склад комісії з гро-
мадянства в Україні. А 24 липня він 
ввів до складу комісії своїх маріоне-
ток, щоб вони могли виконувати будь-
які забаганки Петра Порошенка». І до-
дав: «Моє серце належить Україні, 
незалежно від підписів Петра Поро-
шенка. Я більший українець, аніж біль-
шість українських депутатів, і я люб-
лю цю країну всім серцем. Я продов-
жу свою боротьбу тут, у нашій Україні, 
не зважаючи ні на що!»
 За словами Мiхеїла Саакашвілі, 
Порошенко їздив до Грузії лише для 
чергового «договорняка» з найбіль-
шим приватним акціонером російсь-
кого «Газпрому», грузинським олігар-
хом Бідзіною Іванішвілі, який зараз 
контролює всю Грузію. ■

Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

 Сьогодні православний світ вшановує пам’ять 
Святого Рівноапостольного князя Володимира та 
приурочений до нього День Хрещення Руси-Украї-
ни. За традицією, у цей день Українська Православна 
церква організовує велелюдні Хресні ходи та молеб-
ні біля пам’ятника Володимиру-Хрестителю на Воло-
димирській гірці. А за іншою традицією, щоб не було 
ексцесів, таких акцій у столиці виявляється дві.
 Сьогодні ювілейний, десятий, Всеукраїнський 

Хресний хід УПЦ Київського патріархату очолить 
особисто Святійший патріарх Київський і всієї Руси-
України  Філарет, якому цього року виповнилося 88 
років. Розпочнеться він близько 11:30 від Володи-
мирського собору та пройде центром Києва, через 
бульвар Тараса Шевченка, Володимирську вулицю, 
Михайлівську площу, а звідти — через Трьохсвяти-
тельську вулицю до Володимирської гірки. Як пові-
домила прес-служба УПЦ КП, у ході візьмуть участь 
учасники бойових дій на сході України, військові свя-
щеники та волонтери.

 А напередодні аналогічний Хресний хід прове-
ла УПЦ МП. Розпочався він з молебня на Володи-
мирській гірці, а звідти колона вірян на чолі з очіль-
ником митрополитом Онуфрієм через вулицю Гру-
шевського та Мазепи вирушила до Києво-Печерської 
лаври, де святкування продовжилися до ночі. На від-
міну від минулорічної, цього разу обійшлося практич-
но без ексцесів, хоча заходи безпеки були так само по-
силеними: рамки та металошукачі на вході, перекрит-
тя руху, збільшена кількість правоохоронців у центрі 
столиці. До речі, напередодні святкування пам’ятник 
Володимиру-Хрестителю таки відмили від червоної 
фарби, якою вандали облили монумент іще навесні.
 Обидва Хресні ходи проголошували, що голо-
вним їхнім прагненням була молитва за мир і спокій 
в Україні. Утім, попри спільність молитви, відчува-
лася і принципова розбіжність: якщо УПЦ МП вва-
жало, що все в Божих руках, то для вірян УПЦ КП 
більш характерною була б українська приказка: «На 
Бога надійся, та й сам не дрімай». Це відчувалося і 
за складом учасників ходи, і за загальним настроєм 
святкового велелюддя. ■

гривень
розподілять між пе-
реможцями II Все-

українського конкурсу «Неймовірні села Ук-
раїни». У фінал із понад 300 вийшли 20 пре-
тендентів; до 16 серпня на сайті організаторів 
триває інтернет-голосування.

150 тис.
літрів
етилового спирту в грома-
дянина Молдови, який мав 

намір завезти його в Україну як мийну речовину, 
вилучили митники пункту пропуску «Мамалига — 
Крива», повідомила прес-служба Чернівецької мит-
ниці ДФС. 

євро
витрачає в се-
редньому за час 

перебування у Львові турист-українець, 
підрахували у «Центрі розвитку туриз-
му» профільного управління Львівської 
міськради.

організації
делегували довірених 
осіб,  які  обиратимуть 

директора Києво-Печерського 
заповідника.  Подача документів 
кандидатами триватиме до 2 сер-
пня.

року
— такий середній вік три-
валості життя українців, 

при середньосвітовому 71 рік. Особи чо-
ловічої статі в нас у середньому живуть 
лише 62,8 року — цей показник є одним 
із найнижчих у світі.
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22 тис. 136,01 73 68,6

НА ФРОНТІ

Свистять кулі, летять гранати 
Через нестачу боєприпасів ворог обстрілює ЗСУ 
переважно з легкої стрілецької зброї й отримує 
таку саму відповідь  

■

А ТИМ ЧАСОМ... 

 Ватажок бойовиків терористичної «ДНР» Олександр За-
харченко заявляє про те, що остаточне рішення про ство-
рення «Малоросії» ще не прийнято на території окупованого 
Донбасу. Мовляв, він не створював нової «держави».
  Як повідомляють інформресурси сепаратистів, За-
харченко заявив, що лише запропонував дискусію. «Ос-
таточні рішення ще не прийнято, але, найголовніше, дис-
кусію буде продовжено», — каже ватажок терористів. За 
його словами, ідея створення «Малоросії» отримала не-
однозначні відгуки. Так, виникли суперечки щодо розта-
шування столиці, «державного прапора» тощо.
  Нагадаємо, 18 липня Захарченко запропонував «за-
мість України» створити «перехідну державу Малоросію», 
яка нібито допоможе зупинити конфлікт на Донбасі. Ця 
ідея зустріла не лише іронію й несприйняття в Україні та 
Європі, вона обурила навіть терористів «ЛНР», яких ніхто 
не повідомив про плани створення нової «квазідержави». 

■

ДАТИ

Дві молитви за Україну
У столиці продовжать святкування 
з нагоди Хрещення Руси-України

■

ГРОМАДЯНСТВО

Статусний скандал
Міхеїл Саакашвілі заявив, що нікому 
не вдасться примусити 
його до отримання статусу 
біженця в Україні

■
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населених 
пунктів
Те р н о п і л ь щ и н и 

внаслідок сильного вітру 26 
липня залишилися без світла, 
повідомили у ВАТ «Тернопіль-
обленерго». 

59
українців
підтримують створення єдиної по-
місної церкви, про що свідчать 

дані опитування, проведеного соціологічною гру-
пою «Рейтинг». 18 % — проти цієї ініціативи; 23 % 
українців байдужі, ще — 23 % не визначилися з 
відповіддю.

особи
з одного прикарпатського закладу від-
починку потрапили 25 липня до Верхо-

винської ЦРЛ з ознаками харчового отруєння се-
редньої та легкої важкості. Громадян республіки Ні-
меччина серед постраждалих — 14, Польщі — 11 
та 9 українців. Усього серед них 26 дітей.

осіб,
яких обвинувачували 
у злочинах, виправда-

ли впродовж першого півріччя 
цього року на Львівщині, пові-
домив прокурор області Юрій 
Квятківський. 

місяці
суд продовжив утримання під 
вартою відомого антимайданівця 

«Топаза». Гната Кромського затримали в рамках 
кримінального провадження, відкритого за фак-
том захоплення 1 березня 2014 року будівлі Хар-
ківської ОДА.

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

37% 34 19 На 2

СТОЛИЦЯ

Музейні площі
Забудовник заради власних 
прибутків може закопати древнє 
місто
Євдокія ФЕЩЕНКО

 Електронна петиція «Просимо врятувати безцінні історичні ар-
тефакти та археологічні розкопки на Поштовій площі» зібрала 13 
265 голосів (з 10 000 необхідних). Її автор Акім Галімов зазначає, 
що археологічні розкопки, які ведуться на Поштовій площі, на сьо-
годнішній день опинились під небезпекою знищення.
 Нагадаємо, в підземному місті, яке розкопали археологи на 
Поштовій площі, знайдено історичні артефакти. Археологи не мо-
жуть продовжити дослідження старовинного кварталу ХІ-XVII 
століття через припинення фінансування забудовником. Тим часом 
у «Хенсфорд-Україна», компанії забудовника, хочуть почути від ар-
хеологів чіткі дати закінчення робіт, аби почати зведення ТРЦ.
 На місці розкопок будівельники хочуть встановити бетонну пли-
ту, а вона унеможливить продовження археологічних розкопок. За 
словами кандидата історичних наук Михайла Сагайдака, археоло-
гам — щоб закінчити дослідження — потрібно як мінімум один рік 
і вісім мільйонів гривень. 
 Інвестор планує залишити історичному музею на місці розкопок 
лише близько 100 м2, а решту забудувати під потреби торговельно-
розважального комплексу. Активісти наполягають, щоб площа му-
зею була 5000 м2 .
 Петицію направили на розгляд до Київради. Там уже доручили 
постійній комісії з питань культури, туризму та інформаційної полі-
тики, а також виконавчому органу Київради (КМДА) розглянути її в 
установленому порядку. ■

КАЗУС

«Тигр» поплутав
Три роки в’язниці літній 
чоловік отримав за зберігання 
боєприпасу часів Великої 
Вітчизняної війни
Ірина КИРПА
Херсонська область

 Нововоронцовський районний суд Херсонської області від-
правив за ґрати мешканця села Біляївка, який п’ять років поспіль 
зберігав на території свого домоволодіння бронебійний боєприпас iз 
балістичною головкою, виготовлений ще у фашистській Німеччині. 
Настільки суворий вирок судді винесли з двох причин: чоловік був 
раніше судимий, а експертиза довела, що снаряд повністю готовий 
до використання. За логікою представників правосуддя, теоретично 
пенсіонер при бажанні міг влаштувати теракт. Здоровий глузд під-
казує, що справа потрібна для звітності, яку для судів ніхто не від-
міняв.
 Засуджений заявив, що не захотів звертатися до правоохорон-
ців зі страху отримати новий термін, однак так вийшло, що сам собі 
зробив тільки гірше. Під час обшуку снаряд був вилучений опера-
тивниками Нововоронцовського відділення поліції.
 — Корпус цього снаряда добре зберіг вибухову речовину, 
придатну для організації потужного вибуху, — підтвердили фахі-
вці криміналістичної експертизи ГУ Національної поліції на Херсон-
щині. — П’ятдесятиміліметровий снаряд PzGr 39 — iз трасером та 
розривним зарядом — за часів війни з фашистською Німеччиною 
використовували оператори німецьких танків «Тигр».
 Враховуючи підвищену небезпеку знахідки, поліція висунула 
пенсіонеру звинувачення у скоєнні кримінального злочину за стат-
тею 263 КК України («зберігання бойових пристроїв без дозволу»). 
Санкції цієї статті передбачають покарання у вигляді позбавлення 
волі на термін від трьох до семи років. 
 Уявити собі літню людину як терориста та ще й із боєприпасом 
часів Другої світової війни в руках — украй складно. Проте, з огля-
ду на той факт, що обвинувачений сам показав поліції небезпечну 
схованку, а також повністю визнав свою провину, суд дав пенсіоне-
рові мінімальний термін — «лише» три роки позбавлення волі.
 На даний час боєприпас iз багатим історичним минулим збері-
гається на складі Херсонської поліції, а пенсіонер уже відбуває свій 
термін покарання в колонії. ■

■

■

Євдокія ФЕЩЕНКО

 Три кіностудії, вклю-
чаючи київську імені 
Олександра Довженка, 
Національний цирк Ук-
раїни і ще шість вітчизня-
них цирків (харківський, 
дніпровський, одеський, 
криворізький, запорізь-
кий і львівський) будуть 
приватизовані — про це 
повідомили ЗМІ минуло-
го тижня, посилаючись 
на перелік державних під-
приємств, виставлених 
для приватизації, запро-
понований Мінеконом-
розвитку і торгівлі. Зага-
лом у тому списку об’єктів 
державної власності, що 
підлягають приватиза-
ції у 2017—2020 роках, 
у тому числі тих, що мо-
жуть бути приватизовані 
після внесення змін до ак-

тів законодавства/переда-
чі в комунальну власність 
893 підприємства. 
 Мінкультури 26 лип-
ня на офіційному сайті за-
певнило: «приватизації кі-
ностудій та циркових під-
приємств не планується». 
Чиновники роз’яснили, 
що під час засідання 4 лип-
ня 2017 року Міністерс-
тво економічного розвит-
ку і торгівлі представило 
Дорожню карту реформу-
вання державних підпри-
ємств. Уряд підтримав ці 
пропозиції стосовно не-
обхідності реформування 
державних підприємств, і 
доручив оприлюднити на 
сайті Мінекономрозвитку 
переліки об’єктів держав-
ної власності, зокрема й 
об’єктів, що підлягають 
приватизації, підпорядко-
ваних Мінкультури. Усьо-

го таких 13. Окрім вказа-
них ще, наприклад, держ-
спецпідприємство «Укрте-
лефільм».
 Відомство, яке очолює 
Євген Нищук, запевняє: 
«Наголошуємо, що публі-
кація такого переліку не 
є прийнятим рішенням 
про приватизацію, а лише 
пропозиціями Мінеконом-
розвитку».
 Уряд доручив Мініс-
терству економічного роз-
витку вносити зміни у зга-
дані переліки в разі по-
дання обґрунтованих про-
позицій. Такі пропозиції 
Мінкультури вже надісла-
ло відповідним листом. 
У ньому, зокрема, зазна-
чається, що державні цир-
кові підприємства забез-
печують роботу циркового 
конвеєра — цілісної сис-
теми, в межах якої спіль-
но сформовані циркові 
програми почергово пока-
зують глядачам у стаціо-
нарних цирках. (Принци-
пи скоординованої робо-
ти державних циркових 
підприємств закладено у 
Пріоритетних напрямах 
діяльності Міністерства 
культури України щодо 
розвитку циркової спра-

ви в Україні, затвердже-
них наказом Міністерс-
тва культури України від 
18.05.2017 № 436). При-
ватизація згаданих під-
приємств порушить ціліс-
ність системи, унеможли-
вить формування конвеєра 
та призведе до непоправ-
них негативних наслідків 
для циркової галузі, під-
креслюють мінкультівці.
 Щодо державних кі-
ностудій — Мінкультури 
визначає напрями їх по-
дальшого розвитку (зок-
рема, шляхом пошуку ін-
весторів) і не планує най-
ближчим часом вносити 
пропозиції стосовно при-
ватизації. Крім того, від-
повідно до статті 5 Закону 
України «Про приватиза-
цію», держпідприємство 
«Національна кіностудія 
художніх фільмів імені 
Олександра Довженка» не 
може бути приватизоване 
як таке, що має статус на-
ціонального.
 Тим часом експерти 
констатують, що всі за-
значені підприємства — 
щонайменше ласі шмат-
ки землі, які за символіч-
ні гроші можуть придбати 
«свої» люди. ■

Валентина КЛИМЕНКО 

 Фестиваль «Бандер-
штат» можна розгляда-
ти як суто музичний літ-
ній фест, музична програма 
якого — «жирний» зріз ук-
раїнської музичної сцени. 
Вперше на «Бандерштаті» 
працюватимуть три сцени 
одночасно — Головна (ВВ, 
«Бумбокс», OtVinta, «Ан-
титіла», «Фіолет», «Тар-
так», O’Torvald, «Тінь сон-
ця», ФлайzZzа, Жадан і Со-
баки), Urban Stage («Брем 
Стокер», «Серцевий напад», 
Cherry Merry, Hell: on та 
інші) і Тиха сцена («Очере-
тяний кіт», «Один в каное», 
«Крихітка», Panivalkova, 
Zapaska, Vivienne Mort, The 
Oskar Wild, ПНД та інші). 
Характерно, що хедлайне-
рами на Urban Stage, де пре-
валюватиме панк, хард-кор 
та інші стилі важкої музи-
ки, будуть іноземні коман-
ди — 4 серпня фестиваль-
ний день закриватимуть 
DeadLikeJuliet  з Італії, 5 сер-
пня — AllFacesDown з  Авс-
трії, 6 серпня — Braincoats 
зі Швеції, а всього на фести-
валь у Луцьк приїдуть шість 
закордонних гуртів. 
 «Коли ми запрошуємо 
музикантів, завжди керує-
мося актуальністю їхньої 
музики і затребуваністю у 
публіки, бо фестиваль — са-
моокупний, і від правильно 
складеної музичної програ-
ми також залежить, чи від-

будеться наступний «Бан-
дерштат», — розповідає 
«УМ» арт-директор фести-
валю, він же — лідер луць-
кого гурту «Фолет» Сергій 
(Колос) Мартинюк.
 Але, на відміну від реш-
ти літніх музичних фестів, 
«Бендерштат» — ідеологіч-
ний фестиваль: заснований 
у 2007 році ГО «Нацальянс», 
перший фестиваль був при-
свячений 65-річчю створен-
ня Української повстансь-
кої армії, третій — сторіччю 
Степана Бандери, і ветера-
ни ОУН-УПА — обов’язкові 
гості на кожному заході. 
Від того, що фестиваль за-
снували націоналісти, а де-
які націоналістичні органі-
зації дотримуються правила 
«Борці за волю не вживають 
алкоголю!», «Бандерштат» 
— це безалкогольний фес-
тиваль з акцентом на здоро-
вий спосіб життя (5 і 6 серп-
ня ранки на фестивалі почи-
натимуться з йоги), сімейні 

цінності, екосвідомість. І су-
дячи з того, що «фестиваль 
українського духу» пройде 
вже водинадцяте, експери-
мент «музика мінус алко-
голь» — не такий уже й фан-
тазійний.
 «У державі змінила-
ся політична кон’юнктура 
і патріотизм став мейнстрі-
мом, змінилося ставлен-
ня до цих понять, під ідеєю 
фестивалю сьогодні підпи-
суються багато музикан-
тів — всі прийняли як дан-
ність ту історичну складову, 
яка стоїть за історією фести-
валю, — каже Сергій Мар-
тинюк.— Часто музикан-
ти не розуміли, що вони — 
не просто придворні блаз-
ні, а мірило цінностей для 
багатьох людей, для десят-
ків тисяч шанувальників, і 
мають більший авторитет, 
ніж політики, які щодня 
себе дискредитують. Остан-
нім часом багато музикантів 
переосмислили свою роль у 

суспільстві і стали відпові-
дальніше ставитися до своїх 
слів і дій.
 А ми на фестивалі хоче-
мо не тільки пропагувати 
патріотизм, а й підтриму-
вати українських виробни-
ків. Це велика перемога, що 
«Бандерштат» — це не тіль-
ки місце для відпочинку, а й 
місце для презентації нових 
ідей: цього року вітчизняні 
видавництва, бренди одягу, 
взуття, різні виробники пре-
зентуватимуть свої товари. 
Ідеєю фестивалю є демонс-
трація актуальних, куль-
турних, соціальних та біз-
нес стартапів». 
 «Бандерштат-2017» 
змінив локацію — переїхав 
із луцького іподрому через 
річку Стир у приміське село 
Рованці (для фествиальни-
ків спорудили спеціальний 
міст через Стир). «Точної 
площі фестивального май-
данчика не знаю, але пери-
метр — два кілометри», — 
каже Сергій Мартинюк. На 
збільшеній площі має роз-
міститися наметове містеч-
ко, три фестивальні сцени, 
лекційна зона, літературна, 
фудкорти, майданчик ук-
раїнських брендів. 
 Серед цьогорічних лек-
торів — головний редактор 
«Історичної правди» Вах-
танг Кіпіані, економіст Пав-
ло Шеремета, засновник ви-
давництва «А-Ба-Ба-Га-Ла-
Ма-Га» Іван Малкович, най-
популярніший український 
Telegram-блогер Андрій 
Бродецький. Вдень будуть 
гутірки, літературні читан-
ня і майстер-класи, з 17.00 
до опівночі — море музи-
ки, а вночі показуватимуть 
кіно, читатимуть реп і тан-
цюватимуть під діджей-сет 
Анатолія Топольського. ■

РЕФОРМУВАННЯ

Дим не без вогню
Цирки і кіностудії Мінкульт обіцяє 
не приватизовувати

■

ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

«Подвіжувати» в Луцьку
На «Бандерштаті» виступлять більше півсотні гуртів

■

Vivienne Mort.❙
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«Обсяг видатків на президентські вибори у 2019 році 
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ЦВК

УКРАЇНА МОЛОДА

«Кампанія Порошенка 
почнеться з акцентуації на 
безвізі»
 ■ Пане Денисе, чим почнеть-
ся черговий політичний сезон 
восени?
 — Попередня сесія завер-
шилася скандалами. Зокре-
ма, скандалом щодо зняття де-
путатської недоторканності за 
поданням НАБУ та Генпроку-
ратури. Гадаю, що за ті півтора 
місяця, які лишаються до по-
чатку нової сесії, ситуація по-
гіршиться. Хтось із фігурантів 
утече за кордон, бо виявить-
ся, що закордонний паспорт 
не зданий, тощо. Одним сло-
вом, від відповідальності всіх 
звільнять, нікого не посадять і 
все завершиться «пшиком».
 А це, в свою чергу, викли-
катиме додаткове невдоволен-
ня у суспільстві. Що проявить-
ся або в масових чи локальних 
заворушеннях, або у збільшен-
ні потоку емігрантів. Благо, що 
зараз Польща та Чехія розро-
били спеціальні програми для 
залучення українців до себе — 
на навчання та сезонну або пос-
тійну роботу. 
 ■ Ви кажете, що нікого не 
посадять. А є версія, що саджа-
ти таки будуть, щоб Порошен-
ку було з чим йти на президент-
ські вибори — з переможеною 
корупцією.
 — У Порошенка є чимало 
інших засобів щодо того, як 
підняти рейтинг та втрима-
ти його на певному рівні. Кам-
панія почнеться з Дня Неза-
лежності. Саме з кінця серпня 
стартуватимуть значні реклам-
ні заходи — Президента Поро-
шенка та Прем’єра Гройсмана. 
І перше, з чого вони почнуть — 
це тема безвізу. 

 Бо всі зараз поїхали за кор-
дон, всі спробували — ба й 
справді, це працює. І дійсно, 
ті, хто в «ДНР», «ЛНР» чи у 
Криму палили український 
паспорт, опинилися у дурній 
та програшній ситуації. Так 
що плюси у Порошенка є й без 
«посадки» депутатів. А посади-
ти їх, до речі, дуже складно, бо 
підхід Генпрокуратури та Лу-
ценка — вкрай непрофесійний. 
І чим більше вони будуть на-
магатися, тим менше в них це 
виходи тиме. 
 ■ А сам Луценко, до речі, не 
мріє про президентське кріс-
ло?
 — Із Генпрокурорів у Пре-
зиденти у нас не перестри-
бують. Це неможливо. Над-
то значний шлейф тягнеть-
ся. Взяти хоча б алкогольний 
скандал у Франкфурті. І те, 
як Луценка відсторонили з 
посади міністра, і всі теперіш-
ні «пшики», пов’язані з Генп-
рокуратурою... Зараз він при-
наймні демонструє всі свої зу-
силля — показує, що стараєть-
ся, але чинні закони і чинні 
суди всіляко йому заважають 
або чинять супротив... Довіра 
до Луценка падає, але не так 
стрімко, як у Яреми чи Мах-
ніцького. Або — якщо хочете 
— у Шокіна чи Піскуна. 
 От, приміром, Шокін чи 
Ярема може мати президент-
ські амбіції? Ні, звичайно. Бо 
після Генпрокуратури вони 
всі замазані. Тому в Луценка 
є шанси максимум на те, щоб 
лишитися в політиці. Про це, 
я думаю, він мріє. Але якщо він 
прийде до якої-небудь політич-
ної сили — як, скажімо, Яце-
нюк — він просто обвалить їй 
рейтинг. Коли Луценко відчує, 

що вже зовсім нічого не може 
на своїй посаді, він зістрибне 
з неї. А щодо президентства... 
Може, він про нього і мріє, але 
будь-яке соціологічне опиту-
вання миттю дасть йому про-
світлення. 

«Наливайченко зазіхає 
на соціальну 
справедливість — 
опорну тему Тимошенко»
 ■ Ви згадали союз Порошен-
ка та Гройсмана. Він, на вашу 
думку, буде міцним?
 — Недовіру Гройсману не 
висловили, а це означає, що 
Гройсман залишається ще на 
якийсь час. Чи може Гройсман 
розпочати свою окрему полі-
тичну гру? З нашою економі-
кою це робити проблематич-
но. Тут можна тільки «пєтля-
ти». Цим Гройсман і займати-
меться. Трохи пенсій додасть 
абощо. Трохи соціальній сфері 
уваги приділить. Він нама-
гатиметься напрацювати хоч 
якісь перемоги, щоб, як і Лу-
ценко, також не впасти перед-
часно зі стільця. І ось ця стра-
тегія — «пропєтлять» — буде 
тривати, я думаю, рік чи два 
без проблем. Бо все-таки пар-
ламент — який-не-який — але 
працює, все якось рухається, а 
те, що народ незадоволений, — 
так це ж не смертельно. 
 ■ Припустимо, що до виб-
орів Гройсман триматиметь-
ся Порошенка. Але який у ць-
ому сенс? Він розраховує вдру-
ге стати Прем’єром у разі пере-
моги Порошенка?
 — Ні, в нього жодних 
шансів. Зараз він корисний 
Порошенку, зараз він люди-
на Президента, котра виконує 
якісь його вказівки. Але надалі 

— і він це розуміє — йому до-
ведеться вести свою гру. І за-
водити свою партію. Адже він 
не є членом Блоку Петра Поро-
шенка. У нього є своя «Вінни-
цька європейська стратегія», 
яка й буде його нішою. Бо якщо 
він просто піде, то піде в ніку-
ди. Хоча слід зазначити, що 
від Гройсмана як від Прем’єра 
шкоди менше, ніж від Яценю-
ка. 
 ■ Про Тимошенко. Якийсь 
час тому назад Юлія Володи-
мирівна створила тандем із 
Валентином Наливайченком, 
навіть їздила з ним на «огля-
дини» в Америку. Але потім 
тандем переформатувався, і 
Тимошенко з нього випала. 
Зараз Наливайченко вже з Са-
акашвілі. Що ж сталося?
 — Цього я не скажу — я ж 
не знаю цю їхню внутрішню 
кухню. Однак Наливайченко 
сам по собі має нульовий рей-
тинг. Плюс він іще й зазіхає на 
теми Тимошенко. Наприклад, 
на соціальну справедливість, 
що завжди було опорним пунк-
том Тимошенко. А що стосуєть-
ся Саакашвілі, то в нього прос-
то немає іншого виходу. Він 
мусить бути активним. Зараз 
у них з’явилися гроші на «бор-
ди», а раз є гроші, то йому з На-
ливайченком певний час по до-
розі. 
 Однак треба розуміти, що, 
окрім них, є також ціла інша 
тусовка. Це — «Народний 
фронт», це — Яценюк, Турчи-
нов, Аваков... Їм було б вигід-
но «дружити» з Гройсманом, 
адже через нього в уряді йдуть 
усі грошові потоки. За вплив 
на Гройсмана йде серйозна бо-
ротьба між БПП та «Народним 
фронтом».

 ■ Яценюк не ревнує?
 — А що Яценюк?.. З елек-
торальної точки зору Яценюк 
— ніхто. А з точки зору гро-
шей він трохи заробив. Та гро-
ші — грошима, а в яку б пар-
тію він не пришов, він їй рей-
тингу не додасть. Навіть нав-
паки. Так що те, про що думає 
Яценюк, значення не має. Важ-
ливо лише те, що Аваков і Тур-
чинов — при владі і при ухва-
ленні рішень. 

«Рабинович дійсно росте, 
а от Садовий вилетів 
із п’ятірки лідерів»
 ■ Припустимо, але на кого 
Аваков і Турчинов ставити-
муть на президентських вибо-
рах? На Порошенка?
 — Цього я не знаю. Але поч-
немо з того, про які ви бори яко-

го року йде мова?
 ■ Дострокові, 

очевидно, виклю-
чені. Тому мова 
про президентсь-
кі-2019.
 — Звичайно, 
дострокових пре-
зидентських ви-
борів не буде. Як 
не буде, очевид-
но, і дострокових 
парламентських. 
Тож якщо ми го-
воримо про 2019 
рік, то тут «На-
родному фронту», 

на мій погляд, є сенс 
підтримувати тільки 

Порошенка, а не Тимошен-
ко. 
 ■ До речі, в чому сек-
рет Тимошенко? Вона ви-
бивається у лідери пере-

гонів, навіть не створюю-
чи інформаційні приводи.

 — Це не так. Приводи вона 
створює. Вона дуже серйозно 
працює в регіонах. Саме тому 
її не видно на центральних те-
леканалах, які дійсно її блоку-
ють як людину з найбільшим 
рейтингом. 
 ■ Так, Тимошенко дійс-
но попереду. За нею — Поро-
шенко. А от на третьому місці, 
згідно з деякими опитування-
ми, — Вадим Рабинович. Цьо-
му можна хоч скільки-небудь 
довіряти?
 — Можна довіряти тому, 
що Рабинович дійсно «росте». 
Можливо, в нього не третє міс-
це, а четверте або п’яте, але 
ріст дійсно є. Він для сходу Ук-
раїни — те саме, що Тимошен-
ко для решти країни. Сходу (де 
живе більше населення, ніж 
на заході) потрібен був хтось 
«свій». І Рабинович цю нішу 
зайняв. 
 ■ Якщо Рабинович десь на 
четвертому місці, а Порошен-
ко — на другому, то хто між 
ними? Ляшко?
 — Звичайно. Ляшко та Опо-
зиційний блок. ОБ, яким би до 
нього не було ставлення, все-
таки існує. І в нього є свої ре-
сурси, і він із ними активно 
працює по регіонах. І має свій 
власний електорат.
 ■ А Андрій Садовий? Він із 
п’ятірки лідерів вилетів?
 — Садовий уже далі за спис-
ком. Йому «сміттєвий» скан-
дал дуже сильно поплутав усі 
карти. Ми недавно робили со-
ціологію в Миколаєві (здава-
лось би, де Миколаїв, а де — 
Львів), так от там один із най-
більших страхів — це львівське 
сміття. Це для ілюстрації того, 
які серйозні наслідки мала ця 
історія. ■

ПРЯМА МОВА

Денис Богуш: У Гройсмана 
одна стратегія — «пропєтлять»

■

Кожен із політиків має свою мету на найближчий час: 
одні прагнуть спокійно «досидіти» у своїх кріслах, 
інші готуватимуться до президентських виборів, 
— говорить політолог
Наталія ЛЕБІДЬ

Найсвіжіші опитування щодо ймовірних лідерів президентських перегонів були проведені наприкін-
ці травня поточного року. А оприлюднені групою «Рейтинг» у перших числах липня. Згідно з ними, 
серед лідерів Тимошенко, Ляшко, Бойко, Рабиновича, Гриценко, Садовий. 
Моделювання другого туру виборів Президента дало наступні результати: в парі «Порошенко—
Тимошенко» 24% підтримують діючого главу держави, 32% — лідера ВО «Батьківщина», 30% 
— не братимуть за таких умов участі в голосуванні. 
У разі виходу до другого туру Порошенка і Ляшка 27% підтримали б першого, 23% — лідера 
«Радикальної партії», третина не брала б участі у виборах. За умови другого туру між Поро-
шенком і Бойком, за главу держави проголосували б 28%, за лідера «Опозиційного блоку» 
— 26%. У другому турі президентських виборів Тимошенко виграла б у Садового з 31% 
проти 23%. 
У парі «Тимошенко—Бойко» 36% опитаних віддали б свої голоси за лідера «Батьківщи-
ни», 28% — за лідера «Опозиційного блоку». У ситуації виходу в другий тур Садового і 
Порошенка лідера «Самопомочі» підтримали б 28%, чинного Президента — 23%. 
Серйозні політичні гравці вже зараз готуються до виборів, а одночасно з ними активізува-
лася й дрібніша риба найрізноманітнішої «масті» — від Надії Савченко з її щойно зареєст-
рованою політсилою до нової спілки Міхеїла Саакашвілі та Валентина Наливайченка, котрий недавно 
приєднався до «грузинського проекту» під назвою «Рух нових сил». 
Зрозуміло, що восени подібні процеси набудуть нового прискорення. Коли парламент повернеться 
з канікул та візьметься за вирішення ще нерозв’язаних питань. Одночасно з ухваленням реформ 
та лобіюванням потрібних рішень скрізь — і на площі перед парламентом, і в сесійній залі, і 
в кулуарах — відбуватиметься ще й інша, тонша гра — гра за майбутні преференції, за право 
на участь у перерозподілі влади. Про це «Україна молода» й розмовляє з Денисом Богушем 
— політтехнологом, експертом у сфері стратегічних комунікацій, президентом PR-агенції Bohush 
Communications.

Денис Богуш.
Фото з сайта knukim.edu.ua.

❙
❙
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«Найгірше, що може бути після кривавих, суто кримінальних подій у Дніпрі, — провокувати 

недолугими і шкідливими інфовкидами про необхідність помсти з боку ветеранів АТО — 
міжнаціональну і міжрелігійну ворожнечу через наявність на другому боці конфлікту відомого у 

місті та в релігійній громаді Дніпра бізнесмена, громадянина іншої країни».
Артем Шевченко
речник МВС України

УКРАЇНА МОЛОДА

Сергій ДОВГАЛЬ
Дніпро

Після гучної стрілянини в Дніпрі під 
вечір 24 липня, внаслідок якої за-
гинули ветерани війни на Донбасі 
Олексій Вагнер та Максим Іващук, 
а п’ятеро причетних до цього інци-
денту опинилися з пораненнями на 
лікарняних ліжках, швидко стали 
відомими нові вражаючі подроби-
ці. Саме на них від самого початку 
досить прозоро натякав на своїй 
сторінці у «Фейсбуці» речник МВС 
України Артем Шевченко, який за-
стерігав, щоб ці події не переросли у 
міжетнічний, міжнаціональний кон-
флікт.

Після розбою — за кордон
 При цьому прес-служба Головно-
го управління Національної поліції 
у Дніпропетровській області спершу 
дипломатично повідомляла, що за-
триманими, які опинилися з пора-
неннями на лікарняних ліжках, ви-
явилися місцеві жителі віком від 23 
до 39 років. Проте невдовзі стало оче-
видним, що дало підстави для засте-
реження речника МВС.  Адже саме 
лікарняні ліжка, на які «вклав» на-
падників своїми влучними постріла-
ми по їхніх кінцівках ветеран АТО, 
відомий у Дніпрі адвокат Едмонд Са-
акян, допомогли швидко встанови-
ти, хто є хто з цих осіб, котрі літньо-
го вечора 24 липня раптом з’явилися 
зі зброєю, яку потім завбачливо по-
викидали, на літньому майданчику 
кальянної «Д.О.М.» у Дніпрі.
 Двоє з п’яти осіб, причетних до 
кривавої події, як виявилося, є грома-
дянами Ізраїлю, а один із них — iще 
й уродженцем Російської Федерації. 
Тобто двоє з чотирьох затриманих — 
іноземці (особу ще одного співучасни-
ка не встановлено). Отож дніпровська 
газета «Лица» свою публікацію, при-
свячену саме персонам, котрі опини-
лися з пораненнями в обласній клініч-
ній лікарні імені Мечнікова, назвала 
прямим текстом — «банда, яка роз-
стріляла атошників у Дніпрі, — ет-
нічна, з компанії Коломойського».
 При цьому особами з компанії 
олігарха видання називає Давида 
Пабілера та Олександра Лакізу. 
 «Дана ОЗГ займається розбійни-
ми дво-триденними нападами і гра-
бунками на території міста Дніпро, 
а решту часу перебуває за кордоном. 
Награбоване обчислюється мільйона-
ми доларів», — зазначають «Лица».
 Але при цьому видання конста-
тує, що ні слідство, ні суд не змогли 
довести причетність цих осіб ні до 
грабунків, ні до розбійних нападів.
 Так, стосовно 41-річного гро-
мадянина Ізраїлю Давида Пабіле-
ра станом на лютий минулого року 
було відкрито 6 кримінальних про-
ваджень, але йому вдалося уникну-
ти реального  покарання. «22 грудня 
о 16:00 він був затриманий iз 9.000 
доларов США і з «пістолетом № 7489, 
який є саморобним пістолетом каліб-
ру 9x18 мм, який був виготовлений 
iз використанням частин зброї різ-
ного типу — пневматичного пісто-
лета «МР-654К» і бойового пістоле-
та «ПМ» («ГСМ»), а також самороб-
ного ствола».
 Під вартою Давид Пабілер провів 
місяць: з 24.12.2015 по 24.01.2016, 
і був 24 лютого засуджений за ч. 1 
ст. 263 КК України «Незаконне по-
водження зі зброєю, бойовими при-
пасами чи вибуховими речовинами» 
до п’яти років позбавлення волі, зі 
звільненням від відбування пока-
рання з випробувальним терміном 
три роки. 28 березня 2016 року це рі-
шення набуло чинності. 
 При цьому вищезазначені 9 тис. 
доларів суд зобов’язав повернути 
потерпілому. Схожий послужний 
список і в інших фігурантів. Іно-
земці прилітали до Дніпра зазвичай 

на пару-трійку днів. Об’єкт для них 
підшукував раніше неодноразово 
засуджений iз місцевих Олександр 
Лакіза.

Беззбройний учитель 
 Тим часом заявив про своє став-
лення до подій 24 липня у Дніпрі 
ще один громадянин Ізраїлю, член 
Опікунської ради єврейської грома-
ди Дніпропетровської області Шо-
лом Нахшон. Він заперечив заки-

ди Едмонда Саакяна на його адресу 
щодо того, що привів бандитів досить 
своєрідно. 
 Мовляв, у той час, як він залишав 
кальянну, забігли озброєні люди і на-
пали на Саакянів. Отож слід списува-
ти на «дивовижний збіг обставин» те, 
що двоє з цих нападників виявилися 
земляками з Ізраїлю.
 «Ви повинні розуміти — я вчи-
тель, навчаю дітей, у меня велика 
родина, дев’ятеро дітей і я ніколи 
не тримав зброї у руках і не мав до 
цього відношення. Ні до бандитів, 
ні до криміналу і так далі. Мені на-
віть не пригадується, щоб я отри-
мав штраф за неправильну парков-
ку», — заявил Нахшон, відзначаю-
чи, що «йде спекуляція стосовно єв-
рейського питання».
 Та чи зворушить така аргументація 
батьків, рідних загиблих Олексія Ваг-
нера та Максима Іващука, українське 
суспільство, для якого події 24 липня 
Дніпрі, як не крути, стали серйозним 
викликом, що спонукає усвідомити 
багато чого, над чим дотепер ми особ-
ливо не задумувалися? ■

ОРГАНИ

«Поліцейський, 
який мене 
врятував»
МВС оголошує конкурс, який 
дозволить українцям більше 
дізнатися про героїв у формі
Іван ПОВАЛЯЄВ

 Напередодні Дня Національної поліції Ук-
раїни Міністерство внутрішніх справ оголосило 
конкурс «Поліцейський, який мене врятував».
 Така ініціатива, як зазначив директор Депар-
таменту комунікації МВС Артем Шевченко, доз-
волить усій Україні познайомитись iз героями у 
формі.
 «Щодня українські поліцейські старанно не-
суть службу. В інформаційному потоці ми помі-
чаємо лише сухі факти: поліцейські врятували, 
допомогли, запобігли. Але за кожним викли-
ком, за кожним зверненням громадян — ціла 
історія. Про цих героїчних хлопців і дівчат по-
винна знати вся країна», — наголошує Артем 
Шевченко.
 Конкурс стартував 26 липня і триватиме до 4 
серпня. Всі охочі українці зможуть поділитися 
власними історіями про правоохоронців, які на-
дали їм допомогу, або повідомити історії, свідка-
ми яких вони стали.
 Щоб узяти участь у конкурсі, потрібно за-
повнити відповідну форму або просто писати на 
своїй сторінці у «Фейсбуцi» з хештегом #Полі-
цейськийЯкийМенеВрятував.
 У МВС анонсують, що автор найзворушливі-
шої розповіді отримає приз. ■

■

«ЛИПКІ» РУКИ

Обшук 
як бізнес 
Колишній високопосадовець 
ГПУ Дмитро Сус приторговував 
речовими доказами і вкрав 
400 тис. грн. під час обшуків 
Іван БОЙКО

 Колишньому заступнику начальника депар-
таменту з розслідування особливо важливих 
справ у сфері економіки ГПУ Дмитру Сусу, за-
триманому днями в аеропорту «Бориспіль» під 
час спроби втекти з України, «світить» позбав-
лення волі на термін понад 10 років.
 Таким є прогноз керівника Спеціалізованої 
антикорупційної прокуратури Назара Холодни-
цького. Адже в провадженні щодо скандально 
відомого Суса фігурує чимала сума нібито на-
грабованого — 400 тисяч гривень, які він при-
власнив під час одного з обшуків. 
 «Це є частина 5 статті 191. Оскільки там 
була сума близько 400 тисяч гривень, і це є особ-
ливо тяжкий злочин — позбавлення волі від 10 
років», — каже пан Холодницький.
 Днями детективи НАБУ повідомили про пі-
дозру затриманому Сусу. Слідчих також ціка-
вить, чому Дмитро Сус вказав недостовірні дані 
в декларації. Але це дрібниці, бо значно важ-
чою є інша підозра: за даними слідства, проку-
рор практикував справжній кримінал — «за-
володіння чужим майном у великих розмірах 
шляхом зловживання службовою особою своїм 
службовим становищем». Тобто Дмитро Сус ні-
бито привласнював вилучені при обшуках кош-
ти (ті самі 400 тис. грн.), а також продавав ви-
лучені матеріальні цінності — наприклад, пере-
продав гральні автомати та відеореєстратор. ■

■

ВІДЛУННЯ

Банда і олігарх 
Нові деталі кривавого розстрілу в Дніпрі за участі 
бізнесмена з Ізраїлю і ветеранів АТО вказують 
на прогнозований у МВС етнічний слід

■

У Дніпрі поховали вбитого бандитами
АТОвця Олексія Вагнера. 

❙
❙

ПРЯМА МОВА

 Едмонд Саакян, 
 відомий дніпровський адвокат і ветеран АТО:

 — Мій брат Едуард багато років займався будівельним біз-
несом разом iз громадянином Ізраїлю Шоломом Нахшоном. 
Вони побудували багато будинків, реалізували багато спільних 
проектів. На жаль, у них виник конфлікт через їхнiй останній 
проект — багатоквартирний будинок на вулиці Абхазькій, 
26. Після того, як там були продані всі квартири, Нах-
шон зажадав від брата $ 119 тисяч, це ціна остан ньої 
квартири. Незважаючи на багато років спільної робо-
ти, вони не змогли домовитися. Нахшон почав братові 
погрожувати. 14 липня ворота його будинку були облиті 
кров’ю і до них поклали траурний вінок. 
 Я намагався їх помирити, телефонував до Нахшона, 
говорив, чому ви не можете домовитися, давайте сяде-
мо з документами, поговоримо. Зустріч призначили саме 
в кальянній «Д.О.М.» тому, що ніякої перестрілки не передбачали, а намагалися всі питання вре-
гулювати мирно. Думали, Нахшон побачить учасників АТО в формі і зрозуміє, що погрозами нічо-
го не доб’єшся. Мене ними не злякати, Нахшон про це знає. Ми, зрозуміло, не могли передбачити, 
що хтось почне стріляти. Нас було шестеро. Я, мій брат, четверо моїх друзів — ветеранів. Бойової 
зброї ми з собою не взяли. У мене вдома законні карабіни залишилися, а у брата в багажнику ма-
шини був зачинений карабін «Вулкан». Те, що розпочнеться стрілянина, ніхто не передбачав».

■



КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 19.30 

ТСН

06.45, 7.10, 8.10 «Сніданок з 

«1+1»

09.10 Чотири весілля

10.40 Міняю жінку

12.00 Мелодрама «Трава під 

снігом»

15.50 Т/с «Величне 

століття. 

Роксолана»

20.15, 21.15, 22.10 

Т/с «Центральна 

лікарня»

23.10, 2.00 Х/ф «Битва 
під червоною 
скелею»

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 13.10 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00 Новини

07.10, 8.10 «Ранок з «ІНТЕРом»

09.20, 12.25 Х/ф «Вони 
воювали за 
Батьківщину»

15.50 Чекай на мене

18.00, 19.00, 4.30 Стосується 

кожного

20.00, 2.15, 5.15 Подробиці

20.40 Т/с «Райські яблучка. 

Життя триває»

23.20 Т/с «І все-таки я кохаю...»

02.55 Подорожі в часі

03.20 уДачний проект

03.55 Готуємо разом

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.50, 7.15, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.00 Сьогодні

09.15, 3.50 Зірковий 

шлях

11.00 Т/с «Нелюбимий»

14.40, 15.30 Т/с «Мати й 

мачуха»

19.45, 2.50 Говорить 

Україна

21.00 Т/с «Кругообіг»

23.30 Х/ф «Різники»
05.20 Т/с «Черговий 

лікар»

ICTV

05.15 Служба розшуку 

дітей

05.20, 4.55 Дивитись усім!

06.10 Громадянська 

оборона

07.05, 4.30 Факти

07.45, 19.20 Надзвичайні 

новини

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки

10.10 Антизомбі

11.10, 13.20 Х/ф 
«Гудзонський 
яструб»

12.45, 15.45 Факти. День

13.45, 16.10 Х/ф «РобоКоп»
16.20 Х/ф «Меркурій у 

небезпеці»
18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.20 Більше ніж правда

21.20 Т/с «Операція 

«Горгона»

22.15 Х/ф «Місто гріхів»
00.45 Х/ф «Операція 

«Відплата»
02.20 Без гальм

03.05 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.50 Зона ночі

03.40 Т/с «Татусеві дочки»

05.30 М/с «Сімейка Крудс»

05.50 М/с «Пригоди Кота в 

чоботях»

06.45 Kids’ Time

06.50 Х/ф «Вуличні танці»
08.50 Х/ф «Вуличні 

танці-2»
10.30 Х/ф «Вуличні танці: 

всі зірки»
12.30 Х/ф «Ласкаво 

просимо в рай!»

14.40 Х/ф «Ласкаво 
просимо в рай!-2: 
риф»

16.30 Т/с «Не родись 

вродливою»

19.00 Ревізор

22.10 Пристрасті за 

Ревізором

01.00 Х/ф «Райське озеро»
02.45 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 8.25, 1.55 Огляд преси

06.45, 18.45 Місцевий час

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.35 Фінансовий тиждень

07.50 Афіша

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

19.30, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Стоп корупції!

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

00.25 Хроніка дня

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

04.05 Х/ф «Тримайся, 
козаче!»

05.10 Х/ф «Звинувачується 
весілля»

06.25 Т/с «Охоронець-3»

09.55, 19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»

11.55 Страх у твоєму домі»

13.35, 15.05, 21.30 Т/с 

«Елементарно-4»

14.45, 19.00, 23.15, 2.35 

Свідок

15.30 Т/с «Розвідники»

23.45 Т/с «Криміналіст»

01.45 Т/с «Поліція Маямі»

03.05 Випадковий свідок

03.20 Речовий доказ

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Роман Коваль. 

Повернення правди. 

Світлі дороги Рената 

Польового, ч. 2 

06.50 Поетична сторінка від 

Василя Герасим’юка. 

Аттила Могильний 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.45 Новини. Культура. 

Дайджест 

08.05 Києвотека. Київ у 

музичних фільмах. 

П. Зібров, «Хрещатик» 

08.35 Ранок iз «Культурою»

09.20 Мовою мистецтва. 

Вишиванка 

09.50 Сценограй 

10.20 О. Островський 

«Без вини винні». 

Вистава Київського 

академічного театру на 

Липках 

12.20 Дім Булгакових-

Турбіних 

13.00 Асоціація естрадних 

та джазових оркестрів 

України представляє 

14.00, 02.00 Концерт «Музика 

до кінофільмів»

15.10, 03.10 Володимир 

Кушнір. Молитва у 

Різдвяну ніч

16.00 Азбука ремесел

16.20 Музей видатних діячів 

української культури. 

Леся Українка, ч. 1

16.50, 01.45 Поетична 

сторінка від Василя 

Герасим’юка. Валерій 

Гужва 

17.00, 00.50 Нариси історії 

культури України 

з Мирославом 

Поповичем. Леся 

Українка

17.30, 01.20 Зелений бум. 

Стороженець

17.55 Іван Франко і Леся 

Українка

18.15, 00.00 Новинний блок 

19.00, 00.35 Новини. Культура

19.20 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Ярина 

Сенчишин, ч. 1

19.50 Володимир Білінський. 

Подільська земля

20.20 Вечірня казка

20.30 Володимир Шевченко. 

Інстинкт життя 

21.20 Арам Хачатурян 

«Спартак». Балет 

Національної опери 

України

23.30 Художнє дерево

04.00 Х/ф «Камінний 
господар» 

05.30 Юрій Шилов. Сказання 

прадавніх слов’ян, ч. 1

 

СТБ

06.05, 16.00 Все буде добре!

08.00 Охота

09.05 Х/ф «На мосту»
11.00 Україна має талант! 

Діти-2

13.50 Битва екстрасенсів. 

Чоловіки проти жінок

18.00, 22.00 Вікна-новини

18.40, 0.55 Слідство ведуть 

екстрасенси

20.35, 22.35 Хата на тата

ТОНІС

06.05 Формула Пруста

06.40, 17.40, 4.30 Цивілізація 

Incognita

07.00, 14.00, 18.00 Алло, 

лікарю!

09.50 Життя в цифрі

10.50 Завтра — сьогодні

14.55 Відлуння

15.25 Євромакс

16.30 Х/ф «Порадник 
для тих, хто хоче 
одружитися»

19.00 В гостях у Дмитра 

Гордона

20.00 Природа сьогодні

21.00 Михайло Поплавський: 

PR-проект. Співаючий 

ректор

22.00, 4.45 DW-Візерунок дня

22.10 Супервідчуття

22.50 Повітряні воїни

00.00 Ніч чорних краваток

01.45 Життя на вершині

02.50 Після опівночі

03.50 Світські хроніки

04.15 Кумири

05.00 Джаз-коло

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 18.30 Спецкор

08.30, 18.55 ДжеДАІ

09.00 Він, Вона і телевізор

14.55 Т/с «Олімп»

16.45 Х/ф «Андроїд-
поліцейський»

19.25 Х/ф «Чорна кобра»
21.05 Х/ф «Щоденники 

месника»
23.10 Т/с «Інспектор Алекс»

00.00 Територія обману

02.00 Х/ф «Страчені 
світанки»

03.30 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 16.00, 18.05, 

20.10, 22.15, 22.50, 

0.50, 3.00, 5.20 Топ-

матч

06.10 «Челсі» — «Вест Гем». 

ЧА

08.10 «Олімпік» — «Верес». 

ЧУ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.15 Великий футбол

12.00 «Лудогорець» 

— «ПСЖ». ЛЧ УЄФА

13.50 «Маріуполь» — 

«Чорноморець». ЧУ

16.15 «Борнмут» — 

«Ліверпуль». ЧА

18.20 «Ман Сіті» — 

«Монако». 1/8 фіналу. 

ЛЧ УЄФА

20.25 «Сталь» — «Шахтар». 

ЧУ

23.00 «Легія» — «Боруссія» 

(Д). ЛЧ УЄФА

01.10 «Ворскла» — «Зірка». 

ЧУ

03.30 «Вотфорд» — «МЮ». 

ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 12.00, 

14.20, 15.00, 20.35, 

22.40, 0.45, 2.50, 5.30 

Топ-матч

06.10 «Шахтар» — «Брага». 

ЛЄ УЄФА

08.10 «Сток Сіті» — 

«Свонсі». ЧА

10.10 «Ман Сіті» — 

«Монако». 1/8 фіналу. 

ЛЧ УЄФА

12.30 «Ворскла» — «Зірка». 

ЧУ

14.30, 5.00 Світ Прем’єр-ліги

15.10 «Олександрія» 

— «Зоря». ЧУ

17.00, 1.05 Великий футбол

18.45 «Арсенал» — 

«Свонсі». ЧА

20.50 «Інтер» — 

«Саутгемптон». ЛЄ 

УЄФА

22.55 «Маріуполь» — 

«Чорноморець». ЧУ

03.10 «Реал» — «Атлетіко». 

1/2 фіналу. ЛЧ УЄФА

МЕГА

06.00, 19.00 Бандитська Одеса

07.20 Україна: забута історія

08.10, 12.50 Правила життя

09.00 Правда життя

10.00, 21.40 Мистецтво 

виживання

10.50, 17.00 Таємниці акул

11.50 Морські парки

13.40, 2.50 Містична Україна

14.30 Бандитський Київ

15.20, 23.40 Вирішальні битви 

ІІ Світової

16.10, 20.50 Скарби зі 

звалища

18.00, 22.40 Мегазаводи

20.00 Брама часу

00.30 Таємниці кримінального 

світу

К1

05.10 Рецепти щастя. Нова 

історія

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.50 Чи знаєте ви, що...

08.25 М/ф

10.00, 16.20 Файна Юкрайна

10.30, 0.10 Розсміши коміка

11.25, 19.00 Навколо М

12.25, 14.25, 15.25, 18.00, 

20.00, 21.00, 1.50 Орел 

і решка

22.00 Х/ф «Жінки»
02.30 Нічне життя

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.20 Казка з татом

06.40 Це наше — це твоє

06.50 Байдиківка

07.20 Мультмікс

10.30 Х/ф «Про рибалку та 
його дружину»

11.40 Х/ф «Дівчинка з 
сірниками»

12.50 ЛавЛавСar

13.50, 19.55 Одного разу під 

Полтавою

14.55 Готель «Галіція»

15.20 Т/с «Домашній арешт»

15.55, 3.25 Віталька

17.50, 22.00, 2.35 Країна У

18.50 Казки У Кіно

20.55, 1.45 Одного разу в Одесі

23.00 Панянка-селянка

00.00 Т/с «Червоні браслети»

00.55 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»

УТ-1

06.00, 19.55 Д/с «Орегонський 

путівник»

06.40 М/с «Мандрівники в 

часі»

07.05 М/с «Книга джунглів»

07.30 Д/ф «Жінки в 

Литовській історії»

08.05 Д/с «Історичні 

розслідування»

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Д/с «Садові скарби»

09.30 Д/с «Дикі тварини»

10.00, 21.50 Всесвітні 

ігри-2017. Церемонія 

закриття

11.20 Т/с «Епоха честі»

13.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.15, 23.00 Перша шпальта

14.05, 1.55 Т/с «Лінія 

захисту»

15.00, 18.30, 21.00 Новини

15.35 Д/с «Бог в Америці»

16.40 Д/с «Порятунок 

ферми»

17.40 Вікно в Америку

18.15, 1.10 Новини. Світ

18.45, 1.25 Про головне

19.00, 1.40 Новини. Культура

19.20 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

20.30 Вересень

21.30 Всесвітні ігри- 2017. 

Яскраві моменти

ТРК «ЕРА»
23.30 Чоловічий клуб. Кубок 

України з фрі-файту

02.35 Т/с «Таксі»

04.05 Т/с «Роксолана»
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 19.30 

ТСН

06.45, 7.10, 8.10 «Сніданок з 

«1+1»

09.10 Чотири весілля 

10.40 Міняю жінку

12.00 Міняю жінку

13.20, 14.20, 15.20, 20.15, 

21.15, 22.10 Т/с 

«Центральна лікарня»

16.20 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

23.10 Драма «Хоробре 

серце»

02.30 Ескімоска — 2: пригоди 

в Арктиці

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 14.30 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00 Новини

07.10, 8.10 «Ранок з «ІНТЕРом»

09.20 Давай одружимося

11.20, 12.25, 20.40 Т/с 

«Райські яблучка. Життя 

триває»

17.10 Речдок

18.00, 19.00, 4.30 Стосується 

кожного

20.00, 2.20, 5.15 Подробиці

23.20 Т/с «І все-таки я кохаю...»

03.00 Подорожі в часі

03.25 уДачний проект

03.55 Готуємо разом

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.10, 12.50 Т/с «Черговий 

лікар»

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.50 Сьогодні

07.15, 8.15 Ранок з 

Україною

09.15 Зірковий шлях

10.50, 4.40 Реальна містика

14.45, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-2»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «Кругообіг»

23.30 Т/с «Закон і порядок: 

злочинний намір»

02.00 Х/ф «Різники»

ICTV

05.30, 20.20 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у Великому 

Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Більше ніж правда

11.05, 13.20 Х/ф 
«Супернова»

12.45, 15.45 Факти. День

13.30 Т/с «Викрадення 

богині»

15.25, 16.10 Т/с «Небо у 

вогні»

17.50, 21.25 Т/с «Операція 

«Горгона»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

22.20 Х/ф «Місто гріхів-2. 
Жінка, за яку можна 
вбити»

00.35 Х/ф «Місто гріхів»
02.35 Х/ф «Операція 

«Відплата»
04.25 Служба розшуку дітей

04.30 Студія Вашингтон

04.35 Факти

04.55 Дивитись усім!

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.20 Зона ночі

04.10 Т/с «Татусеві дочки»

06.00 М/с «Сімейка Крудс»

06.20 М/с «Пригоди Кота в 

чоботях»

07.10 Kids’ Time

07.15, 19.00 Від пацанки до 

панянки

09.10 Т/с «Щасливі разом»

16.30 Т/с «Не родись 

вродливою»

20.50 Х/ф «Наднова»
22.40 Х/ф «Монстро»

00.00 Х/ф «Золото дурнів»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.35, 8.25, 1.55 Огляд 

преси

06.45, 18.45 Місцевий час

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.50 Будівельний стандарт

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

19.30, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Агрокраїна

22.30 Кордон держави

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

00.25 Хроніка дня

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

04.10, 3.50 Легенди 

бандитської Одеси

04.55 Правда життя. Професії

05.25 Х/ф «Знову 
невловимі»

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 

«Елементарно-4»

14.45, 19.00, 23.15, 2.35 Свідок

15.40 Т/с «Болота»

23.45 Т/с «Криміналіст»

01.45 Т/с «Поліція Маямі»

03.05 Випадковий свідок

03.20 Речовий доказ

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Азбука ремесел 

06.20 Музей видатних діячів 

української культури. 

Леся Українка, ч. 1 

06.45 Поетична сторінка від 

Василя Герасим’юка. 

Валерій Гужва 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.45, 18.15, 00.00 Новинний 

блок 

08.20, 19.00, 00.35 Новини. 

Культура 

08.35 Ранок iз «Культурою»

09.20 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Ярина 

Сенчишин, ч. 1 

09.50 Володимир Білінський. 

Подільська земля 

10.10 Іван Франко і Леся 

Українка 

10.30 Володимир Шевченко. 

Інстинкт життя 

11.20 Арам Хачатурян 

«Спартак». Балет 

Національної опери 

України 

13.30 Художнє дерево 

14.00, 02.00 Леся Українка 

«Лісова пісня». Вистава 

Київського академічного 

театру на Липках

16.00 Вони прославили наш 

край. Юрій та Ірина 

Крихи

16.20 Музей видатних діячів 

української культури. 

Леся Українка, ч. 2

16.50 Іван Миколайчук. 

Спадщина 

17.20, 00.50 Садиба-музей 

В’ячеслава Чорновола

17.55, 01.25 Логос

19.20 Прямостояння. Життя 

в гримі і без гриму. 

Аркадій Гашинський. 

Доля

20.05 Легенди Ужгородського 

замку

20.20 Вечірня казка 

20.30 Х/ф «Блакитна 
троянда», с. 1 

21.30 Акторські зустрічі з 

Галиною Стефановою. 

До 25-ліття «Мистецької 

групи Яра». (Нью-Йорк)

22.25 Хресна дорога митця. 

Михайло Білас

22.50 Д/ф «Сімдесятники. 

Іван Миколайчук»

23.25 Великі поети в музиці. 

Леся Українка, ч. 1

01.45 Історія однієї картини. 

Звуки і фарби. Григорій 

Світлицький

04.00 Д/ф «Образи» 

05.05 Рани землі 

05.30 Чернігів. Архітектура 

раннього християнства. 

Болдіна гора. Антонієві 

печери

 

СТБ

06.20, 16.00 Все буде добре!

08.20 Все буде смачно!

09.15 Україна має талант! 

Діти-2

12.00 Містичні історії

13.50 Битва екстрасенсів. 

Чоловіки проти жінок

18.00, 22.00 Вікна-новини

18.40, 0.05 Слідство ведуть 

екстрасенси

20.35, 22.45 Вагітна у 16

23.05 Дочки-матері

ТОНІС

06.00 Формула Пруста

06.50, 22.00, 4.50 DW-

Візерунок дня

07.00, 14.00, 18.00 Алло, 

лікарю!

09.50 Будьте здорові!

10.40 Модні історії 

15.00 Соціальний статус

15.40, 20.10 Природа 

сьогодні

16.35, 22.20 Супервідчуття

17.00, 22.50 Повітряні воїни

19.00 В гостях у Дмитра 

Гордона

21.15, 4.20 Відлуння

01.10 Ніч чорних краваток

02.15 Життя на вершині

03.40 Світські хроніки

04.10 Кумири

05.05 Джаз-коло

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 18.30 Спецкор

08.30, 18.55 ДжеДАІ

09.00 Д/a «Помста природи»

11.00 Він, Вона і телевізор

14.55 Т/с «Олімп»

16.45 Х/ф «Американський 
самурай»

19.25 Х/ф «Бандитки»
21.05 Х/ф «Ліфт»
22.45 Х/ф «Кирило і 

Мефодій: апостоли 
слов’ян»

00.45 Територія обману

01.45 Х/ф «Лісова пісня»
03.15 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 16.00, 18.05, 20.10, 

22.15, 22.50, 0.50, 3.00, 

5.20 Топ-матч

06.10 «Маріуполь» — 

«Чорноморець». ЧУ

08.10 «Арсенал» — «Ман 

Сіті». ЧА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 «Сталь» — «Шахтар». 

ЧУ

12.05 Великий футбол

13.50 «Боруссія» (Д) 

— «Реал». ЛЧ УЄФА

16.15 «Ворскла» — «Зірка». 

ЧУ

18.20 «Монако» — «Ман 

Сіті». 1/8 фіналу. ЛЧ 

УЄФА

20.25 «Ліверпуль» — 

«Лестер». ЧА

23.00 «Олександрія» 

— «Зоря». ЧУ

01.10 «Шальке» — 

«Зальцбург». 

ЛЄ УЄФА

03.30 «Олімпік» — «Верес». 

ЧУ

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 12.00, 14.20, 

16.30, 18.30, 20.35, 

22.40, 0.50, 3.10, 05.20 

Топ-матч

06.10 «Шальке» — 

«Зальцбург». ЛЄ УЄФА

08.10 «Олександрія» 

— «Зоря». ЧУ

10.10 «Монако» — «Ман 

Сіті». 1/8 фіналу. ЛЧ 

УЄФА

12.30 «Челсі» — «Вест Гем». 

ЧА

14.40 «Олімпік» — «Верес». 

ЧУ

16.40 «Баєр» — «Тоттенгем». 

ЛЧ УЄФА

18.45 «Сталь» — «Шахтар». 

ЧУ

20.50 «Рома» — «Аустрія». 

ЛЄ УЄФА

23.00 «Свонсі» — «МЮ». ЧА

01.20 «Маріуполь» — 

«Чорноморець». ЧУ

03.30 «Фіорентина» 

— «Боруссія» (М). 1/16 

фіналу. ЛЄ УЄФА

МЕГА

06.00, 14.30 Бандитський Київ

07.20 Україна: забута історія

08.10, 12.50 Правила життя

09.00 Правда життя

10.00, 21.40 Мистецтво 

виживання

10.50, 17.00 Таємниці акул

11.50 Морські парки

13.40 Містична Україна

15.20, 23.40 Вирішальні битви 

ІІ Світової

16.10, 20.50 Скарби зі звалища

18.00, 22.40 Мегазаводи

19.00 Бандитська Одеса

20.00 Брама часу

00.30 Скарб.UA

03.40 Наші

К1

05.10 Рецепти щастя. Нова 

історія

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.50 Чи знаєте ви, що...

08.25 М/ф

10.00 Файна Юкрайна

10.30 Розсміши коміка

11.25, 19.00 Навколо М

12.25, 14.25, 15.25, 18.00, 20.00, 

21.00 Орел і решка

16.20, 23.00 Т/с «Доктор Хаус»

22.00 КВК на БІС

00.45 Т/с «Ти — моє життя»

02.10 Нічне життя

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.20 Казка з татом

06.40 Це наше — це твоє

06.50 Байдиківка

07.20 Мультмікс

10.30 Х/ф «Русалонька»
11.40 Х/ф «Злодій та його 

учитель»
12.50 ЛавЛавСar

13.50, 19.55 Одного разу під 

Полтавою

14.55 Готель «Галіція»

15.20 Т/с «Домашній арешт»

15.55, 3.25 Віталька

17.50, 22.00, 2.35 Країна У

18.50 Казки У Кіно

20.55, 1.45 Одного разу в Одесі

23.00 Панянка-селянка

00.00 Т/с «Червоні браслети»

00.55 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»

УТ-1

06.00, 19.55 Д/с «Орегонський 

путівник»

06.30 М/с «Мандрівники в 

часі»

07.15, 17.40 М/с «Книга 

джунглів»

08.05 Д/с «Історичні 

розслідування»

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00, 16.40 Д/с «Порятунок 

ферми»

09.30 Д/с «Дикі тварини»

11.20 Т/с «Епоха честі»

13.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.15, 23.00 Вересень

14.05, 1.55 Т/с «Лінія захисту»

15.00, 18.30, 21.00 Новини

15.35 Фольк-music

18.15, 1.10 Новини. Світ

18.45, 1.25 Про головне

19.00, 1.40 Новини. Культура

19.20 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

20.30 Наші гроші

21.30 Всесвітні ігри- 2017. 

Яскраві моменти

21.50 Т/с «Справедливі»

22.50, 3.55 Д/с «Південна 

Корея сьогодні»

ТРК «ЕРА»
23.30 Чоловічий клуб. Кубок 

України з фрі-файту

00.35 Український корт

02.35 Т/с «Таксі»

04.05 Т/с «Роксолана»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 28—29 ЛИПНЯ 2017
1 серпня
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ПЕРЕДПЛАТА-2017■

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

Передплатна вартiсть 

«України молодої» 

на 2017 рiк:

на мiсяць — 54 грн. 13 коп.,

на два місяці — 108 грн. 26 коп.,

до кінця року — 216 грн. 52 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на мiсяць — 74 грн. 13 коп.,

на два місяці — 148 грн. 26 коп.,

до кінця року — 296 грн. 52 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на мiсяць — 19 грн. 30 коп.,

на два місяці — 38 грн. 60 коп.,

до кінця року — 77 грн. 20 коп.

Передплатний iндекс — 49497

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

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

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



КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 19.30 

ТСН

06.45, 7.10, 8.10 «Сніданок з 

«1+1»

09.10 Чотири весілля

10.40, 12.00 Міняю жінку

13.20, 14.20, 15.20, 20.15, 

21.15, 22.10 Т/с 

«Центральна лікарня»

16.20 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

23.10, 1.30 Бойовик 

«Справжня легенда»

05.20 Ескімоска — 2: пригоди 

в Арктиці

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 14.30 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00 Новини

07.10, 8.10 «Ранок з «ІНТЕРом»

09.20 Давай одружимося

11.20, 12.25, 20.40 Т/с 

«Райські яблучка. 

Життя триває»

17.10 Речдок

18.00, 19.00, 4.30 Стосується 

кожного

20.00, 2.15, 5.15 Подробиці

23.20 Т/с «І все-таки я кохаю...»

02.55 Подорожі в часі

03.20 уДачний проект

03.55 Готуємо разом

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.10, 12.50, 5.20 Т/с 

«Черговий лікар»

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.40 Сьогодні

07.15, 8.15 Ранок з 

Україною

09.15, 3.30 Зірковий шлях

10.50, 4.30 Реальна містика

14.45, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-2»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «Кругообіг»

23.30 Т/с «Закон і порядок: 

злочинний намір»

ICTV

05.35, 10.10 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у Великому 

Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

11.05, 13.20 Х/ф 
«Супернова»

12.45, 15.45 Факти. День

13.30, 16.10 Т/с «Небо у 

вогні»

17.45, 21.25 Т/с «Операція 

«Горгона»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Секретний фронт

22.25 Х/ф «Крикуни»
00.45 Х/ф «Місто гріхів-2. 

Жінка, за яку можна 
вбити»

02.25 Без гальм

03.10 Провокатор

04.20 Студія Вашингтон

04.25 Факти

04.45 Дивитись усім!

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

03.30, 9.10 Т/с «Татусеві 

дочки»

06.00 М/с «Сімейка Крудс»

06.30 М/с «Пригоди Кота в 

чоботях»

07.20, 19.00 Від пацанки до 

панянки

16.30 Т/с «Не родись 

вродливою»

21.00 Х/ф «Зоряні ворота»

23.30 Х/ф «Вікінги»
01.30 Х/ф «100 футів»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.35, 8.25, 1.55 Огляд 

преси

06.45, 18.45 Місцевий час

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.50 Драйв

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

19.30, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Особливий погляд

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

00.25 Хроніка дня

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

04.45 Х/ф «Сімнадцятий 
трансатлантичний»

06.10 Х/ф «Матрос 
Чижик»

07.50, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

і партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.35, 17.30 Т/с «Детективи»

12.00 Страх у твоєму домі

13.45, 15.05, 21.30 Т/с 

«Елементарно-4»

14.45, 19.00, 23.15, 2.35 

Свідок

15.40 Т/с «Болота»

23.45 Т/с «Криміналіст»

01.50 Т/с «Поліція Маямі»

03.05 Випадковий свідок

03.10 Речовий доказ

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Вони прославили наш 

край. Юрій та Ірина 

Крихи 

06.25 Музей видатних діячів 

української культури. 

Леся Українка, ч. 2 

06.50 Православний календар 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.45, 18.15, 00.00 Новинний 

блок 

08.20, 19.00, 00.35 Новини. 

Культура 

08.35 Ранок iз «Культурою»

09.20 Прямостояння. Життя 

в гримі і без гриму. 

Аркадій Гашинський. 

Доля 

10.05 Легенди Ужгородського 

замку 

10.20 Православний 

календар 

10.30 Х/ф «Блакитна 
троянда», с. 1 

11.30 Акторські зустрічі з 

Галиною Стефановою. 

До 25-ліття 

«Мистецької групи 

Яра». (Нью-Йорк) 

12.25 Хресна дорога митця. 

Михайло Білас 

12.50 Д/ф «Сімдесятники. 

Іван Миколайчук» 

13.25 Великі поети в музиці. 

Леся Українка, ч. 1 

14.00, 02.00 Іван Франко 

«Для домашнього 

вогнища»

15.30, 03.30 А у нас кіно 

знімали... Іван 

Миколайчук 

16.00 Обереги. Етновиставка 

16.20 Косачі в Колодяжному

16.45 Дивовижна рогоза

17.00, 00.50 Музичний 

фільм «Краю мій 

рідний» 

17.35, 01.25 Ольга Ворона. 

Я малюю звуки

19.20 Центральний 

державний 

кінофотофоноархів 

ім. Г. Пшеничного. 

Кримськотатарське 

питання

19.45 Чернігів. Троїцько-

Іллінський монастир

19.50 Від пращурів до 

нащадків 

20.20 Вечірня казка

20.30 Х/ф «Блакитна 
троянда», с. 2

21.50 Головна роль. 5 вечорів 

iз «франківцями». 

Зінаїда Цесаренко

22.35 Православний календар 

22.45 Місто біля Раю

23.30 Великі поети в музиці. 

Леся Українка, ч. 2

04.00 Х/ф «Поступися 
місцем...» 

05.40 Мелодії серця

 

СТБ

06.45, 16.00 Все буде добре!

08.45 Україна має талант! 

Діти-2

11.20 Містичні історії

13.10 Битва екстрасенсів

18.00, 22.00 Вікна-новини

18.40 Слідство ведуть 

екстрасенси

20.40, 22.35 Люба, ми 

вбиваємо дітей

ТОНІС

06.00 Формула Пруста

06.50, 22.00, 5.00 DW-

Візерунок дня

07.00, 14.00, 18.00 Алло, 

лікарю!

09.45, 21.15, 4.20 Цивілізація 

Incognita

10.45 Зимою і літом 

мандруємо світом

15.00 Відлуння

15.40, 20.00 Природа 

сьогодні

16.35, 22.20 Супервідчуття

17.00, 22.50 Повітряні воїни

19.00 В гостях у Дмитра 

Гордона

21.30, 4.35 Глобал-3000

23.50 Натхнення

01.15 Ніч чорних краваток

02.45 Життя на вершині

03.45 Світські хроніки

04.10 Кумири

05.10 Джаз-коло

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 18.30 Спецкор

08.30, 18.55 ДжеДАІ

09.00, 00.00 Територія обману

11.00 Він, Вона і телевізор

15.40 Т/с «Олімп»

16.35 Х/ф «Дюна»
19.20 Х/ф «Атака 

Юрського 
періоду»

20.55 Ліга чемпіонів УЄФА. 

3-й кваліфікаційний 

раунд «Янг Бойз» 

— «Динамо»

23.00 Профутбол

02.00 Х/ф «Камінна 
душа»

03.35 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 16.00, 18.05, 

20.10, 22.15, 22.50, 

0.50, 3.00, 5.20 Топ-

матч

06.10 «Ліверпуль» — «МЮ». 

ЧА

08.10 «Ворскла» — «Зірка». 

ЧУ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 «Лестер» — «Ман 

Сіті». ЧА

12.10 «Олександрія» 

— «Зоря». ЧУ

13.55 «Динамо» (З) — 

«Ювентус». ЛЧ УЄФА

16.15 «Сталь» — «Шахтар». 

ЧУ

18.20 «Боруссія» (Д) 

— «Монако». 1/4 

фіналу. ЛЧ УЄФА

20.25 «Ман Сіті» — «Вест 

Гем». ЧА

23.00 «Олімпік» — «Верес». 

ЧУ

01.10 «МЮ» — «Зоря». ЛЄ 

УЄФА

03.30 «Маріуполь» — 

«Чорноморець». ЧУ

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 12.00, 

14.20, 16.30, 18.30, 

20.35, 22.40, 0.50, 3.10, 

05.20 Топ-матч

06.10 «Сталь» — «Шахтар». 

ЧУ

08.10 Великий футбол

10.10 «Боруссія» (Д) 

— «Монако». 1/4 

фіналу. ЛЧ УЄФА

12.30 «Арсенал» — «Челсі». 

ЧА

14.40 «Маріуполь» — 

«Чорноморець». ЧУ

16.40 «Реал» — «Легія». ЛЧ 

УЄФА

18.45 «Сток Сіті» — 

«Тоттенгем». ЧА

20.50 «Олександрія» 

— «Зоря». ЧУ

23.00 «Лестер» — 

«Мідлсбро». ЧА

01.20 «Лудогорець» 

— «ПСЖ». ЛЧ УЄФА

03.30 «Ворскла» — «Зірка». 

ЧУ

МЕГА

06.00, 19.00 Бандитська 

Одеса

07.20, 0.30 Україна: забута 

історія

08.10, 12.50 Правила життя

09.00 Правда життя

10.00, 21.40 Мистецтво 

виживання

10.50 Мисливець та жертва

11.50 Дика Канада

13.40 Містична Україна

14.30, 3.40 Бандитський Київ

15.20, 23.40 Вирішальні битви 

ІІ Світової

16.10, 20.50 Скарби зі 

звалища

17.00 Таємниці акул

18.00, 22.40 Мегазаводи

20.00 Брама часу

К1

05.10 Рецепти щастя. Нова 

історія

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.50 Чи знаєте ви, що...

08.25 М/ф

10.00 Файна Юкрайна

10.30 Розсміши коміка

11.25, 19.00 Навколо М

12.25, 14.25, 15.25, 18.00, 

20.00, 21.00 Орел і 

решка

16.20, 23.00 Т/с «Доктор 

Хаус»

22.00 КВК на БІС

00.45 Т/с «Ти — моє життя»

02.10 Нічне життя

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.20 Казка з татом

06.40 Це наше — це твоє

06.50 Байдиківка

07.20 Мультмікс

10.30 Х/ф «Нове вбрання 
короля»

11.40 Х/ф «Про рибалку та 
його дружину»

12.50 ЛавЛавСar

13.50, 19.55 Одного разу під 

Полтавою

14.55 Готель «Галіція»

15.20 Т/с «Домашній арешт»

15.55, 3.25 Віталька

17.50, 22.00, 2.35 Країна У

18.50, 1.45 Казки У Кіно

20.55 Танька і Володька

23.00 Панянка-селянка

00.00 Т/с «Червоні 

браслети»

00.55 Т/с «Баффі — 

винищувачка 

вампірів»

УТ-1

06.00, 19.55 Д/с «Орегонський 

путівник»

06.30 М/с «Мандрівники в 

часі»

07.15, 17.40 М/с «Книга 

джунглів»

08.05 Д/с «Історичні 

розслідування»

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00, 16.45 Д/с «Порятунок 

ферми»

09.30 Д/с «Дикі тварини»

11.20 Т/с «Епоха честі»

13.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.15, 23.00 Наші гроші

14.05, 1.55 Т/с «Лінія 

захисту»

15.00, 18.30, 21.00 Новини

15.35 Світло

17.20 Хочу бути

18.15, 1.10 Новини. Світ

18.45, 1.25 Про головне

19.00, 1.40 Новини. Культура

19.20 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

20.30 Слідство. Інфо

21.30 Всесвітні ігри- 2017 г. 

Яскраві моменти

21.50 Т/с «Справедливі»

22.40 Мегалот

22.50, 3.55 Д/с «Південна 

Корея сьогодні»

ТРК «ЕРА»
23.30 Чоловічий клуб. Кубок 

України з фрі-файту

02.35 Т/с «Таксі»

04.05 Т/с «Роксолана»
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 19.30 

ТСН

06.45, 7.10, 8.10 «Сніданок з 

«1+1»

09.10 Чотири весілля

10.40, 12.00 Міняю жінку

13.20, 14.20, 15.20, 20.15, 

21.15, 22.10 

Т/с «Центральна 

лікарня»

16.20 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

23.10, 1.55 Драма «Царство 

небесне»

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 14.30 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00 Новини

07.10, 8.10 «Ранок з «ІНТЕРом»

09.20 Давай одружимося

11.20, 12.25, 20.40 Т/с 

«Райські яблучка. 

Життя триває»

17.10 Речдок

18.00, 19.00, 4.20 Стосується 

кожного

20.00, 2.20, 5.05 Подробиці

23.20 Т/с «І все-таки я кохаю...»

03.00 уДачний проект

03.40 Готуємо разом

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.10, 12.50, 5.20 Т/с 

«Черговий лікар»

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.40 Сьогодні

07.15, 8.15 Ранок з 

Україною

09.15, 3.30 Зірковий шлях

10.50, 4.30 Реальна містика

14.45, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-2»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «Кругообіг»

23.30 Т/с «Закон і порядок: 

злочинний намір»

ICTV

05.35 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у Великому 

Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

09.45 Секретний фронт

10.45 Х/ф «Повінь»

12.45, 15.45 Факти. День

13.20, 16.10 Т/с «Небо у 

вогні»

17.45, 21.30 Т/с «Операція 

«Горгона»

18.45, 21.10 Факти. Вечір

20.20 Інсайдер

22.25 Х/ф «Крикуни-2. 

Полювання»

00.35 Х/ф «Крикуни»

02.25 Без гальм

03.15 Провокатор

04.15 Служба розшуку 

дітей

04.20 Студія Вашингтон

04.25 Факти

04.45 Дивитись усім!

НОВИЙ КАНАЛ

03.20, 2.55 Служба розшуку 

дітей

03.25 Зона ночі

05.00 Т/с «Татусеві дочки»

06.00 М/с «Сімейка Крудс»

06.20 М/с «Пригоди Кота в 

чоботях»

07.15, 19.00 Від пацанки до 

панянки

09.10 Т/с «Щасливі разом»

16.30 Т/с «Не родись 

вродливою»

21.00 Х/ф «Зоряний 
десант»

23.20 Х/ф «Скалка»
01.10 Х/ф «Наднова»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.35, 8.25, 1.55 Огляд 

преси

06.45, 18.45 Місцевий час

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.50 Мотор

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

19.30, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Акцент

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

00.25 Хроніка дня

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

04.10, 3.50 Легенди 

бандитської Одеси

05.00 Х/ф «Олеся»
06.30 Х/ф «Розвідники»
07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

і партнери»

8.30 Ранковий «Свідок»

10.35, 17.25 Т/с «Детективи»

12.00 Страх у твоєму домі

13.45, 15.05, 21.30 Т/с 

«Елементарно-4»

14.45, 19.00, 23.15, 2.35 

Свідок

15.40 Т/с «Болота»

23.45 Т/с «Криміналіст»

01.45 Т/с «Поліція Маямі»

03.05 Випадковий свідок

03.15 Речовий доказ

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Обереги. Етновиставка 

06.30 Косачі в Колодяжному 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.45, 18.15, 00.00 Новинний 

блок 

08.20, 19.00, 00.35 Новини. 

Культура 

08.35 Ранок iз «Культурою»

09.20 Центральний 

державний 

кінофотофоноархів 

ім. Г. Пшеничного. 

Кримськотатарське 

питання 

09.45 Чернігів. Троїцько-

Іллінський монастир 

09.50 Від пращурів до 

нащадків 

10.30 Х/ф «Блакитна 
троянда», с. 2 

11.50 Головна роль. 5 вечорів 

з франківцями. Зінаїда 

Цесаренко 

12.45 Місто біля Раю 

13.30 Великі поети в музиці. 

Леся Українка, ч. 2 

14.00, 02.00 Х/ф «За ніччю 
день іде», ч. 1

15.05, 03.05 Передчуття. Алла 

Рубіна, ч. 1

16.00 Мистецтво жити. 

Історія великої любові

16.30 Світло. Добровольці 

17.05, 00.50 Леся Дичко. «Я 

музику бачу в кольорі»

17.35, 01.20 Буша — 

заповідна земля

19.20 Дійові особи. 

Олександр Фоменко

20.20 Вечірня казка 

20.30 Зірка Івана 

Миколайчука 

21.20 Л. Толстой «Анна 

Кареніна». Вистава 

Київського 

академічного театру 

драми і комедії на 

лівому березі Дніпра

23.35 Руки, що читали глину

04.00 Фільм-вистава «Назар 

Стодоля» 

05.10 Олена Пчілка. «Я не йду 

в слід чийсь»

СТБ

06.40, 16.00 Все буде добре!

08.40 Україна має талант! 

Діти-2

11.15 Містичні історії

13.05 Битва екстрасенсів

18.00, 22.00 Вікна-новини

18.40 Слідство ведуть 

екстрасенси

20.40, 22.35 Я соромлюсь 

свого тіла

ТОНІС

06.00 Формули Пруста

06.50, 22.00, 5.30 DW-

Візерунок дня

07.00, 14.00, 18.00 Алло, 

лікарю!

09.50 Ландшафтні гри

10.40 Зимою і літом 

мандруємо світом

13.35, 22.25 Супервідчуття

15.00 Соціальний статус

15.40, 20.05 Природа 

сьогодні

17.00, 23.00 Повітряні воїни

19.00 В гостях у Дмитра 

Гордона

21.10, 4.40 Цивілізація 

Incognita

21.20, 4.55 Відлуння

01.10 Ніч чорних краваток

02.20 Життя на вершині

03.50 Світські хроніки

04.20 Модні історії

05.40 Джаз-коло

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 18.30 Спецкор

08.30, 18.55 ДжеДАІ

09.00 Територія обману

11.00, 22.45 Він, Вона і 

телевізор

14.40 Х/ф «Дюна»
19.25 Х/ф «Тактичний 

напад»

21.05 Х/ф «Природжений 
гонщик»

23.45 Х/ф «Кирило і 
Мефодій: апостоли 
слов’ян»

01.45 Х/ф «Легенда про 
княгиню Ольгу»

02.50 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 16.00, 18.05, 

20.10, 22.55 Топ-матч

06.10 «Олександрія» 

— «Зоря». ЧУ

08.10 «Борнмут» — «Челсі». 

ЧА

10.00, 15.40, 21.45 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 «Олімпік» — «Верес». 

ЧУ

12.10 «Баварія» — «ПСВ». 

ЛЧ УЄФА

13.55 «Ворскла» — «Зірка». 

ЧУ

16.15 «Олімпік» — «ПАОК». 

ЛЄ УЄФА

18.20 «Монако» — 

«Боруссія» (Д). 1/4 

фіналу. ЛЧ УЄФА

20.30 Світ Прем’єр-ліги

20.55 Матч. ЛЄ УЄФА

23.00 «Наполі» — 

«Бенфіка». ЛЧ УЄФА

00.45, 3.30 Студія LIVE

01.40 «Олександрія» 

— «Астра». ЛЄ УЄФА

04.00 «Кристал Пелес» 

— «Сток Сіті». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 12.00, 

14.20, 16.30, 18.30, 

1.10, 3.10, 5.20 Топ-

матч

06.10 «Фенербахче» 

— «Феєнорд». ЛЄ 

УЄФА

08.10 «Маріуполь» — 

«Чорноморець». ЧУ

10.10 «Монако» — 

«Боруссія» (Д). 1/4 

фіналу. ЛЧ УЄФА

12.30 «Ліверпуль» — «МЮ». 

ЧА

14.40 «Сталь» — «Шахтар». 

ЧУ

16.40, 3.30 Матч». 

ЛЄ УЄФА

19.00, 21.55 Студія LIVE

19.55 «Олександрія» 

— «Астра». 

ЛЄ УЄФА

22.25 Голи сезону. ЧА

23.20 «Арсенал» — 

«Борнмут». ЧА

01.20 «Баварія» — «ПСВ». 

ЛЧ УЄФА

МЕГА

06.00, 14.30 Бандитський 

Київ

07.20 Україна: забута історія

08.10, 12.50 Правила життя

09.00 Правда життя

10.00, 21.40 Мистецтво 

виживання

10.50, 17.00 Мисливець та 

жертва

11.50 Дика Канада

13.40 Містична Україна

15.20, 23.40 Вирішальні битви 

ІІ Світової

16.10, 20.50 Скарби зі 

звалища

18.00, 22.40 Мегазаводи

19.00 Бандитська Одеса

20.00, 0.30 Брама часу

03.40 Війна всередині нас

К1

05.10 Рецепти щастя. Нова 

історія

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.50 Чи знаєте ви, що...

08.25 М/ф

10.00 Файна Юкрайна

10.30 Розсміши коміка

11.25, 19.00 Навколо М

12.25, 14.25, 15.25, 18.00, 20.00, 

21.00 Орел і решка

16.20, 23.00 Т/с «Доктор 

Хаус»

22.00 КВК на БІС

00.45 Т/с «Ти — моє життя»

02.10 Нічне життя

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.20 Казка з татом

06.40 Це наше — це твоє

06.50 Байдиківка

07.20 Мультмікс

10.30 Х/ф «Принцеса на 
горошині»

11.40 Х/ф «Братик і 
сестричка»

12.50 ЛавЛавСar

13.50, 19.55 Одного разу під 

Полтавою

14.55 Одного разу в Одесі

15.20 Т/с «Домашній 

арешт»

15.55, 3.25 Віталька

17.50, 22.00, 2.35 Країна У

18.50, 1.45 Казки У Кіно

20.55 Танька і Володька

23.00 Панянка-селянка

00.00 Т/с «Червоні 

браслети»

00.55 Т/с «Баффі — 

винищувачка 

вампірів»

УТ-1

06.00, 19.55 Д/с «Орегонський 

путівник»

06.30 М/с «Мандрівники в 

часі»

07.15 М/с «Книга джунглів»

08.05 Д/с «Історичні 

розслідування»

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00, 16.45 Д/с «Порятунок 

ферми»

09.30 Д/с «Дикі тварини»

11.20 Т/с «Епоха честі»

13.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.15, 23.00 Слідство. Інфо

14.05, 1.55 Т/с «Лінія 

захисту»

15.00, 18.30, 21.00 Новини

15.35 Надвечір’я. Долі

17.20 Школа Мері Поппінс

17.40 М/с «Легенда про 

Білосніжку»

18.15, 1.10 Новини. Світ

18.45, 1.25 Про головне

19.00, 1.40 Новини. Культура

19.20 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

20.30 Схеми

21.30 Всесвітні ігри-2017. 

Яскраві моменти

21.50 Т/с «Справедливі»

22.50, 3.55 Д/с «Південна 

Корея сьогодні»

ТРК «ЕРА»
23.30 Чоловічий клуб. Кубок 

України з фрі-файту

02.35 Т/с «Таксі»

04.05 Т/с «Роксолана»
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 19.30 

ТСН

06.45, 7.10, 8.10 «Сніданок з 

«1+1»

09.10 Чотири весілля

10.40, 12.10 Міняю жінку-2

13.30, 14.30, 15.30 Т/с 

«Центральна лікарня»

16.30 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

20.15 Ліга сміху 

22.10 Розсміши коміка. Діти

00.00 Бойовик «Громобій»

01.45 Драма «Чаттахучі»

05.05 М/ф «Як козаки...»

ІНТЕР

06.00, 5.40 М/ф

06.20, 14.30 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00 Новини

07.10, 8.10 «Ранок з «ІНТЕРом»

09.20 Давай одружимося

11.20, 12.25 Т/с «Райські 

яблучка. Життя триває»

17.10 Речдок

18.00 Стосується кожного

20.00, 5.00 Подробиці

20.40 Х/ф «Знахарка»
00.55 Х/ф «Тіні забутих 

предків»
02.35 Д/ф «Замки Закарпаття»

03.15 Чекай на мене

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.10, 12.50 Т/с «Черговий 

лікар»

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.10 Сьогодні

07.15, 8.15 Ранок з 

Україною

09.15, 5.30 Зірковий шлях

10.50, 4.00 Реальна містика

14.45, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-2»

19.45 Говорить Україна»

21.00 Т/с «Кругообіг»

23.30 Т/с «Закон і порядок: 

злочинний намір»

ICTV

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

09.50 Інсайдер

10.55, 13.20 Х/ф «Повінь»

12.45, 15.45 Факти. День

13.30, 16.10 Т/с «Небо у 

вогні»

17.45 Т/с «Операція 

«Горгона»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Антизомбі

21.25 Т/с «На трьох»

23.45 Х/ф «Дочка 
генерала»

01.50 Х/ф «Супернова»
04.40 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.00 Зона ночі

04.30 Т/с «Татусеві дочки»

05.50 М/с «Сімейка Крудс»

06.10 М/с «Пригоди Кота в 

чоботях»

07.40 Київ вдень і вночі

13.10 Серця трьох

17.00 Від пацанки до панянки

21.20 Абзац. Спешл

22.20 Х/ф «Сомнія: перш 
ніж я прокинусь»

00.20 Х/ф «Скалка»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.35, 8.25, 1.55 Огляд 

преси

06.45, 18.45 Місцевий час

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.50 Драйв

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 

14.15, 15.25, 16.15, 17.15 

Інформаційний день

18.15 Інтерв’ю з Андрієм 

Сусленком

19.30, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Стоп корупції!

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

00.25 Хроніка дня

02.15 Машина часу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

03.35 В кабінетах

04.25, 5.25 Будемо жити

04.45 Невигадані історії

05.55 Рандеву

НТН

05.05 Х/ф «Не було б 
щастя...»

06.10 Х/ф «Суєта суєт»
07.50, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

і партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.30, 17.25 Т/с «Детективи»

12.00 Страх у твоєму домі

13.45, 15.05, 21.30 Т/с 

«Елементарно-4»

14.45, 19.00, 23.15, 2.25 

Свідок

15.40 Т/с «Болота»

23.45 Т/с «Криміналіст»

01.45 Т/с «Поліція Маямі»

02.55 Випадковий свідок

03.00 Речовий доказ

03.55 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Світло. Добровольці 

06.40 Туристична Оксанівка

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.45, 18.15, 00.00 Новинний 

блок 

08.20, 19.00, 00.35 Новини. 

Культура 

08.35 Ранок iз «Культурою»

09.20 Дійові особи. 

Олександр Фоменко 

10.10 Коломийська кераміка

10.30 Зірка Івана 

Миколайчука 

11.20 Л. Толстой «Анна 

Кареніна». Вистава 

Київського 

академічного театру 

драми і комедії на 

лівому березі Дніпра 

13.35 Руки, що читали глину 

14.00, 02.00 Х/ф «За ніччю 
день іде», ч. 2

15.05, 03.05 Передчуття. Алла 

Рубіна, ч. 2

16.00 Стежками Мауглі й 

Багіри 

16.20 Лариса Кадирова. Моя 

Марія Заньковецька, 

ч. 1

17.00, 00.50 Книга. ua 

17.20, 01.15 Кременець. 

Невмируща слава

18.00, 01.45 Гра долі. 

Мовчазне божество. 

Марко Вовчок

19.20 Територія Кіно. 

Георгій Давиденко 

— документаліст 

19.50 Номер у спадок

20.20 Вечірня казка 

20.30 Д/ф «Борис Гмиря» 

21.30 Все про оперету. 

Солістка Київської 

оперети Катерина 

Мамикіна

22.20 Борис Антоненко-

Давидович. Штрихи до 

портрета 

22.55 Марія Левитська. 

Комплімент

04.00 А. Міллер «Вид з 

мосту». Вистава 

Національного 

академічного театру 

російської драми ім. 

Лесі Українки 

05.40 Скульптор радості

СТБ

06.45 Хата на тата

08.35 Х/ф «Маша»
10.20 Х/ф «Холодне 

сердце»
18.00, 22.00 Вікна-новини

18.30 Х/ф «Коли цвіте 
бузок»

20.30, 22.45 Х/ф «Коханя 
під наглядом»

23.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.05 Формула Пруста

06.50, 22.00, 5.30 DW-

Візерунок дня

07.00, 14.00, 18.00 Алло, 

лікарю!

10.35, 4.30 Модні історії 

11.00 Будьте здорові!

15.00, 21.20, 5.00 Відлуння

15.35, 20.00 Природа сьогодні

16.35 Супервідчуття

17.00 Повітряні воїни

19.00 В гостях у Дмитра 

Гордона

21.00 Цивілізація Incognita

22.25 Вікно в Європу Михайла 

Поплавського

22.50 Такі знайомі мелодії

23.55 В’ячеслав Хурсенко. 

Політ білого журавля

01.05 Вечір пам’яті В’ячеслава 

Хурсенка

03.20 Азбука життя Миколи 

Сивого

05.40 Джаз-коло

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 18.30 Спецкор

08.30, 18.55 ДжеДАІ

09.00 Територія обману

11.00 Він, Вона і телевізор

16.45 Х/ф «Тактичний 

напад»
19.25 Х/ф «Природжений 

гонщик»
21.00 Х/ф «Американець»
23.00 Змішані єдиноборства. 

UFC.

01.20 Нишпорки

01.55 Х/ф «Легенда про 
княгиню Ольгу»

03.05 Д/ф «Помста природи»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 12.40, 20.10, 

22.15, 22.50, 0.50, 3.00, 

5.20 Топ-матч

06.10 «Арсенал» — «Челсі». 

ЧА

08.10 «Сталь» — «Шахтар». 

ЧУ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20, 16.00 Матч. ЛЄ УЄФА

12.10 Світ Прем’єр-ліги

12.45, 13.20, 14.20, 19.40 

Студія LIVE

13.00 Жеребкування стадії 

плей-оф. ЛЧ УЄФА

14.00 Жеребкування стадії 

плей-оф. ЛЄ УЄФА

14.40 Коефіцієнти ФІФА/

УЄФА

14.45 Новачки ЛаЛіги 

2017/2018. ЧІ

17.50 «Олександрія» 

— «Астра». ЛЄ УЄФА

20.25 «Монако» — 

«Ювентус». 1/2 фіналу. 

ЛЧ УЄФА

23.00 «Боруссія» (М) 

— «Барселона». ЛЧ 

УЄФА

01.10 «Фенербахче» 

— «Феєнорд». ЛЄ 

УЄФА

03.30 «Сандерленд» 

— «Арсенал». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00, 0.50 Світ Прем’єр-ліги

06.30, 9.50, 12.00, 14.20, 

20.35, 22.40, 3.15, 5.20 

Топ-матч

06.35, 9.20, 1.20, 1.55, 2.55 

Студія LIVE

07.30, 23.00 «Олександрія» 

— «Астра». ЛЄ УЄФА

10.10 «Монако» — 

«Ювентус». 1/2 фіналу. 

ЛЧ УЄФА

12.30 «Тоттенгем» — «Вест 

Гем». ЧА

14.40 «Ворскла» — «Зірка». 

ЧУ

16.30 Світ Прем’єр-ліги. 

Прем’єра

17.00 «Спортінг» — 

«Боруссія» (Д). ЛЧ 

УЄФА

18.45 «Челсі» — «МЮ». ЧА

20.50 «Маріуполь» — 

«Чорноморець». ЧУ

01.35 Жеребкування стадії 

плей-оф». ЛЧ УЄФА

02.35 Жеребкування стадії 

плей-оф». ЛЄ УЄФА

03.30 «Сталь» — «Шахтар». 

ЧУ

МЕГА

06.00, 19.00 Бандитська Одеса

07.20 Україна: забута історія

08.10, 12.50 Правила життя

09.00 Правда життя

10.00, 21.40 Мистецтво 

виживання

10.50 Таємниці акул

11.50 Дика Канада

13.40, 0.30 Містична Україна

14.30 Бандитський Київ

15.20, 23.40 Вирішальні битви 

ІІ Світової

16.10, 20.50 Скарби зі 

звалища

17.00 Мисливець та жертва

18.00, 22.40 Мегазаводи

20.00 Брама часу

03.40 Органи на експорт

04.20 Секти. Контроль 

свідомості

05.10 Потойбіччя. Сни

К1

05.10 Рецепти щастя

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.50 Чи знаєте ви, що...

08.25 М/ф

10.00, 16.20 Файна Юкрайна

10.30 Розсміши коміка

11.25 Навколо М

12.25, 14.25, 15.25, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00 Орел 

і решка

22.00 КВК на БІС

22.25 Вечірній квартал

00.00 Х/ф «2199: космічна 
одіссея»

02.25 Нічне життя

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.20 Казка з татом

06.40 Це наше — це твоє

06.50 Байдиківка

07.20 Мультмікс

10.00 Х/ф «Ра-Один»
12.50 ЛавЛавСar

13.50 Одного разу під 

Полтавою

14.55 Одного разу в Одесі

15.20 Т/с «Домашній арешт»

15.55 Віталька

17.50 Країна У

18.50 Казки У Кіно

20.00 М/ф «Родина Крудс»

21.50 Х/ф «Шеф»
23.30 Х/ф «Залишені»
01.30 Щоденники Темного

03.40 Це любов

УТ-1

06.00, 19.55 Д/с «Орегонський 

путівник»

06.30 М/с «Мандрівники в 

часі»

07.15 М/с «Книга джунглів»

08.05 Д/с «Історичні 

розслідування»

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00, 16.45 Д/с «Порятунок 

ферми»

09.30, 23.30 Д/с «Дикі 

тварини»

11.20 Т/с «Епоха честі»

13.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.15, 23.00 Схеми

14.05, 1.55 Т/с «Лінія 

захисту»

15.00, 18.30, 21.00 Новини

15.35 Д/с «Вагасі — японські 

солодощі»

17.20 Хто в домі господар?

17.40 М/с «Легенда про 

Білосніжку»

18.15, 1.10 Новини. Світ

18.45, 1.25 Про головне

19.00, 1.40 Новини. Культура

19.20 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

20.30 Борхес

21.30 Всесвітні ігри-2017. 

Яскраві моменти

21.50 Богатирські ігри

22.50, 3.55 Д/с «Південна 

Корея сьогодні»

ТРК «ЕРА»
02.35 Т/с «Таксі»

04.10 Вікно в Америку

04.30 Світло

05.30 Д/ф «Командарм»
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КАНАЛ «1+1»

06.20, 19.30 ТСН

07.15 Гроші

08.45, 20.15 Драма «Життя 

після життя»

01.10 Вечірній Київ

04.45 Ескімоска-2: пригоди в 

Арктиці

05.20 Бойовик «Громобій»

ІНТЕР

06.20 Х/ф «Білий Бім Чорне 
Вухо»

10.00, 2.25 Х/ф «Балада 
про доблесного 
лицаря Айвенго»

12.00 Х/ф «Знахарка»
16.00, 20.30 Т/с «І все-таки я 

кохаю...»

20.00, 3.50 Подробиці

22.30 Х/ф «Щасливий 
маршрут»

00.20 Х/ф «Соломон Кейн»
04.20 Х/ф «Гаджьо»
05.00 Великий бокс. Василь 

Ломаченко — Мігель 

Марріага

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00, 3.00 

Сьогодні

07.15, 5.45 Зірковий шлях

08.20, 15.20 Т/с «Кругообіг»

18.00, 19.30 Т/с «Гидке каченя»

22.10 Х/ф «Мама виходить 
заміж»

00.10 Реальна містика

03.30 Т/с «Закон і порядок: 

злочинний намір»

ICTV

05.00 Т/с «Код Костянтина»

06.35 Т/с «Відділ 44»

09.15, 13.00 Х/ф «Повінь»
12.45 Факти. День

13.40 Х/ф «Дочка 
генерала»

15.55 Х/ф «Аполлон-13»
18.45 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки

20.05 Х/ф «Лють»

22.50 Х/ф «Орлиний зір»
01.00 Х/ф «Крикуни-2. 

Полювання»
02.35 Т/с «Лас-Вегас»

04.00 Провокатор

04.50 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.20 Зона ночі

05.00 Т/с «Татусеві дочки»

05.50 М/с «Пригоди Кота в 

чоботях»

07.10 Ревізор

10.15 Пристрасті за 

Ревізором

13.00 Х/ф «Зоряні ворота»
15.50 Х/ф «Зоряний 

десант»
18.15 Х/ф «Дивергент»

21.00 Х/ф «Інсургент»
23.10 Х/ф «13 привидів»
01.00 Х/ф «Сомнія: перш 

ніж я прокинусь»

5 канал

06.00 Час-тайм

06.15, 20.10, 0.20, 5.15 Рандеву

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 

22.00, 00.00 Час новин

07.20 Невигадані історії

07.50, 8.55, 22.15, 0.15 Час 

бізнесу

08.20 Не перший погляд

09.15 Мотор

09.20 Автопілот-новини

09.30 Укравтоконтинент

10.10 Модне здоров’я

10.30 Історія успіху

10.40 Сучасний фермер

11.05 П’ятий поверх

11.30 Майстри ремонту

12.15 Сімейні зустрічі

12.35 Прес-конференція щодо 

ситуації у зоні АТО

12.50 Legal Up LIFE

13.10, 3.20 Кіно з Я. Соколовою

13.30, 4.15 Феєрія мандрів

14.10 Відкрита церква

14.35 Навчайся з нами

15.15 Фінансовий тиждень

15.30 Особливий погляд

16.05 Полілог

17.10 «За Чай.com»

18.10 Про військо

18.25, 2.35 Фактор безпеки

19.25 Машина часу

21.00, 1.30 Велика політика

21.30, 3.00 Вікно в Америку

22.30 Д/ф «Відділ кадрів»

23.25 Національний актив

01.15, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

02.15 В кабінетах

04.35 Час інтерв’ю

НТН

05.00, 3.15 Правда життя. 

Професії

06.00 Х/ф «Інспектор 
Лосєв»

09.50 Х/ф «Тривожна 
неділя»

11.30, 17.20 Речовий доказ

14.15 Склад злочину

15.45 Переломні 80-ті

19.00, 2.50 Свідок

19.30 Х/ф «Час гріхів»
21.20 Х/ф «Соломон Кейн»
23.15 Х/ф «Грінго»
01.05 Т/с «Поліція Маямі»

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Стежками Мауглі й 

Багіри 

06.20 Лариса Кадирова. Моя 

Марія Заньковецька, ч. 1

07.00 Книга. ua 

07.25 Кременець. Невмируща 

слава 

08.00 Православний календар 

08.10 Гра долі. Мовчазне 

божество. Марко 

Вовчок 

08.25 Новинний блок 

09.00 Новини. Культура 

09.20 Територія Кіно. 

Георгій Давиденко 

— документаліст 

09.50 Номер у спадок 

10.15 Православний календар 

10.25 Д/ф «Борис Гмиря» 

11.25 Все про оперету. 

Солістка Київської 

оперети Катерина 

Мамикіна 

12.15 Борис Антоненко-

Давидович. Штрихи до 

портрета 

13.00 Казки Лірника Сашка 

13.10 Б. Стельмах 

«Примхливе кохання 

Дроздоборода». 

Вистава Київського 

академічного Молодого 

театру 

14.50 Дитячі таємниці

15.15 Світ у прямокутнику. 

Едуард Странадко

15.55 Віктор Степурко. 

Повернути живу музику

16.20 Лариса Кадирова. Моя 

Марія Заньковецька, 

ч. 2

17.00 Д/ф «Сандармох»

17.50 Православний календар 

18.00 Місто Рівне. Минуле і 

сьогодення

18.25, 01.25 Поет. 

Перекладач. Педагог. 

Дмитро Чередниченко

19.00, 00.00 Новини. Культура. 

Дайджест

19.20 Композиція. «За 

зайцями...»

19.50 Музика і музиканти. 

Дитячі мініатюри

20.10 Православний календар 

20.20 Гала-концерт артистів 

опери, балету, хору та 

симфонічного оркестру 

Національної опери 

України імені 

Т. Г. Шевченка, ч. 2

21.45 Д/ф «Гармонія протиріч 

Тетяни Яблонської»

22.15 «Гніздо шарлатнеє» 

Софії Майданської, ч. 1

23.05 Східний форпост 

Львова

23.25 Jazz Коло, ч. 1

00.20 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Лариса 

Кадочникова

02.00 Марія Левитська. 

Комплімент

03.00 Т. Вільямс «Корабель 

зіштовхнувся з 

айсбергом...» Вистава 

Нового українського 

театру

05.00 Д/ф «Операція 

«Тютюн»

СТБ

06.15 Все буде добре!

08.05 Караоке на майдані

09.00 Все буде смачно!

09.55 Люба, ми вбиваємо 

дітей

13.35 Вагітна у 16

15.15 Х/ф «Коли цвіте 
бузок»

17.05 Х/ф «Кохання під 
надзором»

19.00 Х/ф «У річки два 
береги-2»

22.50 Х/ф «Не можу 
сказати 
«прощавай»

ТОНІС

06.05 Х/ф «Мрія»
09.50 Шеф-кухар країни 

10.25 Життя в цифрі

11.25 Завтра-сьогодні

13.50 Іпостасі спорту

15.30 Соціальний статус

16.05 Олімпійські історії

16.40 Відлуння

18.00, 19.10 Жертви 

радянської естради

20.20 Андрій Демиденко. 

«Нас вибрав час...»

20.50 Концерт пам’яті Миколи 

Мозгового

01.10 Ніч чорних краваток

02.45 Життя на вершині

03.50 Світські хроніки

04.15 Цивілізація Incognita

04.30 Модні історії

05.00 Джаз-коло

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Зловмисники

11.00 Д/ф «Помста природи»

12.30, 23.55 Цілком таємно

14.35 Д/ф «Непрощені. 

Симон Петлюра» 

15.40 Д/ф «Непрощені. 

Нестор Махно» 

16.50 Х/ф «40 днів та 
ночей»

18.30 Х/ф «Кікбоксер-2: 
дорога назад»

20.15 Х/ф «Кікбоксер-3: 
мистецтво війни»

22.10 Х/ф «Глибинна 
бомба»

01.05 Територія обману

02.05 Х/ф «Все перемагає 
любов»

03.15 Облом.UA.

05.00 Змішані єдиноборства. 

UFC

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 16.00, 18.05, 

20.10, 22.15, 3.00, 5.20 

Топ-матч

06.10 «Тоттенгем» — «Вест 

Гем». ЧА

08.10 «Маріуполь» — 

«Чорноморець». ЧУ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 «Олександрія» 

— «Астра». ЛЄ УЄФА

12.10 «Сталь» — «Шахтар». 

ЧУ

13.55 Матч. ЛЄ УЄФА

16.15 «Вотфорд» — 

«Евертон». ЧА

18.20 «Ювентус» — 

«Монако». 1/2 фіналу. 

ЛЧ УЄФА

20.25 «Арсенал» — 

«Ліверпуль». ЧА

22.50 Світ Прем’єр-ліги

23.20 «Шахтар» — 

«Маріуполь». ЧУ

01.10 «Габала» — «Майнц». 

ЛЄ УЄФА

03.30 «Вест Бромвіч» 

— «Бернлі». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 14.20, 

16.30, 23.40, 1.50, 3.50 

Топ-матч

06.10 «Габала» — «Майнц». 

ЛЄ УЄФА

08.10, 00.00 Матч. ЛЄ УЄФА

10.10 Ювентус» — 

«Монако». 1/2 фіналу». 

ЛЧ УЄФА

12.00, 18.30 Світ Прем’єр-ліги

12.30 «Арсенал» — 

«Тоттенгем». ЧА

14.40 «Феєнорд» — «Зоря». 

ЛЄ УЄФА

16.40 «Олександрія» 

— «Астра». ЛЄ УЄФА

19.00, 21.25 Тур ONLINE

19.25 «Шахтар» — 

«Маріуполь». ЧУ

21.50 «МЮ» — 

«Фенербахче». ЛЄ 

УЄФА

02.00 «Ворскла» — «Зірка». 

ЧУ

04.00 «МЮ» — «Сент-

Етьєнн». 1/16 фіналу. 

ЛЄ УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.20, 18.20 Паралельний світ

09.10 Містична Україна

10.00 Вирішальні битви ІІ 

Світової

12.00, 21.00 Любов, ненависть 

і пропаганда

14.40 Рідні домівки

15.40 Берег Африки

23.50 Бандитська Одеса

03.00 Скарб.UA

К1

06.30 TOP SHOP

07.50 Чи знаєте ви, що...

08.25 М/ф

10.00 Х/ф «Любий Джон»
12.10 Т/с «H2O: просто додай 

води»

13.45, 22.00 Орел і решка

00.00 Вечірній квартал

01.35 Нічне життя

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.20 Казка з татом

06.40 Це наше — це твоє

06.50 Байдиківка

07.20 Мультмікс

10.05 М/с «Дора і друзі. 

Пригоди в місті»

10.35 Т/с «Снігова королева»

14.00 М/ф «Оз: нашестя 

летючих мавп»

15.40 М/с «Пригоди 

Котигорошка та його 

друзів»

17.00 Х/ф «Везунчик»
18.40 М/ф «Родина Крудс»

20.25 М/ф «Турбо»

22.10 Х/ф «Залишені»
00.25 Х/ф «Історії нашого 

кохання»
02.25 Х/ф «Геть сором!»
04.05 Віталька

УТ-1

06.00 Д/ф «Командарм»

06.30 Д/ф «Операція 

«Тютюн»

07.30 Д/ф «Кардинал Мар’ян 

Яворський»

08.30 Д/ф «Абетка життя 

Григорія Епіка»

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Д/ф «Після прем’єри 

— розстріл»

10.10 Д/ф «Августин 

Волошин. Метеорит 

незалежності — над 

Срібною землею»

11.10 Д/ф «Легіон. Хроніка 

УГА»

12.25 Т/с «Справедливі»

15.30 Д/ф «Чесно жити і 

чесно померти. Ігуменя 

Йосифа Вітер»

16.40 Д/ф «Василь Стус. 

Феномен суток»

17.40, 23.30 Д/ф «Кенгір. 40 

днів свободи»

19.20 Х/ф «Марія-
Антуанетта»

21.00, 1.10 Новини

21.30 Розсекречена історія

22.20 Д/ф «Василь 

Симоненко. Тиша і 

грім»

22.45 Мегалот

ТРК «ЕРА»
23.00 Борхес

01.35 Д/с «Бог в Америці»

02.3 Т/с «Таксі»

04.05 Т/с «Роксолана»
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КАНАЛ «1+1»

07.05, 19.30 ТСН

08.00 Українські сенсації

09.00 Лотерея «Лото-

забава»

09.40 М/ф «Маша і Ведмідь»

09.50, 10.45, 11.40, 12.40, 

13.30, 14.20, 15.20, 

16.20 Світ навиворіт

17.35 Ліга сміху

20.15 Комедія «Шукаю жінку з 

дитиною»

00.00 Х/ф «Хроніка»
01.40 Розсміши коміка. Діти

05.15 Ескімоска-2: пригоди в 

Арктиці

ІНТЕР

08.00 уДачний проект

09.00 Готуємо разом

10.00, 11.00 Орел і решка

12.00 Х/ф «Митниця дає 
добро»

14.00 Великий бокс. Василь 

Ломаченко — Мігель 

Марріага

16.00, 20.30 Т/с «І все-таки я 

кохаю...»

20.00, 1.45 Подробиці

22.00 Х/ф «Арфа для 
коханої»

23.45 Х/ф «Любов на 
асфальті»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.50, 19.00, 6.10 Сьогодні

07.20 Зірковий шлях

08.20 Х/ф «Мама виходить 
заміж»

10.20 Т/с «Гидке каченя»

14.00 Т/с «Буду вірною 

дружиною»

17.50, 19.30 Т/с «Друге 

дихання»

22.30 Т/с «Будинок без 

виходу»

02.05 Реальна містика

03.50 Т/с «Черговий лікар»

ICTV

05.20, 3.30 Т/с «Код 

Костянтина»

07.00 Т/с «Відділ 44»

10.50, 13.00 Х/ф «Аполлон-
13»

12.45 Факти. День

13.50 Х/ф «Орлиний зір»
16.05 Х/ф «Лють»
18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Штурм Білого 
дому»

21.50 Х/ф «РобоКоп»
00.20 Х/ф «Привид будинку 

на пагорбі»
02.10 Т/с «Лас-Вегас»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.50 Зона ночі

05.30 М/с «Пригоди Кота в 

чоботях»

06.50 Х/ф «Таймлес. Жовта 
книга»

09.10 Х/ф «Сапфірова 
книга»

11.40 Х/ф «Смарагдова 
книга»

13.50 Х/ф «Дивергент»
16.30 Х/ф «Інсургент»
18.45 Х/ф «Дивергент, 

частина- 3: Вірна»
21.00 Х/ф «Я номер чотири»
23.10 Х/ф «100 футів»

01.10 Х/ф «13 привидів»

5 канал

06.00, 9.30 Вікно в Америку

06.25, 18.15 Велика політика

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 

Час новин

07.20, 16.05, 1.35 В кабінетах

07.50, 8.55, 22.15, 0.15 Час 

бізнесу

08.15 Мотор

08.20 Автопілот-тест

08.25 Технопарк

08.30, 3.15 Феєрія мандрів

09.10 Гра інтересів

10.10 Кордон держави

10.25 Будемо жити

10.40 Драйв

11.10 Рандеву

12.15 Сімейні зустрічі

12.40 Прес-конференція щодо 

ситуації у зоні АТО

12.50 Legal Up BUSINESS

13.10 Модне здоров’я

13.30 Час інтерв’ю

14.10 Агрокраїна

14.30 Діалоги з Патріархом

15.1 П’ятий поверх

15.30 Національний актив

16.30 Акцент

17.10 «За Чай.com»

19.25, 0.20, 1.15 Невигадані 

історії

20.05, 2.15, 5.15 Машина часу

21.40, 3.00 Час-Time

22.30 Д/ф «Відділ кадрів»

23.30 Фінансовий тиждень

01.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

01.55 Огляд преси

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

04.15 Х/ф «Тихі береги»
05.35 Х/ф «Постріл у спину»
07.10 Т/с «Охоронець-3»

10.55 Х/ф «Час гріхів»
12.40 Х/ф «Кубанські 

козаки»
14.40 Легенди карного 

розшуку

15.50 Склад злочину

17.20 Речовий доказ

19.00 Т/с «Розвідники»

22.30 Х/ф «Втеча з 
в’язниці»

00.25 Х/ф «Соломон Кейн»
02.15 Таємниці кримінального 

світу

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Світ у прямокутнику. 

Едуард Странадко 

06.45 Старий Луцьк

07.05 Лариса Кадирова. Моя 

Марія Заньковецька, ч. 2 

07.45 Дитячі таємниці 

08.10 Д/ф «Сандармох» 

08.55 Місто Рівне. Минуле і 

сьогодення 

09.20 Композиція. «За 

зайцями...» 

09.50 Музика і музиканти. 

Дитячі мініатюри 

10.10 Православний 

календар 

10.20 Гала-концерт артистів 

опери, балету, хору та 

симфонічного оркестру 

Національної опери 

України імені Т. Г. 

Шевченка, ч. 2 

11.50 Д/ф «Гармонія протиріч 

Тетяни Яблонської» 

12.15 «Гніздо шарлатнеє» 

Софії Майданської, ч. 1 

13.05 Східний форпост Львова 

13.25 Jazz Коло, ч. 1 

14.00, 02.00 Співочий дивосвіт

15.15, 03.15 Луцьк і Косачі. 

«Зібрались ми на 

віче...»

16.00 Музика без меж. 

Семантика бароко

17.00 Роман Коваль. 

Повернення правди. 

І повіяв огонь новий з 

Холодного Яру, ч. 1 

17.35 Чернігів. Скарби 

Борисоглібського собору

17.50 Людина сонця...

18.20 Києвотека. Київські 

імена. Амазонка 

авангарду. Олександра 

Екстер

18.40 Православний календар 

18.50 Поетична сторінка від 

Василя Герасим’юка. 

Дмитро Павличко

19.00, 00.00 Новини. Культура. 

Дайджест

19.20 Мовою мистецтва. 

Фестиваль гончарства

19.50 Парадигма. Історія 

однієї прем’єри

20.20 В. Гібсон «Мене прислав 

доктор Хоу». Вистава 

Київського академічного 

театру на Липках

22.15 «Гніздо шарлатнеє» 

Софії Майданської, ч. 2

23.10 Д/ф «Українська мрія. 

Євген Сверстюк»

00.20 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Михайло 

Гринишин

01.50 Православний календар 

04.00 Франсуа Вебер 

«Випадок у готелі 

«Дю Комерс». Вистава 

Київського академічного 

театру «Колесо»

 

СТБ

06.00 Все буде добре!

07.05 Хата на тата

09.00 Все буде смачно!

11.35 Караоке на майдані

12.30 Охота

13.35 Х/ф «Не можу 
сказати «прощавай»

15.10 Х/ф «У річки два 
береги-2»

19.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

22.40 Я соромлюсь свого тіла

ТОНІС

06.00 Х/ф «Сказання про 
землю Сибірську»

07.50 Натхнення

09.50 Природа сьогодні

11.40 Зимою і літом 

мандруємо світом

13.50 Будьте здорові!

14.15, 4.45 Модні історії 

15.30 Соціальний статус

16.15 Концерт Віктора 

Павліка 

17.00 Шеф-кухар країни 

17.40 Euroshow Михайла 

Поплавського

18.25 Євромакс

19.00 Цивілізація Incognita

19.20, 4.25 Кумири

19.40, 4.00 Світські хроніки

20.10 Супервідчуття

21.00 Творчий вечір Вадима 

Крищенка

01.10 Ніч чорних краваток

02.25 Життя на Вершині

04.35 Ландшафтні гри

05.05 Джаз-коло

КАНАЛ «2+2»

06.00, 23.15 Змішані 

єдиноборства. UFC

08.00 Він, Вона і телевізор

15.30 Х/ф «Американець»
17.30 Х/ф «Напролом»
19.20 4-й тур ЧУ з футболу 

«Зоря» — «Олімпік»

21.25 Профутбол

01.45 Х/ф «Москаль-
чарівник»

03.00 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 Матч. ЛЄ УЄФА

07.45, 16.00 Світ Прем’єр-ліги

08.15 «Челсі» — 

«Саутгемптон». ЧА

10.00, 15.40, 20.15 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20, 1.10 «Шахтар» 

— «Маріуполь». ЧУ

12.05 «Лудогорець» — 

«Арсенал». ЛЧ УЄФА

13.55 «Олександрія» 

— «Астра». ЛЄ УЄФА

16.30, 18.55 Тур ONLINE

16.55 «Зірка» — «Верес». ЧУ

19.25 «Ворскла» — 

«Динамо». ЧУ

21.20 Великий футбол

23.00 «Селтік» — «Ман Сіті». 

ЛЧ УЄФА

00.50, 3.00, 5.20 Топ-матч

03.30 «Челсі» — «Евертон». 

ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 12.00, 16.30, 

18.30, 20.35, 22.40, 0.50, 

3.10, 5.20 Топ-матч

06.10 «Сельта» — «Аякс». ЛЄ 

УЄФА

08.10 «Тоттенгем» — 

«Свонсі». ЧА

10.10 «Ліон» — «Ювентус». 

ЛЧ УЄФА

12.20 Матч. ЛЄ УЄФА

14.10 Світ Прем’єр-ліги

14.40 «Генк» — «Атлетік». ЛЄ 

УЄФА

16.40 «Шахтар» — 

«Маріуполь». ЧУ

18.45 «Кристал Пелес» 

— «Ліверпуль». ЧА

20.50 «Олександрія» 

— «Астра». ЛЄ УЄФА

23.00 «Зірка» — «Верес». ЧУ

01.20 «Лудогорець» — 

«Арсенал». ЛЧ УЄФА

03.30 «Ворскла» — 

«Динамо». ЧУ

МЕГА

06.00, 4.20 Бандитська Одеса

07.20, 18.20 Паралельний світ

09.10 Містична Україна

10.00 Вирішальні битви ІІ 

Світової

12.00, 21.00 Любов, ненависть 

і пропаганда

14.40 Рідні домівки

15.40 Берег Африки

17.30 Таємниці Гвадалківіру

23.50 Теорія змови

02.40 Правила життя

К1

05.10 Рецепти щастя

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.50 Чи знаєте ви, що...

08.25 М/ф

09.10 Т/с «H2O: просто додай 

води»

10.45 Х/ф «Любий Джон»
12.50, 21.00 Орел і решка

23.00 Х/ф «Шалене 
весіллля»

00.50 Розсміши коміка

02.30 Нічне життя

ТЕТ

06.00, 5.40 Корисні підказки

06.20 Казка з татом

06.40 Це наше — це твоє

06.50 Байдиківка

07.20 Мультмікс

09.45 М/ф «Оз: нашестя 

летючих мавп»

11.25 Х/ф «Ра-Один»
14.15 Х/ф «Везунчик»
15.55 М/ф «Турбо»

17.45 Танька і Володька

19.50 Одного разу під 

Полтавою

22.00 Казки У Кіно

00.00 Х/ф «Шеф»
02.40 Х/ф «Історії нашого 

кохання»
04.20 Віталька

УТ-1

06.00 Д/с «Орегонський 

путівник»

06.30 М/с «Мандрівники в 

часі»

07.15 М/с «Книга джунглів»

08.05 Д/с «Історичні 

розслідування»

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Д/с «Порятунок ферми»

09.30 Х/ф «Мадам Нобель»
11.2 Театральні сезони

12.05 Мистецькі історії

12.20 Фольк-music

13.30 Перший на селі

13.55 Т/с «Гранд-отель»

19.55 Д/с «Садові скарби»

20.30 Перша шпальта

21.00, 1.10 Новини

21.30 Д/с «Супервідчуття»

21.55 Д/с «Вагасі — японські 

солодощі»

ТРК «ЕРА»
23.00 Книга.ua

23.30 Богатирські ігри

00.20 Д/ф «Чесно жити і 

чесно померти. Ігуменя 

Йосифа Вітер»

01.35 Надвечір’я. Долі

02.35 Т/с «Таксі»

04.05 Т/с «Роксолана»

05.00 Операція «Тютюн»
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Олег БОРОВСЬКИЙ

 На півдні Франції з понеділ-
ка не вщухають лісові пожежі. 
Полум’я впритул наблизилося 
до Лазурового узбережжя, де 
розташовані найбільш елітні 
курортні міста Європи. У ніч 
на середу з огляду на виник-
нення нового вогнища біль-
ше 10 тисяч мешканців (серед 
них — 3 тисячі туристів) ева-
куювали з міста Борм-ле-Мі-
моза в департаменті Вар, що 
неподалік славетного курорту 
Сен-Тропе, повідомляє агенція 
«Франс-Пресс». Дехто з ева-
куйованих змушений був про-
вести ніч на пляжі в спальни-
ках. Мерія Борм-ле-Мімоза за-
кликала туристів, які живуть 

у кемпінгах і також були ева-
куйовані тієї ночі, поки що за-
лишатися на пляжі. «Вогонь 
продовжує розростатись з ог-
ляду на сильні пориви вітру», 
— заявив агенції командую-
чий гасінням пожеж Серж Ля 
В’яль. В операції задіяно по-
над 550 пожежників. 
 Також евакуйовано місцеве 
населення міста Карро поблизу 
Ніцци. Жертв серед мешканців 
регіону немає, але полум’я пог-
линуло сади і машини. У цьо-
му регіоні до боротьби з вогня-
ною стихією та рятувальних 
робіт залучено приблизно дві 
тисячі пожежних та військо-
вослужбовців. Місцевий пре-
фект Жак Вітковскі повідо-
мив «Франс Пресс», що для бо-

ротьби зі стихією мобілізовано 
приблизно 40 одиниць техні-
ки та 10 французьких літаків 
Canadair.
 Початкова площа пожеж 
перевищувала п’ять тисяч гек-
тарів. Під час гасіння пожеж 

постраждали більше 20 ряту-
вальників. У рамках угоди про 
європейську допомогу Франція 
звернулася до Євросоюзу з про-
ханням надати два спеціалізо-
вані літаки Canadair. Їх надала 
Італія. ■

Музей Освєнціма вирушає 
у турне 
 Частина експозиції меморіального му-
зею Аушвіц-Біркенау, де в роки Другої сві-
тової війни були три концентраційні табори, 
вперше вирушає на виставку за кордон. Екс-
понати з Освєнціма покажуть у 14 містах Єв-
ропи та США. 
 До експозиції увійдуть понад 600 пред-
метів iз колекції музею. З-поміж них — ван-
тажний вагон, яким нацисти під час війни пе-
ревозили ув’язнених до концентраційних та-
борів і таборів смерті. За час існування Ос-
венціма, з 1940 по 1945 роки, у ньому вбили 
понад мільйон людей, здебільшого євреїв. 
 На виставці покажуть не лише особисті 
речі в’язнів і жертв Освенціму, куди, крім 
євреїв, звозили також поляків, циганів і ра-
дянських військовополонених, а й речі, що 
належали керівництву табору, офіцерам СС. 
Мадрид стане першим містом, куди вирушить 
виставка з назвою Not long ago. Not far away 
(«Нещодавно. Недалеко»).

Сенат США відмовився 
скасовувати медреформу 
 Ще одна спроба Республіканської партії 
США втілити в життя одну з головних обіця-
нок президента Дональда Трампа — домогти-
ся скасування медичної реформи Obamacare 
— завершилася невдачею. Увечері 26 лип-
ня під час голосування в Сенаті за ліквідацію 
Obamacare без заміни її іншою програмою ме-
дичного збезпечення висловилися лише 45 
сенаторів, а 55 проголосували проти. Не під-
тримали пропозицію всі 48 сенаторів-демок-
ратів. Крім них, проти волі партійної більшості 
висловилися й семеро республіканців. Скасу-
вання Obamacare без нового закону навзамін 
пропонував лідер республіканської більшості 
в Сенаті Мітч Макконнелл. 

«Титанік» затонув, то врятуймо 
хоч айсберги
 Зірки оскароносного фільму «Титанік» 
Леонардо ДіКапріо, Кейт Вінслет та Біллi 
Зейн знову об’єдналися задля порятунку ай-
сбергів. Створений ними «Фонд Леонардо Ді-
Капріо» займатиметься проблемами кліма-
тичних змін. 
 «Тепер ми будемо рятувати айсберги», 
— пожартував на прес-конференції з наго-
ди створення фонду Біллі Зейн. Але насправ-
ді не до жартів. У середині липня в Антаркти-
ці відколовся один iз найбільших зафіксова-
них в історії айсбергів. За оцінками, він має 
площу шість тисяч квадратних кілометрів. Це 
приблизно половина Закарпатської області. 
Супутник США зафіксував переміщення ай-
сберга вздовж краю шельфового льодовика 
Ларсен-С. Ця величезна брила льоду не посу-
неться далеко найближчим часом. Але за ним 
треба слідкувати. Течії і вітри можуть штовх-
нути його на північ Антарктиди, а це може за-
важати судноплавству.

Мухомори — на вагу золота
 У Литві традиційно скуповують полуни-
ці, чорниці, білі гриби та лисички. Але цього 
року закупівельні ціни на ці звичайні дари го-
родів та природи затьмарили... мухомори. У 
регіональних газетах з’явилися оголошення, 
в яких за кілограм сушених капелюшків мухо-
морів пропонують 150 євро. Самі закупівель-
ними пояснюють, що скуповують надзвичай-
но отруйні гриби для наступного перепрода-
жу їх за кордон з огляду на наявність у них 
цінних лікувальних речовин, де на них є ве-
ликий попит у фармавцевтичній та косметич-
ній промисловостях та наукових досліджен-
нях. Влада попереджає населення про небез-
пеку такого заробітку, адже навіть дотик ру-
кою до мухомора може мати погані наслідки 
для здоров’я. 

Російські пранкери 
зателефонували від імені 
Гройсмана
 Міністр енергетики США Рік Перрі 22 
хвилини говорив по телефону з чоловіком, 
який, на його думку, був Прем’єр-міністром 
України, повідомляє Бі-Бі-Сі. Але насправді 
він спілкувався з двома російськими пранке-
рами, повідомив його офіс. Під час розмови 
йшлося, зокрема, про ідею використовувати 
гній і самогон як паливо. За повідомлення-
ми, розіграш влаштували Володимир Кузнє-
цов та Олексій Столяров (відомі також як Во-
ван і Лексус). Раніше вони вже дзвонили та-
ким політикам і знаменитостям, як Джон Мак-
кейн та Елтон Джон. ■

Євдокія ФЕЩЕНКО

 Міністерство зовнішніх справ Польщі 
виділить ПРООН в Україні 2 млн. злотих 
на запровадження проекту «Просуван-
ня підприємництва серед населення, що 
по страждало внаслідок конфлікту в Ук-
раїні, частина ІІ». Це продовження ініціа-
тиви ПРООН в Україні, на реалізацію якої 
Польща упродовж двох минулих років пе-
рерахувала майже 3 млн. злотих. 
 Заплановано розширення бізнес-компе-
тентності щонайменше 150 внутрішньо пе-
реміщених осіб. У рамках проекту, на по-
чатку або під час відновлення діяльності 
бізнесу, шляхом фінансової підтримки та 
індивідуальних консультацій допомогу 
отримають щонайменше 40 малих і серед-
ніх підприємств, що створять щонаймен-
ше 150 робочих місць. Проект буде втіле-
но до грудня наступного року. Діяльність 
здебільшого концентруватиметься на тери-
торіях Донецької та Луганської областей, 
підконтрольних українському уряду.
 «Україна належить до пріоритетних 
бенефіціарів польської допомоги розвит-
ку, — підкреслюють у Посольстві Поль-
щі в Україні. — Останні роки характери-
зуються значним ростом підтримки Ук-
раїни. Це пов’язано як із проведенням до-
даткової діяльності, що була викликана 
складною економічно-політичною ситуа-
цією, так і з гуманітарною допомогою для 
внутрішньо переміщених осіб. У 2016 році 
загальний обсяг польської допомоги склав 
94,45 млн. злотих».
 Поляки в Україні  фінансово підтриму-
ють  і впровадження реформ, передбаче-
них Угодою про асоціацію з ЄС, та інших 
ключових реформах, серед яких децент-
ралізація та реформування освіти. 
 «Зважаючи на безпосереднє сусідство 
з Польщею, Львівська область також за-
лишається важливим партнером у сфері 
польської допомоги розвитку, — конста-
тує інформаційна секція Посольства Рес-

публіки Польща в Україні. — Ця співпра-
ця характеризується значною динамікою. 
У 2012—2017 роках Львівська область 
була бенефіціаром 53 проектів на загаль-
ну суму майже 20 млн. злотих». 
 У рамках ініціатив розвитку, що здійс-
нювалися офіційною Польщею у Львівсь-
кій області впродовж останніх років, особ-
ливе значення мають проекти, спрямовані 
на посилення навичок запобігання, зни-
ження ризику та реагування під час над-
звичайних ситуацій. Їхньою метою є по-
кращення якості та ефективності дій ря-
тувальних служб, зокрема підвищення 
професійності роботи пожежних служб 
і створення підрозділів добровольців по-
жежної служби та медичних рятуваль-
ників. Партнером є Львівський універси-
тет безпеки життєдіяльності, який бага-
то років співпрацює із польськими ВНЗ, 
а особливо з Головною школою пожежної 
служби.
 За сприяння польського МЗС у спів-
праці з владою міста у Львові з’явився Мо-
лодіжний інкубатор підприємництва, де 
молоді творчі люди можуть зустрічатися, 
обмінюватися інформацією, налагоджу-
вати співпрацю та втілювати у життя свої 
перші бізнес-проекти. Діяльність Інкуба-
тора сприяє активізації молоді та створен-
ню нових робочих місць.
 На особливу увагу заслуговують проек-

ти, в результаті яких відбулося відновлен-
ня району Підзамче. У рамках проекту не 
лише підготовлено «Програму відновлен-
ня Львова — Підзамче 2012—2015», а й 
разом із місцевим населенням реалізова-
но інвестиції на відновлення району.
 Від початку конфлікту Польща бере 
активну участь у наданні допомоги внут-
рішньо переміщеному з територій Схід-
ної України населенню та приймаючим 
громадам. Для цього у 2014—2016 ро-
ках виділили загалом 30 млн. злотих. У 
рамках наданої підтримки профінансо-
вано проекти у галузі охорони здоров’я (у 
тому числі закупівля ліків та медичного 
обладнання) та надання притулку (зокре-
ма психологічна підтримка, оплата орен-
ди). У Харківській, Дніпропетровській та 
Запорізькій областях підтримали проекти 
для переселенців із підготовки до зими.
 Цього року у співпраці з Карітас Поль-
щі в Івано-Франківську обіцяють створи-
ти центр підтримки сім’ї, що надавати-
ме комплексні психологічні та суспільні 
послуги внутрішньо переміщеним особам 
та приймаючим громадам. Більше того, 
Посольство РП у Києві реалізує проект у 
співпраці з організацією «Агенція євро-
пейських інновацій», метою якого є інтег-
рація внутрішньо переміщених осіб з Кри-
му до приймаючої громади села Ситихів у 
Львівській області. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Британські шукачі скарбів знайшли 
затонулий німецький транспортний ко-
рабель SS Minden, який зник на початку 
Другої світової війни. В його трюмах має 
бути приблизно чотири тонни благородних 
металів, зокрема золота, повідомляє бри-
танська газета «Сан».
 Корабель SS Minden затонув 24 вересня 
1939 року за приблизно 200 кілометрів на 
схід від узбережжя Ісландії. Він транспор-
тував дорогоцінні метали, передусім золо-
то, яке було знято з рахунків південноаме-
риканських банків для фінансування воєн-
них дій. 
 Британська фірма Advanced Marine 
Services звернулася до ісландської влади 
по дозвiл пробити діри в корпусі корабля 
та підняти на поверхню скарб. Це був ви-
мушений крок, оскільки кілька місяців 
тому фірму звинуватили у спробі піднят-
тя коштовностей без необхідних дозволів. 

Газета Iceland Monitor повідомляла тоді, 
що ісландська берегова охорона затрима-
ла орендований фірмою Advanced Marine 
Services норвезький дослідницький кора-
бель Seabed Constructor. На запитання про 
мету дій команда давала «заплутані та су-
перечливі пояснення». 
 Берегова служба змусила корабель зай-
ти до порту Рейк’явіка, де команду допи-
тала поліція. Глава ісландської берегової 
охорони Георг Ларуссон пояснив, що нор-
везьке судно проводило дослідження в 
ісландських берегових водах без жодного 
дозволу. 

 Корабель SS Minden відплив iз Базилії 
6 вересня 1939 року після того, як представ-
ники тамтешнього банку Banco Germanico 
допомогли команді завантажити на судно 
скрині з коштовностями. Коли ж по дорозі 
корабель виявили британські крейсери 
HMS Calypso і HMS Dunedin, Адольф Гіт-
лер особисто наказав затопити його, щоб 
цінний вантаж не дістався Королівсько-
му військовому флоту. Команда крейсера 
HMS Dunedin врятувала з води німецьких 
моряків і відправила їх до табору військо-
вополонених «Скейпа Флау» на Оркнейсь-
ких островах на півночі Британії. ■

НОВИНИ ПЛЮС■ДОПОМОГА

«Бардзо дзянкуєм»
Польща за два роки надала допомоги внутрішньо 
переміщеному з територій Східної України населенню 
та приймаючим громадам на суму 30 млн. злотих

■

Стихія не жаліє ні людей, ні тварин.❙

СТИХІЯ

Порятунок — на пляжі
На півдні Франції лютують лісові пожежі

■

СКАРБИ

Хто шукає, той знаходить
Тонни золота на дні моря

■



14 УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 28—29 ЛИПНЯ 2017 КУЛЬТУРА

Тетяна ЛАРЬКО

Українці з-за кордону стали ва-
гомою складовою нашого куль-
турного простору, тільки-но 
радянські кордони перестали 
бути нездоланними. Особливо 
зі Сполучених Штатів та Канади, 
де українська діаспора найчи-
сельніша. Час іде, а маловідомі 
в нас, проте дуже цікаві амери-
канські літератори українсько-
го похо дження продовжують 
з’являтися. Одна з них — Ірен 
Забитко, англомовна пись-
менниця, авторка роману про 
Чорнобильську катастрофу 
«Невмите небо». Роману, який 
потрапив до списків бестселерів 
«Нью-Йорк Таймс» — хто бодай 
трохи розуміється на циркуляції 
сучасної літератури, той знає, 
наскільки це велике визнання.
Ми зустрілися з Ірен Забитко в 
Україні, де письменниця подоро-
жує в рамках програми Фулбрай-
та, збираючи матеріали для май-
бутньої книги про Гоголя. Про 
себе й свої книжки письменниця 
написала на своєму сайті, але, 
попри всі сучасні новітні техно-
логії, дружня розмова завжди 
має свій особливий шарм.

«Я хотіла бути американкою»
 ■ Пані Ірено, то ви є емігран-
ткою другого покоління?
 — Так. Мої батьки з Галичи-
ни. Батько поїхав на заробітки 
до Америки, декілька разів при-
їздив до матері, з якою був тоді 
заручений. А потім і вона пере-
бралася до нього, коли вийшла 
за нього заміж. 
 ■ І це сталося до того, як 
Західна Україна ввійшла до 
СРСР?
 — Так, звичайно! Батьки 
одружилися в 1937 році. Після 
1939 року це вже було б немож-
ливо. 
 ■ Звичайно, закриті кор-
дони СРСР ми пам’ятаємо 
добре… Отже, у вашому жит-
ті не було таких трагічних 
подій, як у вашому оповіданні 
«Зобов’язання»?
 — О, ви читали те опові-
дання? («Зобов’язання» — чи 
не єдине оповідання Ірени За-
битко, перекладене українсь-
кою. Попри не зовсім добрий 
переклад, оповідання справ-
ляє сильне враження. Як вели-
кі події калічили людські долі! 
— Авт.).
 ■ То це не ваша історія?
 — Ні, я могла почути щось 
подібне від співвітчизників у 
Чикаго. В Америці була тяжка 
праця, іноді виснажлива, але 
таборів для українців не було. 
Коли я була юною дівчиною, 
я не хотіла бути українкою. Я 
хотіла бути американкою. Я не 
дуже добре говорила українсь-
кою. Моя рідна — англійська. 
Я вчилася у Вермонтському ко-
леджі, в університету Норвіч. 
У мене був американський хло-
пець. З Україною в мене тоді 
були не найкращі асоціації.

«Велике враження справила 
подорож до України 
в 1976 році»
 ■ Але ж згодом ви стали 
письменницею, і всі ваші сю-
жети пов’язані з Україною! 

 — На мене велике вражен-
ня справила подорож до Украї-
ни в 1976 році. Багато українців 
Америки принаймні один раз їз-
дили в СРСР, у туристичну по-
дорож. Я тоді відвідала Москву, 
а потім Київ, Львів, Канів. Ця 
подорож надихнула мене шука-
ти своє коріння. 
 ■ Але до вашого першого ро-
ману «Невмите небо» ще було 
далеко.
 — Так, я займалася іншим. 
Вчилася в коледжі, працювала 
журналісткою, викладала анг-
лійську мову. А потім почалися 
зміни в Україні й у світі. В 1991 
році в журналі «Юкрейн Віклі» я 
прочитала про самоселів (англій-
ською це слово існує в українсь-
кій транскрипції — samosely), 
які поверталися жити в Чор-
нобильську зону, хоча й могли 
жити в інших місцях. Історії цих 
людей дуже схвилювали мене. Я 
багато думала про них, уявляла 
себе на їхньому місці.
 ■ І тоді ви відвідали Зону?
 — Ні, це сталося значно піз-
ніше! В дев’яності я декілька 
разів відвідала Україну в рам-
ках різних програм. Виклада-
ла англійську мову в Дрогоби-
цькому педінституті, в Києві в 
університеті Шевченка. 
 ■ А ваш роман…
 — «Невмите небо» вийшло 
друком у 2000 році, і на той мо-
мент я ще не бувала в Зоні. 
 ■ Але ж це художній роман, 
не документальний.
 — Так, це художній роман, 
написаний з уяви, з елемента-
ми магічного реалізму. Він мав 
добру пресу, в Америці це дуже 
важливо, добре продавався, був 
у списках бестселерів «Нью-
Йорк Таймс». 
 ■ Я бачила, дослідники в Ук-
раїні, які займаються темою 
Чорнобиля, аналізують його, 
порівнюють із «Чорнобильсь-
кою молитвою» Нобелівської ла-
уреатки Світлани Алексієвич. 
 — Отже, ці дослідники чита-
ли мій роман англійською. 
 ■ Але Чорнобильську зону 
ви таки відвідали?
 — Так! Після виходу кни-
ги декілька разів! І не просто 
відвідала, а зробила фільм про 
людей, які продовжують жити 
там. 

 ■ Фільм — документальний? 
 — Так, документальний. 
Коли виникає зацікавлення сус-
пільства до самої теми, то автор 
має пропонувати вже не вига-
дані, а справжні, документаль-
ні історії. Мене кілька разів за-
прошували говорити на телеба-
ченні у зв’язку з чорнобильсь-
кою темою. 
 А коли сталася аварія на 
Фукусімі, мене запросили до 
Японії, де я показувала свій 
короткометражний фільм «Во-
дохреща в Чорнобилі» по всій 
Японії. Я і там знімала і запи-
сувала думки японських по-
терпілих про мій український 
фільм. Мій проект «Життя в 
мертвій зоні» та «Водохреща в 
Чорнобилі» ще повністю не за-
кінчений через брак коштів. Я 
неодмінно повернуся до нього. 

«Зовсім недавно ми знайшли 
видавця»
 ■ А пропозицій від українсь-
ких видавництв видати ваш ро-
ман про Чорнобиль українсь-
кою у вас не було? 
 — Зовсім недавно ми знай-
шли видавця. Поки вирішуєть-
ся питання прав з американсь-
ким видавництвом. Сподіваю-
ся, цей роман матиме успіх в 
Україні. Бо ж в Америці мій ро-
ман зацікавив багатьох. 
 ■ Але поки ви займаєтесь 
Гоголем, іщо абсолютно не 
пов’язано з Чорнобилем. 
 — Проте пов’язано з Украї-
ною! Я продовжую осмислюва-
ти Україну, що привело мене до 
постаті Гоголя. 
 ■ І ви пишете документаль-
ну, не белетризовану його 
біографію? 

 — Так, документальну. Є 
багато біографій Гоголя, але 
по гляду з Америки не було. Я 
дуже добре розумію Гоголя як 
письменник письменника. Го-
голь не хотів бути українцем, 
він хотів бути росіянином. Але 
я так само колись не хотіла бути 
українкою, а хотіла бути амери-
канкою. Але росіяни Гоголя ні-
коли не приймали як свого. Він 
для них завжди був малорос. І 
для Аксакова, і для Тургенєва, 
і для інших російських колег. А 
я подорожую по Україні по слі-
дах Гоголя.
 ■ І яке місто України вам 
запам’яталося найбільше? 
 — Ніжин, батьківщина Го-
голя. Запам’ятався не лише по-
зитив. Саме там пройшли його 
роки навчання. Але Ніжинсь-
кий університет, який розта-
шований у тому самому ліцеї, 
настільки ж провінційний, на-
скільки гарним є його будівля. 
«Вивчили Гоголя, вивчимо й 
вас», написано на їхньому сай-
ті. Але ж Гоголь вчився погано. 
Тогочасні вчителі оцінювали 
його як посереднього учня. Він 
став тим, чим став, не завдяки 
навчанню в Ніжинському лі-
цеї.
 ■ Провінційні університети 
в Україні багато в чому лиша-
ються радянськими…
 — Я пропонувала Ніжинсь-
кому університету організува-
ти в рамках факультету мови й 
літератури відділення худож-
ньої творчості, які в Америці є 
в кожному університеті. Згодом 
на цій базі на батьківщині всес-
вітньо відомого українця могла б 
з’явитися міжнародна письмен-
ницька програма, як славетна 
американська програма в штаті 
Айова. Це б сприяло позитивно-
му іміджу України у світі. Адже 
культурна дипломатія надзви-
чайно важлива. Мою пропози-
цію висміяли. І справа не в тому, 
що немає коштів. Річ у тім, що 
немає бажання щось міняти. 
 ■ Але ж не всі українські уні-
верситети такі!
 — На щастя, не всі. Йдеться 
не лише про Київ. До Миколає-
ва, до Чорноморського філіалу 
Могилянської академії, я б за-
любки ще багато разів приїзди-
ла! ■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 На презентації грантової програми «Креа-
тивна Європа», що днями проходила у Харкові, 
окрім культурологічних і соціальних проек-
тів, була розглянута і пропозиція школи №160 
«оцифрувати» їхній музей в’язнів концтаборів. 
«Я працюю у цьому навчальному закладі вже 
давно і помітила, що в гості до нас із кожним 
роком приходить усе менше і менше людей, на 
долю яких випали ці страшні випробування, — 
пояснила головну ідею заявки вчителька Олена 
Суховерхова. — Цього року, наприклад, було 
всього лише 12 у той час, коли 10 років тому — 
близько 60. Відповідно перед нами дуже гостро 
стоїть завдання не втратити ті дані, що є, і поді-
литися ними».
 Наразі експозицію музею складають речі, 
передані колишніми в’язнями, а також їхні 
листи, макети, чимало дослідницьких ма-
теріалів, написаних юними істориками. 
«Минулого року до нас приїздила делегація 
з Данії, а наші діти їздили до Польщі, де та-
кож досліджується ця тема, — каже пані Оле-
на. — У рамках програми «Креативна Європа» 
ми б хотіли зробити музей цифровим, створи-
ти сайт, онлайн-платформу, куди б учні могли 

заходити і слухати лекції, брати участь в ек-
скурсіях. Майбутні покоління повинні знати 
історію». 
 Презентація грантового проекту виклика-
ла жвавий інтерес у харків’ян. Наприклад, ко-
ординатор програм Адаптаційно-культурно-
го центру Євгенія Леванштейн вважає, що єв-
ропейці наразі дуже мало знають про Україну. 
Такий висновок вона зробила, постійно спілку-
ючись із колегами з Польщі, Великобританії, 
Італії, Швейцарії та Німеччини. «Все, що там 
знають про нашу країну, вони отримують із 
російських ЗМІ. Нам це зовсім не подобається, 
— резюмувала пані Євгенія. — Тому ми почи-
наємо думати над проектом, який би був провід-
ником України в ЄС. Ми могли б провести фес-
тиваль, привезти дітей з тієї ж зони розмежу-
вання. Вони б охоче розповіли європейцям про 
те, як особисто сприймають і бачать ситуацію в 
Україні». 
 Серед заявок, які харків’яни запропону-
вали проекту «Креативна Європа», є також 
прохання врятувати заміську садибу князів 
Святополк-Мирських у Гієвці, організува-
ти фестиваль, який об’єднав би різні форми 
мистецтва, а також чимало туристичних ідей 
та задумок. ■

МУЗЕЙНИЙ ПРОВУЛОК

Оцифрувати пам’ять
Єдиний у Харкові музей в’язнів концтаборів 
може отримати власну онлайн-платформу

■

ДІЙОВІ ОСОБИ

Ірен Забитко: Є багато біографій Гоголя, 
але погляду з Америки не було
Англомовна письменниця, авторка роману про Чорнобильську катастрофу 
«Невмите небо» розповідає про батьків із Галичини, відвідини Ніжина і нові творчі плани

■

Ірен Забитко у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.
Фото з сайта chmnu.edu.ua.
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«Ми не повинні були віддавати цю гру».Ігор Суркіс
президент ФК «Динамо» (Київ)

УКРАЇНА МОЛОДА

Оксана ПРОДАНЧУК, Григорій ХАТА

 Минулий сезон київське 
«Динамо» провалило не тільки 
на внутрішній арені, а й на між-
народній. Свої виступи в найпре-
стижніших клубних змаганнях 
кияни завершили ще на стадії 
групового етапу. Столична ко-
манда посіла у своєму квартеті 
останнє, 4-те, місце і не змогла 
пробитися навіть до ЛЄ. 
 Цього ж сезону «Динамо» 
як віце-чемпіон країни почало 
боротьбу за вихід до ЛЧ з 3-го 
кваліфікаційного раунду. У су-
перники киянам дістався знайо-
мий українському вболівальни-
ку клуб зі Швейцарії — «Янг 
Бойз».
 Торік — на аналогічній 
стадії кваліфікації ЛЧ — саме 
ця команда вибила донецький 
«Шахтар» зі змагань, відіграв-
ши в матчі-відповіді фору в два 
м’ячі. Тож головним лейтмоти-
вом протистояння динамівців зі 
швейцарським колективом ста-
ло питання про можливість пов-
торення столичним колективом 
«гірняцького» шляху. Утім на-
ставник «Динамо» Олександр 
Хацкевич запевнив: «У нас буде 
своя історія з «Янг Бойз».
 Після суботньої звитяги 
над «Шахтарем» кияни до мат-
чу з швейцарським віце-чемпіо-
ном підходили у піднесеному на-

строї. Олександр Хацкевич ви-
рішив, що переможний склад не 
змінюють, і на матч із «бджола-
ми» виставив ту саму «одинад-
цятку», яка й принесла довгоочі-
кувану перемогу над «гірника-
ми». Не зазнав у порівнянні з по-
переднім матчем відчутних змін 
і ігровий малюнок «біло-синіх», 
які, незалежно від класу суперни-
ка, за тренера Хацевича тепер во-
чевидь сповідуватимуть контра-
такувальний стиль.
 Позиційна атака ніколи не 
була динамівською родзинкою. 
Тож замість стартової навали на 
ворота опонента динамівці засто-
сували вичікувальну тактику, 
як і в матчі з «Шахтарем», зро-
бивши ставку на «гру без м’яча». 
Завдяки пресингу підопічні Хац-
кевича змусили суперника поми-
литися на своїй половині поля й 
стараннями Гармаша, Мбокані 
та Ярмоленка вже на 15-й хви-
лині матчу забили швидкий гол. 
Загалом у першому таймі «Дина-
мо» продемонструвало 100-відсо-
ткову реалізацію: два моменти — 
два забиті м’ячі. Рахунок у мат-
чі подвоїв конголезький форвард 
«біло-синіх», знущальним уда-
ром п’ятою замкнувши простріл 
динамівського капітана.
 Після перерви, продовжуючи 
гнути свою лінію, столичні фут-
болісти ще не раз демонстрували 
відмінний перехід з оборони в ата-

ку. От тільки впродовж тривало-
го часу ніяк не могли поставити 
заключну крапку в своїх випадах 
на ворота «Янг Бойз». Загалом 
за кількістю створених у друго-
му таймі голевих моментів «ди-
намівці» мали прекрасну мож-
ливість перетворити матч-від-
повідь на просту формальність. 
Утім скористатися таким шан-
сом не змогли, «запоровши» не 
одну чудову нагоду.
 А от гості скористалися чи не 
єдиним своїм шансом і вже в до-
даний арбітром час забили такий 
важливий гостьовий гол. Прак-
тично одразу динамівці відпові-
ли своїм результативним ходом 
(аби Денис Гармаш уразив швей-
царські ворота, йому вистачило 
одного лише довгого паса від сво-
го голкіпера Максима Коваля), 
утім гіркоти від необов’язкового 
пропущеного м’яча нейтралізу-
вати, здається, не змогли. «Доб-
ре, що ми забили в кінцівці. Але, 
вважаю, що рахунок 2:0 кращий, 
ніж — 3:1. Звісно, пропущений 
м’яч мене засмутив», — наголо-
сив Хацкевич. 
 Водночас і вболівальники, й 
президент «Динамо» Ігор Суркіс в 
один голос відзначили, що своєю 
грою в матчі з «Янг Бойз» «біло-
сині» подарували шанувальни-
кам футболу в першу чергу есте-
тичне задоволення. Якби ж іще 

реалізували всі свої моменти! А 
так — динамівцям не без хвилю-
вання за підсумковий результат 
доведеться готуватися до матчу-
відповіді, котрий, нагадаємо, від-
будеться 2 серпня в Берні на штуч-
ному газоні «Стад де Сюісс».
 «Перемогти вдома 2:0 — це 
реально», — каже капітан «Янг 
Бойз» Стівен фон Берген. Ми-
нулого літа в повторній грі 3-го 
кваліфайн-раунду ЛЧ швейцар-
ці з таким же рахунком здолали 
«Шахтар» — довели протистоян-
ня до серії після матчевих 11-мет-
рових ударів і пройшли далі.
 Попри схожість сценаріїв та 
факт того, що за рахунку 2:0 у 
матчі-відповіді з «біло-синіми» 

швейцарці без будь-яких екстра-
таймів та лотерей зможуть про-
битися до «плей-оф» кваліфіка-
ції, у «Динамо» таки є перева-
га. Саме невдалий торішній до-
свід «гірників» має стати для 
київських футболістів вагомим 
підґрунтям для успішного воя-
жу до Швейцарії.
 Зрештою, остання гра дина-
мівців на НСК «Олімпійський» 
засвідчила їхній   високий потен-
ціал. Головне — серйозно поста-
витися до суперника. Думається, 
пропущений на останніх хвили-
нах гол у Києві не дозволить Яр-
моленку та К° розхолодитися в 
Берні, на незручному для них 
штучному газоні. ■

Олексій ПАВЛИШ

 Кульова стрільба є однією з наших 
найуспішніших для нас олімпійських дис-
циплін — на трьох останніх Іграх українці 
здобули шість нагород (два «золота», два 
«срібла» та дві «бронзи»). Зважаючи на 
це, чекали від «синьо-жовтих» подіумів 
і на чемпіонаті Європи-2017, котрий три-
ває у столиці Азербайджану — Баку.
 І вже з першого дня континентально-
го форуму наші спортсмени почали де-
монструвати свій високий клас: медаль-
ний відлік перемогою в особистому залі-
ку стрільби з малокаліберного пістолета 
на 50 метрів відкрив чемпіон юнацької 
Олімпіади-2014 Павло Коростильов. За-
уважимо, що дебютне «золото» дорослого 
ЧЄ 20-річний львів’янин виграв із новим 
європейським рекордом — 230,5 бала.
 «Узяв» медалі Коростильов і в коман-
ді: спочатку разом із Олегом Омельчуком 
та Віктором Банькіним він став другим 
на 50 метрах з малокаліберного пістоле-
та, а потім на вдвічі коротшій дистанції 
додав до своєї колекції «бронзу» у ком-

панії з Денисом Кушніровим та Володи-
миром Пастернаком.
 «Дуже радий своїм медалям. Навіть 
не сподівався, що зможу виграти аж три 
нагороди, це — хороший результат пе-
ред чемпіонатом світу», — поділився вра-
женнями після церемонії нагородження 
мультимедаліст ЧЄ-2017.
 Не підвів тренерів і срібний при-
зер Олімпіади-2016 у Ріо Сергій Куліш, 
котрий у Баку також фінішував другим 
(50 м із трьох позицій, гвинтівка).
 Не менш успішно виступає жіноча ко-
манда: у її активі — вже дві медалі. Дру-
ге «золото» українській збірній принес-
ло тріо Дарина Шаріпова/Леся Леськів/
Наталія Кальниш — у стрільбі з 50 метрів 
лежачи. Крім цього, Шаріпова завоювала 
«срібло» і в індивідуальній першості.
 Отже, за п’ять днів чемпіонату «си-
ньо-жовті» виграли шість нагород — два 
«золота», три «срібла» та одну «бронзу», 
і посідають п’яте місце в медальному рей-
тингу. 
 Окремо варто відзначити наших 
юніорів — вони теж виступають досить 

успішно, завоювавши вже по одній ме-
далі кожного ґатунку: всі — у стрільбі з 
швидкісного пістолета з 25 метрів. «Золо-
то» виграла чоловіча команда, «срібло» 
— в активі Максима Городинця, а «брон-
зу» здобув Павло Крепосняк. Разом із на-
городами ЧЄ хлопці здобули ліцензії на 
юнацькі Олімпійські ігри-2018.
 Зауважимо, що континентальний фо-
рум у Баку триватиме до 4 серпня — ок-
рім «кульовиків», нагороди розіграють 
і «стендовики». Основні претенденти на 
подіум серед українців — олімпійський 

чемпіон Сіднея-2000 Микола Мільчев та 
його донька Вероніка, котра змагається у 
віковій категорії «юніорки». ■

СТРІЛЬБА

«Золоті» «снайпери»
На чемпіонаті Європи в Баку українці здобули вже 
шість медалей

■

Велоспорт
 Учетверте за останні п’ять років лідер британсь-
кої «Скай» Крістофер Фрум виграв «Тур де Франс». 
Єдиний українець у пелотоні Андрій Гривко з «Аста-
ни» завершив перегони 120-м, відставши від пере-
можця на три з половиною години. ■

ХРОНІКА■

На чемпіонаті Європи-2017 Павло Коростильов здобув три медалі — «золото», срібло» й «бронзу».
Фото з сайта: noc-ukr.org.

❙
❙

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Попереду — штучне 
поле і реальна «заруба» 
Продемонструвавши в матчі з «Янг Бойз» 
яскраву гру, «Динамо» все ж не змогло 
гарантувати собі спокійного матчу-відповіді 
в Швейцарії

■

Лідери атак «Динамо» — Мбокані та Ярмоленко — добряче попсували
нерви «Янг Бойз» у Києві.
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

❙
❙
❙

ТАБЛО

 Ліга Чемпіонів. 3-й кваліфіка-
ційний раунд. Перша гра. «Дина-
мо» — «Янг Бойз» — 3:1 (Ярмолен-
ко, 15; Мбокані, 34; Гармаш, 90+3 — 
Фасснахт, 90+1).

■
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Андрій Кокотюха: Життя пересічного українця змінить маскульт
Чому 63 книжки стають межею, за якою швидкість писання зменшується?
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 Гість, який запiзнився, сідає за 
стіл, бере вазочку з чорною ікрою і 
починає їсти ложкою. Господар під-
ходить до нього і тихо шепоче:
 — Шановний, це вам не каша.
 — Ну що ви, ніякого порівнян-
ня!

* * *
 — Лiкарю, мені щоночі сняться 
миші, вони у футбол грають, що ро-
бити?
 — Ось вам таблетки, вип’єте і 
все минеться.

 — А можна я завтра вип’ю?
 — А чому завтра?
 — А сьогодні фінал.

* * *
 Агент, який рекламує пилососи, 
входить у чергову квартиру, демонс-
тративно розсипає в передпокої при-
несене з собою сміття і заявляє:
 — Якщо мій пилосос не збере 
це до останньої порошинки, я гото-
вий усе це з’їсти! Куди ж ви, панi?
 — Принесу ложку, у нас третій 
день немає свiтла.

По горизонталі:
 1. Шматок тканини, яким закри-

вається дірка на одязі. 5. Вид теат-
рального мистецтва, де основним є 
танець. 8. Райцентр на Волині. 9. 
Дитина від шлюбу чорношкірої та 
білої людини. 10. Загадка, де сло-
во зашифроване у вигляді малюн-
ків. 11. Споруда для будівництва 
чи ремонту дирижаблів. 12. Збір 

по тривозі. 15. Дрібна їстівна кру-
па, яка падала з неба, коли Моїсей 
водив свій народ пустелею. 16. Пів-
денноамериканський різновид вер-
блюда. 18. Засновник і перший 
керівник народного хору «Гомін». 
21. Столиця Туреччини. 24. Кава-
лерист, озброєний шаблею та пікою. 
26. «Національність» царя Турна 
із поеми Котляревського «Енеїда». 
27. П’яте місце в радянських пас-
портах, де писалася національність. 
30. Стан організму після довгого не-
спання чи фізичного навантаження. 
31. Відомий болгарський курорт. 
32. Ледь помітна відмінність від-
тінку. 33. Французький письменник 
і філософ, автор праці «Життя Ісу-
са». 34. Зірки латиною. 35. Ім’я бри-
танської письменниці, «королеви де-
тективу».
По вертикалі:
 1. Прозора рідина, за своєю 
структурою схожа на плазму крові, 
проте не містить еритроцитів. 2. Час-
тина капелюха без крис. 3. Ім’я фут-
боліста Мілевського. 4. Солом’яна чи 
очеретяна покрівля на хаті. 5. Швед-
ський режисер, сценарист, письмен-
ник, автор фільму «Сунична галяви-
на». 6. Московська вулиця, де розта-

шована внутрішня в’язниця та голо-
вна будівля КДБ-ФСБ. 7. Італійський 
історичний регіон із центром у Фло-
ренції. 13. Запотиличник. 14. Друг 
Гаррі Поттера. 16. Молодіжний ви-
гук, який означає сміх. 17. Мала ака-
демія наук. 18. Дружина чоловіково-
го брата. 19. Захворювання тонкого 
кишечнику. 20. Місце в парламенті, 
де в депутатів беруть інтерв’ю і ви-
рішуються всі важливі справи. 22. 
Дитяча інфекційна хвороба, кіль-
ка випадків якої було зафіксовано 
в Одесі. 23. Підводна чи невисока 
надводна скеля на мілководді, не-
безпечна для кораблів. 25. Чорно-
бильська, Рівненська чи Хмельни-
цька електростанції. 27. Ім’я, яким 
назвалася наймичка з однойменної 
поеми Тараса Шевченка. 28. Рахун-
кова дошка у стародавніх греків та 
римлян. 29. Головне місто салассів, 
які заступили римському війську на 
чолі з Аппієм Клавдієм доступ у Гал-
лію у 143 році до н. е. ■

Кросворд №88 
від 21—22 липня
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Аліса КВАЧ

 Якщо ви думаєте, що для того, щоб успішно про-
давати ляльки, достатньо мати товар і гарну рекла-
му, ви помиляєтеся. Нині ляльковий бізнес — це 
ціла індустрія від фешн-дизайну до кінопрокату. Од-
ним із лідерів у цьому процесі є фірма Mattel, яка з 
1959 року не лише постійно інтригує споживача но-
вими моделями ляльки Барбі, її друга Кена та різ-
номанітними ляльковими аксесуарами, а й випусти-
ла цілу серію анімаційних фільмів про пригоди ма-
ленької красуні.
 Черговим кроком має стати повнометражний іг-
ровий фільм, за який узялася студія Sony Pictures. 
Спочатку сценаристи хотіли максимально наблизи-
ти фільм до життя, представивши екранну Барбі 
дещо відмінною від модельних стандартів ляльки. 
На початку фільму жителі казкової країні Барбіленд 
визнають її недостатньо досконалою і виганяють з 
міста. Але до кінця фільму їй вдається переконати 
усіх (і себе в першу чергу), що варто бути не стіль-
ки досконалою, скільки унікальною, і повернутися 
до міста.

 На цю роль спочатку за-
прошували  зірку фільму «Дів-
чата без комплексів», справді 
не зовсім модельну комедійну 
актрису Емі Шумер. І початковий 
сценарій писався саме під неї. 
Однак у Емі виявився надто за-
вантажений знімальний графік. 
І тоді продюсери майбутнього 
фільму звернули увагу на тендітну 
і витончену «оскароносну» Енн Хете-
вей, яка після народження дитини по-
вернулася до своєї форми. Наскільки 
це вплине на сценарій, лишається тільки гадати, ос-
кільки все ще перебуває в стадії узгодження і написан-
ня. Режисером нового фільму, який має всі шанси ста-
ти франшизою, буде австралійка Алетея Джонс. Реліз 
«Барбі» запланований на 29 червня 2018 року.
 Єдине питання, яке лишається без відповіді: на-
скільки 34-річна Хетевей зможе втілити на екрані 
Барбі, яка насамперед асоціюється з підлітковим 
віком. Утім 13-річну Джульєтту теж у кіно грають 
далеко не ровесниці. ■

з 31 липня до 6 серпня
 Овен (21.03—20.04). Ви зрозумiєте, 

що поруч зовсім не та людина, про яку ви 
мріяли. Це призведе до початку подвійно-
го життя. Сімейні стосунки нагадуватимуть 
бойовi дії.
 Дні: спр. — 31; неспр. — 2.

 Телець (21.04—21.05). Якщо ви шу-
кали ідеал, незабаром зможете його зустрі-
ти. Цей момент стане початком романтичної 
смуги у вашому житті. Вихiднi проведiть у колi 
друзiв.
 Дні: спр. — 1; неспр. — 3.

 Близнюки (22.05—21). Можливе ро-
мантичне знайомство, дорогі подарунки та ос-
вiдчення в коханнi. Вся ця ідилія триватиме не-
довго, тоді ви шукатимете шляхи для відступу 
і розриву стосункiв.
 Дні: спр. — 4; неспр. — 6.

 Рак (22.06—23.07). Цей перiод принесе 
відчуття повного задоволення від виконаної 
роботи. Однак, проаналізувавши ситуацію, ви 
зрозумієте, що не тільки не просунулися впе-
ред, а, швидше, відступили на крок назад.
 Дні: спр. — 31; неспр. — 3.

 Лев (24.07—23.08). Матеріальний доб-
робут значно погiршиться, а витрати, навпаки, 
збiльшуватимуться. Причому в більшості ви-
падків витрати будуть на розваги. Радимо пе-
редивитися свої потреби.
 Дні: спр. — 5; неспр. — 6.

 Діва (24.08—23.09). Ви намагатимете-
ся вирiшити свої проблеми за допомогою по-
зик і кредитів. Прозрiння настане, коли дове-
деться повертати значні суми грошей. Це при-
зведе до конфліктів iз бажаючими повернути 
свої гроші.
 Дні: спр. — 3; неспр. — 5.

 Терези (24.09—23.10). Щоб покращи-
ти фiнансову ситуацiю, доведеться шукати 
нові джерела прибуткiв. Дехто намагатиметь-
ся розбагатіти за допомогою азартних ігор, але 
їх чекає розчарування.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 3.

 Скорпіон (24.10—22.11). Цей тиждень 
стане для вас випробовувальним. Ви вже го-
товi до визнання своїх заслуг і досягнень, тіль-
ки чекаєте вдалого моменту, щоб перетворити-
ся з пішаків на королів.
 Дні: спр. — 4; неспр. — 5.

 Стрілець (23.11—21.12). Ви зрозумiє-
те, що досi жили неправильно, переосмисли-
те своє життя i вибачитеся перед тими, кого 
раніше образили. Цей перiод буде метушли-
вим, більше часу доведеться витрачати на під-
тримку рідних і близьких. 
 Дні: спр. — 1; неспр. — 2.

 Козеріг (22.12—20.01). Не завжди 
спокійним буде сімейне життя, але очiкуються 
змiни на краще. Ви станете справжніми глава-
ми сімей, які піклуються про близьких і за все 
відповідають.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 3.

 Водолій (21.01—19.02). У сiмейних 
людей життя буде спокійним і рівномірним. 
Дрібні сварки не матимуть серйозних наслід-
ків. Можливий флірт на стороні, але ви швидко 
зрозумiєте, до яких наслідків це призведе.
 Дні: спр. — 31; неспр. — 1.

 Риби (20.02—20.03). У питаннях кар’єри 
ви зможете перевершити самих себе. Удача на-
решті посміхнеться, у вас з’явиться шанс за-
явити про себе на повний голос. Успiшними бу-
дуть контракти з партнерами.
 Дні: спр. — 4; неспр. — 6. ■

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

НОВА РОЛЬ

Барбі Хетевей
Зірка «Знедолених» може перевтілитися 
у знамениту ляльку

■ Енн 
Хетевей.
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29—30 липня за прогнозами синоптиків

Київ: малохмарно, без опадiв. Вiтер пiвнiчно-захiдний, 5-10 
м/с. Температура вночi +16...+18, удень +26...+28. Пiслязавт-
ра вночi +14...+16, удень +26...+28.

Миргород: короткочасний дощ. Уночi +15...+17, удень 
+25...+27.  Вiнниця: короткочаснi дощi. Уночi +14...+16, 
удень +24...+26. Одеса: без опадiв. Уночi +19...+21, удень 
+27...+29.

27 липня температура води в Чорному та Азовському 
морях становила 23-27 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 23. 

Курорти Карпат: малохмарно, без опадiв. Трускавець: 
уночi +11...+13, удень +21...+23. Моршин: уночi +14...+16, 
удень +21...+24.
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