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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 25,49 грн. 

1 € = 29,93 грн.

1 рос. руб. = 0,4 грн.

Олесь Доній: Побудована у нас 
держава не приносить щастя 

більшості громадян
І якщо ми не змінимо цей статус-кво, 

фіксуватимемо своє нещастя ще багато 

років — переконаний наш співрозмовник
стор. 4 »

Програма 
телебачення

на 28 серпня — 

3 вересня

Армія з-під 
Палиці

Кишенькове військо: 

як післямайданна 

романтика скотилася 

до махновщини
стор. 5 »

Наш парад 
iз генералом-
«яструбом»
Військові десяти країн вшанують українську Незалежність
стор. 3 »

За спинами цих хлопців — уся Україна. ❙
Фото УНІАН. ❙
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«Самий факт незалежності України — це величезний здобуток». Іван Дзюба

дисидент радянських часів, 
Герой України, літературознавець

УКРАЇНА МОЛОДА

Ірина КИРПА

 Заступник глави крим-
ськотатарського Меджлісу 
Ахтем Чийгоз подає скар-
гу до Європейського суду з 
прав людини. Політичний 
в’язень сподівається на до-
помогу закордонних юристів 
i скасування обвинувально-
го вироку за сфабрикова-
ною маріонетками Кремля 
кримінальною справою від 
26 лютого 2014 року. Біль-
ше двох років тривало слідс-
тво про мітинг на захист те-
риторіальної цілісності Ук-
раїни, який відбувся біля 
Верховного суду в Сімферо-
полі. 11 вересня цього року 
Чийгоз почує вирок від оку-
пантів Криму. 
 — Моєму підзахисному 
загрожує від 5 до 10 років 
тюремного ув’язнення, — 
заявив адвокат Микола По-
лозов. — Кримський про-
курор Анастасія Супряга 
вимагає 8 років позбавлен-
ня волі для людини, чию 

вину так і не було доведено. 
Спочатку ми подамо апеля-
цію, але надії на справедли-
ве рішення заангажованого 
Кремлем суду немає. Тому 
скарга до ЄСПЛ уже напи-
сана та чекає свого часу.
 Зараз ідейного лідера 
кримськотатарського Мед-
жлісу Ахтема Чийгоза під-
тримує його дружина Ельмі-
ра, яка отримала статус гро-
мадського захисника.
 — Судовий процес над 
моїм чоловіком — це від-
верта брехня, зведена у ранг 
цінностей «русского мiра» в 
Криму, — заявила Ельміра 
Аблялімова. — Суд нама-
гається звинуватити весь 
кримськотатарський народ 
за його бажання жити віль-
но. У соціальних мережах 
Ахтема Чийгоза підтрима-
ли не тільки мешканці ма-
терикової України, а й гро-
мадяни Російської Федера-
ції. Я щодня молюся про той 
день, коли зможу обійняти 
та поцілувати свого чолові-

ка, який вийде на свободу 
чесною людиною з незапля-
мованою репутацією.
 Відомо, що кілька тиж-
нів тому від онкології по-
мерла мати Ахтема Чийго-
за, яка не витримала зну-
щань iз боку правоохорон-
ної системи окупантів у 
Криму. На останню зустріч 
iз матір’ю політв’язень при-
їхав у кайданках, побачен-
ня тривало лише 15 хвилин. 
А от на похорон близької 
людини активіста Меджлі-
су просто не пустили. 
 На захист Ахтема Чийго-
за виступили члени заборо-
неного в Криму кримськот-
атарського Меджлісу. А ось 
76-річний Сервер Караметов 
потрапив за ґрати за те, що 
посмів вийти на одиночний 
пікет під будівлю Верховно-
го cуду в Сімферополі з пла-

катом: «Путін, наші діти — 
не терористи!». Пенсіонеру 
присудили десять діб арешту 
та шраф у десять тисяч руб-
лів. Після цього ще десять 
прихильників відновлення 
справедливості на півострові 
Крим вийшли під будівлю 
Верховного суду в Сімферо-
полі з плакатами на підтрим-
ку Ахтема Чийгоза та Сер-
вера Караметова, їх схопи-
ли силовики російської оку-
паційної влади. Після цього 
в соціальних мережах по-
чався Марафон на підтрим-
ку всіх політичних в’язнів 
анексованого півострова під 
назвою «Кримська солідар-
ність». Люди збирають доб-
ровільні пожертви на викуп 
невинно ув’язнених земля-
ків i щиро висловлюють свій 
рішучий протест проти не-
людської влади окупантів. ■

КРАДІЇ

Небезпечна 
«Дружба»
Через врізку в трубопровід 
стався витік нафти
Дар’я БАВЗАЛУК
Львівська область

 У понеділок уранці біля села Рогізне Жидачівсько-
го району на Львівщині виявили несанкціоновану врізку в 
нафтопровід «Броди — держкордон» філії «Магістраль-
ні нафтопроводи «Дружба» ПАТ «Уктранснафта». Про це 
повідомили в департаменті з питань цивільного захисту на-
селення Львівської ОДА. Під час обстеження місця вріз-
ки працівники підприємства виявили витік нафтопродук-
ту, внаслідок якого відбулося забруднення ділянки площею 
близько 30 кв. м.
 Чотири аварійно-відновні бригади ПАТ «Уктрансна-
фта» ліквідували розгерметизацію нафтопроводу. Робітни-
ки заварили та загерметизували місце врізки. Для уникнен-
ня негативних наслідків для довкiлля також зібрали розли-
тий нафтопродукт i ґрунт на забрудненій ділянці. Впродовж 
дня вдалося зібрати ґрунт iз площі 15 кв. м. Місце події об-
стежили правоохоронці. Загрози довкiллю немає. 
 Як стало відомо «УМ», у червні на Львівщині викри-
ли злочинну групу з восьми осіб, яка займалася викра-
денням нафтопродуктів. Вони здійснили незаконну вріз-
ку в нафтопровід «Дружба» в Перемишлянському районі 
та викрали 45 тонн нафтопродуктів. ■

■

НОМІНАНТИ

Вісім 
найкращих
Наступного тижня назвуть 
фільм, який боротиметься 
за «Оскар»
Валентина ГРИГОРЕНКО

 Український Оскарівський комітет завершив приймати 
заявки для участі у відборі на висунення фільму від Украї-
ни на ювілейну 90-ту премію «Оскар» Американської ака-
демії кінематографічних мистецтв і наук у категорії «Най-
кращий фільм іноземною мовою».
 За право представляти нашу країну, за інформацією 
Спілки кінематографістів, змагаються загалом вісім ук-
раїнських стрічок: «Війна химер» (реж. Анастасія Старожи-
цька, Марія Старожицька, «МашКіно», неігровий фільм), 
«Dzidzio Контрабас» (реж. Олег Борщевський, «Солар Медіа 
Ентертейнмент»), «Жива» (реж. Тарас Химич, «Інверт Пік-
черз»), «Рівень чорного» (реж. Валентин Васянович, «Гар-
мата Фільм») та чотири фільми, зняті за фінансової під-
тримки Держкіно: «Микита Кожум’яка» (реж. Манук Депоян, 
«Панама Гран Прі», анімаційний), «Стрімголов» (реж. Ма-
рина Степанська, «Інсайт Медіа», «Тато Фільм»), «Черво-
ний» (реж. Заза Буадзе, «Інсайт Медіа», Одеська кіностудія) 
і «Чужа молитва» (реж. Ахтем Сеітаблаєв, «Ідас Фільм»).
 Засідання Українського Оскарівського комітету та 
офіційне оголошення фільму, висунутого від України на 
премію «Оскар» у категорії «Найкращий фільм іноземною 
мовою», відбудеться 29 серпня.
 Нагадаємо, «Оскар» — найпрестижніша кінематог-
рафічна нагорода у США, яку присуджують у багатьох но-
мінаціях. Вручається з 1929 року Американською ака-
демією кіномистецтва, створеною Луїсом Маєром з кі-
ностудії Metro-Goldwyn-Mayer у 1927-му. Приз — стату-
етка лицаря з мечем, який стоїть на кінобобіні з п’ятьма 
спицями, що символізують 5 кінопрофесій — актори, сце-
наристи, режисери, продюсери та техніки. ■

■ Іван БОЙКО

 Бойовики терористичної «ДНР» 
умисно підпалюють поля та житлові 
споруди на сході України, аби завдати 
шкоди передовим лініям оборони ук-
раїнських військових. Таку злочинну 
тактику «випаленої землі» вони засто-
совують уже кілька днів поспіль. Не 
дивно, що у штабі АТО такі навмисні 
підпали вважають «новою зброєю те-
рористів». Хоча нового тут нічого не-
має, швидше, плагіат: адже таку так-
тику використовували ще фашисти 
під час Другої світової війни.
 «Упродовж останнього тижня від-
значають різку зміну тактики ведення 
бойових дій проросійськими найман-
цями. Дійшовши висновку, що пос-
тійні провокативні обстріли з заборо-
неного досягнутими домовленостями 
озброєння не дають бажаного для них 
результату, ворог почав діяти цинічнi-
ше, взявши на озброєння умисні підпа-
ли полів i житлових споруд», — зазна-
чив прес-офіцер оперативно-тактич-
ного угруповання «Донецьк» Тарас 
Грень. За його словами, лінія розмежу-
вання лишається бiльш-менш незмін-
ною вже тривалий час. Зрозуміло, що 
в так званій «сірій зоні» накопичило-
ся чимало сухостою та сухої трави. Ко-
ристуючись східним вітром, який пос-
тійно дме в бiк позицій ЗСУ, ворог тра-
суючими кулями або освітлювальни-
ми мінами намагається підпалити поля 
перед українськими ВОПами (взводно-
опорними пунктами. — Ред.).
 Одразу після загоряння по спосте-
режних пунктах ЗСУ починають «пра-
цювати» снайперські пари та ведуть 
хаотичний вогонь зi стрілецької зброї. 
На думку пана Греня, мета ворога — 

знищити перед переднім краєм нашої 
оборони системи інженерного загоро-
дження, мінні поля тощо, а також 
максимально завдати шкоди передо-
вим лініям оборони, виявити та демас-
кувати наші нові вогневі точки та по-
зиції. «Також під час пожежі ворог на-
магається виявити пункти управлін-
ня, ідентифікувати командирів усіх 
ланок. Для цього використовують усі 
методи — від візуального до радіоспос-
тереження», — додає прес-офіцер.
  Варто відзначити, що тактика 
бойовиків «стала більш варварською 
щодо мирного населення України», 
після того як командування частин і 
підрозділів «ДНР» змінили на кадро-
вих російських офіцерів. Окупанти об-
стрілюють ще й мирні населені пунк-
ти у прифронтовій зоні. Станом на ра-
нок 22 серпня лише в селищі Жован-
ка після умисного підпалу згоріло 19 
будинків, у яких свого часу мешкали 
мирні українці. Також у цьому сели-
щі в «сірій зоні» постраждав штаб гу-
манітарної допомоги. Люди перехову-
валися у підвалах

 Коли цей номер «УМ» готувався до 
друку, тривали пожежі в селищі Піски, 
поблизу окупованого Донецька, в якому 
після обстрілів уже згоріло близько пів-
сотні будинків. Напередодні ворог гатив 
iз гранатометів по мирних кварталах 
райцентру Мар’їнка. Тим самим оку-
панти хочуть налаштувати згорьова-
них цивільних проти України та ЗСУ.
 Останнiми днями найзапеклішим 
місцем протистоянь захисників Ук-
раїни з окупантами стали позиції ЗСУ 
в районі міста Авдіївка та на шахті 
«Бутівка», де минулого понеділка три-
вали запеклі бої впродовж десяти годин 
сумарно, додає речник Міноборони з пи-
тань АТО Олександр Мотузяник. «За 
цей час бойовики випустили по наших 
укріпленнях понад 70 мінометних мін, 
а також практично безперервно відкри-
вали вогонь iз легкого озброєння. Наші 
військові, надійно тримаючи оборону, 
відкривали вогонь у відповідь», — каже 
полковник Мотузяник. Саме під Авдіїв-
кою у понеділок загинув один українсь-
кий воїн, ще один отримав поранення 
неподалік селища Зайцеве. ■

гривень
— така вартість 40 
польських трамва-

їв, які отримає Київ, інформують на сай-
ті електронної системи публічних закупівель 
Prozorro.

2 млрд.
правоохоронців
чергуватимуть у святкові 
дні, повідомив на засідан-

ні оргкомітету з підготовки та відзначення 26-ї річни-
ці Незалежності України віце-прем’єр-міністр В’ячеслав 
Кириленко.

осіб,
яких розшуку-
вав Інтерпол, за-

тримано в Україні з початку року, за да-
нними прес-служби Держприкордонс-
лужби.

пожеж
зареєстрували в Україні 
лише за одну добу, 21 

серпня, наголошують у прес-служ-
бі ДСНС. 

місце
посіла українська 
армія зі 133 країн 

із найсильнішим військом, за рейтингом 
Міжнародної компанії Global Firepower.

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

15 тис. 1520 729 30-те

НА ФРОНТІ

Фашистська тактика 
«випаленої землі»
Ворог умисно підпалює сухостій на передовій лінії 
оборони і гатить по мирних кварталах 
прифронтових міст і сіл

■

ПРАВА ЛЮДИНИ

Волю не спинити
У соціальних мережах почався 
марафон на підтримку всіх політичних 
в’язнів анексованого півострова

■

Фото з сайта gha.com.ua.❙



3УКРАЇНА МОЛОДА

СЕРЕДА, 23 СЕРПНЯ 2017ІнФорУМ

росіянини
отримали статус 
біженців в Україні 

з січня 2014 по травень 2017 
року, за данними Державної 
міграційної служби.

23
місце
зайняла Україна у рейтингу країн 
із найгіршим доступом цивіль-

ного населення до гуманітарної допомоги, про це 
йдеться у звіті міжнародної неприбуткової організа-
ції ACAPS станом на серпень нинішнього року.

нових
антикорупційних програм ор-
ганів державної влади пого-

дило Національне агентство з питань 
запобігання корупції, про що інфор-
мує прес-служба відомства.

відсотка
— таким є при-
ріст вантажопе-

ревезень у державі за 7 остан-
ніх місяців, підрахували у Де-
ржстаті України.

збільшення виробництва 
«зеленої» електроенергії 
вдалося досягти в Україні 

за 6 місяців нинішнього року, розповіли у прес-службі Держав-
ного агентства з енергоефективності та енергозбереження.

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

18-те 8 4,5 2-разового

КАЛЕНДАР

Весна 
«Молодості»
Київський 
кінофестиваль 
проведуть у травні 
Валентина ГРИГОРЕНКО

 Київський міжнародний кі-
нофестиваль «Молодість» оголо-
сив про нові терміни щорічного 
проведення. Замість жовтня кі-
нофорум буде проходити в остан-
ній тиждень травня. Таке рішен-
ня дирекція фестивалю узгодила 
з Міжнародною федерацією асо-
ціацій кінопродюсерів FIAPF та з 
усіма світовими кінофестивалями 
класу А і Б. 
 Більше року тривали перемо-
вини з міжнародною кіноспільно-
тою щодо можливості перенесення 
дати проведення київської «Мо-
лодісті». Оскільки фестиваль ак-
редитований FIAPF, потрібно було 
отримати погодження з боку кож-
ного члена федерації. Нарешті рі-
шення щодо проведення фестива-
лю навесні було остаточно узгодже-
но й затверджено.
 «У кінофестивальному середо-
вищі календар проведення того чи 
іншого кінофестивалю є предметом 
індустріального обговорення. Клю-
чові фестивалі з усього світу мають 
домовитися, як розподілити голо-
вні кіноподії протягом року, аби 
учасники світового кінопроцесу 
мали змогу взяти участь у тому чи 
іншому фестивалі, — пояснює Ан-
дрій Халпахчі, генеральний ди-
ректор КМКФ «Молодість». — Ми 
раді, що нас підтримали колеги з 
FIAPF, у тому числі з фестивалів 
Берліна, Венеції, Канн, а також із 
Київської держадміністрації».
 «У календарі кінофестивалів 
київська «Молодість» завжди була 
пов’язана з осінню. Але одночасно 
в жовтні проходили інші визнач-
ні фестивалі світу: у Відні, Лон-
доні, Варшаві, Римі. Перенесення 
термінів проведення «Молодості» 
на травень усуває цю фестивальну 
перенасиченість жовтня, — каже 
Владислав Лясовський, голова на-
глядової ради КМКФ «Молодість». 
— Весна також розкриває більше 
можливостей для розширення ло-
кацій, додаткових цікавих подій. 
Крім того, травень є ідеальним ту-
ристичним місяцем для Києва, 
тому це можливість з якнайкращо-
го боку презентувати наше місто 
гостям «Молодості». Більше того, 
фестиваль проходитиме під час 
святкування Дня Києва. Це є сим-
волічним, оскільки «Молодість» 
є Київським міжнародним фести-
валем, знаковою подією для міс-
та: так як Берлінале для Берліна 
або Каннський кінофестиваль для 
Канн».
 Восени, 21-22 жовтня, у Києві 
відбудеться спеціальна подія «Мо-
лодість. Пролог», що презентува-
тиме новий травневий фестиваль 
«Молодість-47». А вже з 26 травня 
по 2 червня 2018 року проходитиме 
47-й КМКФ «Молодість». Чергову 
порцію новин обіцяють повідомити 
на прес-конференції на початку ве-
ресня. ■

■

Людмила НІКІТЕНКО

 На Пастирському городи-
щі в Черкаській області веде 
розкопки археологічна екс-
педиція інституту археології 
НАН України. Археологи пра-
цюють тут уперше після три-
валої перерви. «Півтора міся-
ця на городищі дослі джуємо 
об’єкт — ділянку рову і обо-
ронної стіни. Це була каркас-
на дерев’яна конструкція, об-
мазана глиною, яка йшла по-
верх валу і під час пожежі 
впала в рів», — розповідає 
«Україні молодій» кандидат 
історичних наук, науковий 
співробітник інституту архе-
ології НАН України і керів-
ник археологічної експедиції 
Андрій Скиба. 
 За словами археолога, 
древня контрукція добре збе-
реглася. Уже дослідили два-
надцятиметрову ділянку цьо-
го рову і завалів стіни та про-
стір перед ровом.
 Під час розкопок було 
знайдено кілька керамічних 
посудин, дерев’яні конструк-
ції стіни, частини обвуглених 
жердин.

 «Загалом цьогорічну ек-
спедицію можна назвати 
вдалою, адже маємо цікаві 
знахідки. Разом з археолога-
ми-професіоналами Яросла-
вом Володарем-Урбановичем, 
В’ячеславом Барановвим, Єв-
геном Синицею, Сергієм Чер-
нишом, Сергієм Хваном, Ва-
лерієм Маньком працювали 
студенти з Таврійського, Ні-
жинського університетів та 
Національного університету 
імені Драгоманова», — наго-
лошує Андрій Скиба.
 Пастирське городище, по-
яснює, є унікальною архео-
логічною пам’яткою, анало-
гів якій немає. Вона виріз-
няється серед слов’янських 
пам’яток. Адже, уточнює спів-
розмовник, Пастирське горо-
дище було потужним ремісни-
чим центром, у якому працю-
вали кваліфіковані майстри, 
що володіли складною техно-
логією виготовлення посуду. 
Дослідники припускають, що 
був хтось, хто його організу-
вав, хто виступив замовником 
такого центру. 
 «Ми не можемо точно зна-
ти про етнічний склад на-

селення, яке тут жило. Але 
можна сказати напевно, що 
тут мешкали слов’яни, про 
що свідчить знайдений ха-
рактерний посуд, посуд пас-
тирського типу», — підсумо-
вує керівник археологічної 
експедиції. 
 Нагадаємо, Пастирське го-
родище має площу приблизно 
25 гектарів із шарами скіфсь-
кого (VII—III ст. до н. е.) та 
ранньосередньовічного (ос-
тання чв. VII — серед. VIII 
ст.) часу. Розташоване на бе-
регах річки Сухий Ташлик 
у Смілянському районі Чер-
кащини. Поблизу городища 
є кургани, де поховано пред-
ставників скіфської родової 

знаті. Розкопки Пастирсько-
го городища велися у 1898, 
1900, 1930, 1940 та 1990 ро-
ках. Було досліджено 50 ран-
ньосередньовічних житло-
вих чотирикутних напівзем-
лянок, господарські споруди 
та ями. Виявлено обвуглене 
просо, ячмінь, сочевицю, го-
рох, коноплі, жито, пшени-
цю, овес. 
 Розкопками відкрито за-
лишки жител наземного та 
напівземлянкового типу, що 
постраждали від пожежі. 
Знайдено посуд, виготовле-
ний на гончарному крузі, чис-
ленні сільськогосподарські 
знаряддя праці та ювелірні 
вироби з бронзи і срібла. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Більш нiж три чверті українців — 83 
відсотки — вважають себе патріотами 
своєї держави. Про такі результати опи-
тування, проведеного в серпні, повідо-
мила соціологічна група «Рейтинг». На 
заході країни кількість патріотично на-
лаштованих українців становить 88%, у 
центрі — 84%, на сході — 83%, на півдні 
— 77%.
 Такі цифри додають оптимізму в час 
святкування Дня Незалежності України. 
Цьогоріч у столиці до 26-ї річниці про-
голошення Незалежності традиційно за-
плановано багато мистецьких і спортив-
но-розважальних подій. Зокрема, забіг 
у вишиванках на Русанівській набереж-
ній, вітрильна регата на Дніпрі, етнічний 
ярмарок. На Хрещатику (від вул. Інсти-
тутської до Європейської площі) з 22 сер-
пня  відкрито виставку для охочих поба-
чити сучасне озброєння та військову тех-
ніку. На Європейській площі — виставку 
історичної техніки, присвячену 100-річ-
чю Армії УНР. На Поштовій площі від-
будеться фестиваль «Кримський дім 
об’єднує серця».
 В урочистостях на майдані Незалеж-
ності з нагоди національного свята візь-
ме участь понад 4,5 тисячі українських 
військових: представники Збройних сил, 
Національної гвардії, Державної прикор-
донної служби та Національної поліції. 
За словами міністра оборони Степана 
Полторака, у військовому параді брати-
муть участь підрозділи з 9 країн-учасни-
ць НАТО та Грузії, яка прагне до членс-

тва в альянсі.
 Саме 24 серпня iз робочим візитом 
відвідає Київ міністр оборони США 
Джеймс Меттіс. Глава Пентагону має 
намір зустрітися з Президентом Украї-
ни Петром Порошенком і міністром обо-
рони Степаном Полтораком. 
 Увечері на сцені на майдані Незалеж-
ності гратимуть Національний прези-
дентський оркестр та оркестр повітряних 
сил США, які базуються в Європі. Усьо-
го на Майдані гратимуть 103 музиканти, 
у програмі — американські, українські 
та європейські твори. А закінчиться кон-
церт світовою прем’єрою ораторії Івана 
Тараненка «Слався, Вкраїно». Спільний 

виступ триватиме годину. 
 Святкуватимуть День Незалежності 
і в інших містах. Зокрема, в Батурині, 
де творилася українська державність, 
відбудеться велике святкове шоу, фіна-
лом якого стане концерт співачки Рус-
лани. 
 У Кременчуці в цей святковий день 
відбудеться МаскФест. Городяни змо-
жуть побачити унікальну карту Украї-
ни, сплетену руками дівчат-волонтерів. 
Також волонтери покажуть колекцію 
бойових прапорів із зони АТО, а з екстра-
вагантних розваг — дефіле у так званій 
«кікіморі» (маскувальному вбранні), 
яку зможе приміряти кожен охочий. ■

ЗНАХІДКИ

Посуд на віки
Для розкопок Пастирського городища 
задіяли студентів трьох вишів

■

На Черкащині після тривалої перерви проводять розкопки 
Пастирського городища.
Фото з «Фейсбука».

❙
❙
❙

СВЯТКУВАННЯ

Наш парад iз генералом-«яструбом»
Військові десяти країн вшанують українську Незалежність

■

Виставка вiйськової технiки в центрi Києва.
Фото з сайта unian.net.

❙
❙
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«Та державність, котру ми 
побудували, є викривленою 
порівняно з європейськими 
демократіями ХХІ століття»
 ■ Олесю, напередодні Дня 
Незалежності соціологи прово-
дять уже традиційні опитуван-
ня, які рік у рік фіксують одне 
й те саме: розчарування гро-
мадян у своїй державі. І хоча 
об’єктивні підстави для цього, 
безумовно, є, чи не слід вважа-
ти, що коріння такого сприй-
няття криється про сто у бажан-
ні пожалітися і поплакатися на 
долю, що стало вже мало чи не 
національним спортом?
 — Свого часу я був серед при-
четних до виборювання незалеж-
ності наприкінці 1980-х — по-
чатку 1990-х років, і як учас-
ник подій можу сказати наступ-
не. З одного боку, українці все ж 
реалізували історичний шанс на 
становлення держави — це була 
мрія, за яку боролися поколін-
ня романтиків та патріотів, з ін-
шого ж боку — форма побудо-
ви цієї держави не дозволила за 
25 років виплекати суспільство, 
яке відчувало б кожну прожиту 
годину як щастя.
 ■ А це взагалі можливо?
 — Щастя, звісно, дуже аб-
страктне поняття. І та держа-
ва, яка в нас побудована, на 
жаль, не приносить щастя біль-
шості громадян. І хоча рівень 
задоволення життям зазвичай 
вимірюють завдяки індексам 
охорони здоров’я, безпеки, ос-
віти тощо, щастя — це, в пер-
шу чергу, відчуття. І воно зале-
жить передусім від порівнян-
ня. Безперечно, у порівнянні з 
ХІХ століттям українці мають 
незрівнянно більше речей, аніж 
були у вжитку тоді, а отже, вони 
стали жити краще. 
 Але якщо порівняти нас з ін-
шими країнами Європи, то вия-
виться, що ми — найбідніша на-
ція на континенті. Безпосеред-
ньо українці отримують дохід 
менший, аніж у будь-якій іншій 
державі Європи. Вони менше 
їдять, менше їздять (як за кор-
дон, так і по країні), менше ку-
пують товарів, мають гіршу сис-
тему охорони здоров’я і менше 
живуть. Українці живуть на 10-
12 років менше, ніж будь-який 
інший європейський народ. Че-
рез бідність українці також ма-
сово емігрують за кордон, наша 
країна — в п’ятірці світових лі-
дерів з еміграції. І оце все, ра-
зом узяте, — об’єктивні показ-
ники незадоволення, а не лише 
емоції. 
 ■ Отже, державу ми таки по-
будували неправильну...
 — Вона не принесла щастя 

більшості, але дозволила неве-
ликій кількості осіб — з числа 
представників влади — побуду-
вати собі доволі комфортне і без-
бідне життя. Владна еліта моно-
полізувала і фінансові потоки, і 
керівні повноваження, а це оз-
начає, що та державність, котру 
ми побудували, є викривленою 
порівняно з європейськими де-
мократіями ХХІ століття.
 ■ Але як бути з тим, що 35% 
респондентів (які, зокрема, ма-
ють можливість порівняти ук-
раїнські реалії із закордонни-
ми), досі ностальгують за Ра-
дянським Союзом? Може, спра-
ва не лише у владній еліті, а в 
тому, що в кожного третього в 
голові — розруха?
 — Будь-якій людині прита-
манна ностальгія за молодістю. 
Це — об’єктивний процес. Вод-
ночас розуміння невдоволеності 
життям спричиняє пошук лю-
диною свого ідеалу. І таким іде-
алом може бути Польща, США, 
інші країни, до яких іммігру-
ють, а також і СРСР, в якому 
колись можна було прожити на 
пенсію... Не можна просто так 
звинувачувати людей у тому, 
що вони — «совки». Бо якщо 
звичайна пенсіонерка не може 
зараз вижити на пенсію, а її 
мати свого часу — могла, то як 
можна звинувачувати цю люди-

ну і вважати її пережитком ми-
нулого? 
 Держава Україна постави-
ли своїх пенсіонерів у таку си-
туацію, що вони ніколи — аж 
до дня своєї смерті — не мати-
муть можливість, виходячи з 
власних ресурсів, подбати про 
своє здоров’я, не кажучи вже 
про подорожі. Тоді як у Європі 
подорожують якраз саме сту-
денти та пенсіонери, а працюю-
чі люди можуть відбути у вояж 
тільки під час відпустки... 
Якщо ви поїдете по українсь-
ких селах, то почуєте питання, 
яке мені, коли я був депутатом, 
ставили постійно: як прожити 
на пенсію? Відповіді на нього не 
існує, бо прожити на таку мізер-
ну пенсію — це жити у бідності. 
І це означає, що принцип існу-

вання держави, який ми закла-
ли (а тут є й моя зона відпові-
дальності), не справедливий. 

«Україна виборола державу, 
але так і не пізнала ідейної 
реформації»
 ■ Мені здається, що є один 
чинник, який ми можемо зара-
хувати собі у плюс, порівняно з 
деякими пострадянськими рес-
публіками, зокрема середньо-
азійськими, а також Росією та 
Білоруссю. Це те, що ми не ста-
ли тоталітарною державою — 
принаймні поки що (це — клю-
чове слово). Ви з цим погоджує-
теся?
 — Нашу нинішню ситуа-
цію можна порівнювати і з ча-
сами інквізиції — також буде 
порівняння на нашу користь. 
Але якщо проводити паралель 
з європейськими державами, 
які утворилися на території ко-
лишнього Союзу, то Україна, на 
жаль, суттєво відстала від країн 
Балтії — більшою мірою від Ес-
тонії і меншою — від Латвії та 
Литви. Ми відстали передусім 
економічно, а що стосується 
питання демократії, то у біль-
шості розвинених країн демок-
ратія саме і виступає одним із 
засобів, який забезпечує еконо-
мічну конкуренцію і добробут 
населення. 

 Так, на відміну від Північ-
ної Кореї, у нас немає тоталі-
тарного режиму, але певний 
авторитаризм у нас має місце. 
Він ґрунтується, передусім, на 
створеній в Україні економіч-
ній системі, яка поділена між 
монополіями, — саме так у нас 
виглядає ринкова економіка. 
А монополія в економіці спри-
яє появі монополії у політиці, 
це все об’єктивні процеси... Ін-
шими словами, нездатність де-
ржави забезпечити конкурен-
тну модель економіки призве-
ла до концентрації фінансових 
та інших (зокрема, медійних та 
владних) ресурсів у руках неве-
ликої групи осіб. Відповідно, ту 
форму правління, яка наявна в 
Україні, я називаю «ілюзорна 
демократія». 

 Чому? Тому що формально 
у нас є всі ті інструменти, які 
представлені й в інших країнах 
Європи. У нас формально є пар-
ламент, є Президент, формаль-
но є незалежні суди. У нас на-
віть буцімто існують незалежні 
медіа... Але в реальності всі ці 
інструменти, які працюють на 
Заході, у нас виявляються не-
дієздатними. І ті закони, які у 
нас приймають, можуть бути 
задіяні в один спосіб для гро-
мадян України, і зовсім у іншій 
— для правлячої еліти. Напри-
клад, за трудовим законодав-
ством, лікар або вчитель, який 
прогулює роботу, може бути 
звільнений, тоді як депутат 
може це собі дозволити легко. 
Причому будь-який депутат — 
як колись «регіонал», так і те-
пер «майданівець». 
 Проблема, як бачимо, не в 
партійній орієнтації, а в побу-
дові держави. Значить, ми не ті 
ідеї втілюємо у життя. Украї-
на ви борола державу, але так і 
не пізнала ідейної реформації. 
У цьому і полягає основна про-
блема. А також причина того, 
що ми відстали від країн Євро-
пи — від деяких на десятиліт-
тя, а від деяких і на кілька со-
тень років.
 ■ І в чому ж має полягати ця 
ідейна реформація?
 — Її основа була закладе-
на в Європі у 1517 році, коли 
Мартін Лютер виступив проти 
папської булли про індульген-
ції, якими можна було відку-
питися від гріхів. Після цього 
— повільно, поступово, часто 
непрямим шляхом — почало-
ся прищеплення «етики само-
обмеження» серед політичних 
еліт. А у нас така програма на-
віть не постала на порядку де-
нному. Тому в нас йдуть до вла-
ди, щоб потім використати цю 
владу задля власного збагачен-
ня. 
 При цьому завжди є якась 
кількість ідеалістів, яка при-
ходить у політичний вир під час 
одномоментних історичних ви-
бухів (таких, як виборю вання 
незалежності наприкінці 80-х 
на початку 90-х, потім Пома-
ранчева революція, згодом — 
Євромайдан). Але ця кількість 
ідеалістів розчиняється у тій 
масі, котра суне в політику за-
ради наживи. І так відбуваєть-
ся, як я вже казав, за рахунок 
монополізації економіки, яка 
гальмує побудову правової та 
демократичної держави. Ця мо-
нополізація не відображена на 
папері, але реально всі важелі 
впливу зосере джені зараз в ад-
міністрації Президента.

«Для початку нам потрібна 
ідея. Ідея, яка б увібрала 
у себе не лише національні, 
а й світові знання»
 ■ Ви кажете, що у нас є неве-
личка група ідеалістів, а реш-
та — «маса, яка суне в політи-
ку задля наживи». І що ж роби-
ти в цій ситуації? Де взяти іншу 
пропорцію добрих та поганих? 
Звідки імпортувати кращу за 
моральними якостями масу?
 — Дивіться, якщо говорити 
про наявний позитив, то гово-
рити можна про те, що, на від-
міну від інших етносів, які зник-
ли з європейської мапи, україн-
ці таки продовжують існування 
і навіть здобувають незалеж-
ність. А на це спромоглися да-
леко не всі. І це при тому, що 
українську інтелектуальну 
еліту та пасіонаріїв століт-
тями винищували або у фі-
зичний спосіб, або у духов-
ний (зокрема, через полоні-
зацію, русифікацію). Але, 
незважаючи на це, постій-
но народжуються нові по-
коління ідеалістів, які став-

лять питання справедливості, а 
також незалежності як одного з 
проявів такої справедливості. 
 ■ І що ж мають шукати ці іде-
алісти?
 — Наріжних каменів побудо-
ви суспільства. Відставання Ук-
раїни від країн Заходу в еконо-
мічному та політичному плані 
призвело до того, що у нас лише 
в зародку існують демократичні 
інституції, що мали б спонука-
ти розвиток громадської думки. 
У традиційній європейській де-
мократії університети є не лише 
продуцентами знань, а й проду-
центами вільної думки. 
 Українська ж держава, яка не 
спромоглася побудувати систему, 
де на гідну зарплату можна гідно 
прожити, зокрема й інтелекту-
алам, сама зараз від цього й по-
терпає. У нас немає тих інтелек-
туальних центрів, де б продуку-
вали ту альтернативну ідею, про 
яку я говорю. Йдеться не про те, 
аби просто змістити Президента 
чи переобрати Верховну Раду, бо 
у нас і так депутати на дві трети-
ни — «нові обличчя», питання не 
в цьому... Питання у формуван-
ні в суспільстві іншого ціннісно-
го ряду. На даний момент цей цін-
нісний ряд навіть не спродукова-
ний, тому наше відставання від 
країн Заходу буде не зменшува-
тися, а тільки посилюватися. 
 ■ Отже, спасіння наше — у 
тій інтелектуальній пасіонар-
ній меншості, яка буде здат-
на спродукувати національну 
ідею, про яку ви говорите?
 — Безперечно. Бо «спочатку 
було слово». Для початку нам 
потрібна ідея. Ідея, яка б увібра-
ла в себе не лише національні, а 
й світові знання, і якою б була 
просякнута частина населення, 
не обов’язково навіть — біль-
шість. Для початку достатньо і 
тих пасіонаріїв, які почнуть по-
малу виводити соціум до побудо-
ви демократичного суспільства. 
 Людський потенціал для цьо-
го у нас наявний, а потенціал — 
це завжди шанс, який може бути 
реалізований або ні. Інакше ми 
напередодні Дня Незалежності 
будемо постійно ставити одні й 
ті самі запитання, як ми це роби-
мо вже 26 років поспіль, й щора-
зу не матимемо відповіді, а лише 
розуміння того, що проблема — 
всередині нашої, поки що достат-
ньо недужої, нації. Нові цінності 
та нові уявлення про те, що таке 
добро, а що таке — зло, слід уже 
нарешті прийняти та почати вті-
лювати у життя. Інакше україн-
цями будуть користуватися, як 
користуються й досі — кожна 
нова група владців, яка ставати-
ме біля керма. ■

ПРЯМА МОВА

Олесь Доній: Побудована у нас 
держава не приносить щастя
більшості громадян

■

І якщо ми не змінимо цей статус-кво, 
фіксуватимемо своє нещастя ще багато років — 
переконаний наш співрозмовник
Наталія ЛЕБІДЬ

Найбільш значні больові точки сучасного українця: бути чи не бути нашій де-
ржаві, працювати над її становленням чи закрити для себе проект «Україна» та 
шукати самореалізації за кордоном, відділяти державу як систему примусу та 
знедолення від ментального коріння і могил предків чи не розмінюватися на 
сентименти? Про це ми говоримо й з нашим сьогоднішнім співрозмовником 
— не без прикрої констатації того, що такі ж або подібні теми вже пору-
шували й минулоріч, й у попередні роки. Отже, проблематика лишається 
колишньою і справа не зрушила з місця.

Людський потенціал для цього у нас наявний, а потенціал 
— це завжди шанс, який може бути реалізований або 
ні. Інакше ми напередодні Дня Незалежності будемо 
постійно ставити одні й ті самі запитання, як ми це 
робимо вже 26 років поспіль, й щоразу не матимемо 
відповіді, а лише розуміння того, що проблема — 
всередині нашої, поки що достатньо недужої, нації.
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Ніна РОМАНЮК
Волинь

Серпень у Луцьку виявився 
гарячим не лише за темпе-
ратурними показниками. 
Гаряче стало і на владній 
арені: лучани стали свід-
ками серйозного хука, на-
несеного команді голови 
Волинської обласної ради 
і соратнику Ігоря Коломой-
ського, відомому бізнесме-
нові Ігорю Палиці. Серед бі-
лого дня на людній міській 
вулиці оперативні підроз-
діли СБУ затримали керів-
ника громадського фор-
мування «Варта порядку», 
заступника голови Волин-
ської обласної спілки «аф-
ганців», члена виконавчого 
комітету Луцької міської 
ради, голову поліцейської 
атестаційної комісії Олек-
сандра Тиводара.

«Вартові» на службі 
політиків
 Громадське формуван-
ня «Варта порядку», яке 
в Луцьку давно охрестили 
приватною армією Пали-
ці, екіпіроване з голочки, 
з’явилося в обласному цен-
трі в 2014 році. «Вартові» 
виходили на патрулюван-
ня луцьких вулиць разом із 
міліціонерами й справді до-
помагали тримати порядок 
у місті в найгарячіший піс-
лямайданний період. Нова 
поліція до патрулювання їх 
уже ніби не залучала, але ро-
боту собі хлопці знаходили. 
Романтика й чисті наміри 
хлопців, багато з яких мали 
бойовий досвід в Афганістані 
та в АТО, згодом стерлися — 
їх почали використовувати 
сповна політики. 
 Боротьба за Луцьк і хто 
у ньому головний триває не 
перший рік між командою 
УКРОПу на чолі з Ігорем 
Палицею та групою «Кон-
тиніум», яку після смер-
ті нардепа Ігоря Єремєєва 
на Волині представляє його 
колега, народний депутат 
Степан Івахів. Несподівана 
смерть узимку цього року 
міського голови Луцька Ми-
кола Романюка, якого вва-
жали представником інте-
ресів «Континіуму», дозво-
лила УКРОПівській коман-
ді не зовсім чесним способом 
відібрати міське кермо у сек-
ретаря міськради Юлії Ву-
сенко й посадити на її місце 
свого ставленика, щоб яко-
мога довше не допустити но-
вих виборів голови. За зако-
ном, такі вибори мали б від-
бутися ще в липні, однак 
період безвладдя затягнув-
ся. За цей час УКРОПівська 
команда повністю змінила 
владу в Луцькій міськраді, 
посадивши у керівні крісла 
своїх людей. Поки бороть-
ба за луцький престол три-
ває, а претенденти на нього 
продовжують виторговува-
ти щось у влади, конкурен-
ти «мочать» один одного.

Ми за вами стежимо 
 Затримання Олександ-
ра Тиводара багато хто вва-
жає помстою конкурентів 
і демонстрацією сили. Як 

влучно написав хтось у со-
цмережах, «Імперія Пали-
ці» виявилася колосом на 
глиняних ногах. Вогонь 
континіумівського драко-
на спалить засохлий «ук-
роп». Як повідомила облас-
на прокуратура, коменту-
ючи затримання керівника 
«Варти порядку», їй разом 
iз СБУ вдалося викрити і 
припинити діяльність гру-
пи осіб, які займалися не-
законним стеженням, збо-
ром та використанням у 
власних цілях та на замов-
лення третіх осіб конфіден-
ційної інформації про осо-
бисте життя громадян, у 
тому числі публічних осіб у 
регіоні,  організували кон-
трабандне переміщення в 
Україну спеціальних тех-
нічних засобів негласно-
го отримання інформації, 
стосовно яких встановлені 
обмеження перебування у 
вільному обігу. За ці діяння 
закон передбачає покаран-
ня до 12 років позбавлення 
волі. Під час обшуку вдома 
у Тиводара та в офісі вияви-
ли ніби й боєприпаси. «Чер-
гова безглузда й абсолютно 
неприйнятна в цивілізо-
ваній державі демонстрація 
сили влади й спроба заляка-
ти та «поставити на місце» 
політичних опонентів», — 
так коментував затримання 
колеги Ігор Поліщук, рука-
ми якого УКРОП відібрав 
крісло міського секретаря 
замість Юлії Вусенко.
 Луцький міськрайон-
ний суд, попри серйозні 
інкриміновані статті, об-
рав для Тиводара запобіж-
ний захід у вигляді особис-
того зобов’язання і носіння 
елетронного браслета, вва-
жаючи клопотання Служби 
безпеки України про його 
арешт необґрунтованим. 
Це рішення суду затрима-
ний слухав лежачи, як Ро-
ман Насіров, бо йому стало 

зле. Апеляційний суд теж 
залишив поки що керівни-
ка «Варти порядку» у брас-
леті, дозволивши йому під-
лікуватися. Тим часом ці-
каві подробиці випливли 
щодо іншого фігуранта цієї 
справи, який теж був затри-
маний. Це нібито місцевий 
таксист, який заявив про 
побиття його працівника-
ми СБУ. Як повідомило ін-
формаційне агенство «Во-
линьPost», при «Варті по-
рядку» існував спостереж-
но-аналітичний спецвідділ 
із колишніх працівників 
міліції, і очолював його цей 
таксист. Він начебто пра-
цював колись у так звано-
му 7-му міліцейському уп-
равлінні, що займалося зов-
нішнім спостереженням та 
розвідкою. Послуги таких 
спеціалістів оплачувалися 
дуже щедро. Не виключе-
но, що рядові члени «Вар-
ти порядку» і не знали про 
існування такого спецвідді-
лу в їхній структурі. Якщо 
цей факт підтвердиться, то 
фігурантам справи про сте-
ження і прослуховування 
вийти чистими з води буде 
нелегко. 

Вгамувати Палицю 
 Не залишився осторонь 
цих гучних подій і народний 
депутат України , «народно-
фронтівець» і затятий кон-
курент УКРОПу в Луцьку 
Ігор Лапін. Це він виграв ви-
бори до Верховної Ради у Лу-
цьку в кандидатки від Пали-
ці Ірини Констанкевич. Ос-
тання все-таки здобула депу-
татський мандат, але дещо 
пізніше і на іншому окрузі, 
на Поліссі, де кілька разів 
поспіль вигравав покійний 
співвласник «Континіуму» 
Ігор Єремєєв. Лапін прий-
шов із великою групою під-
тримки учасників АТО, ви-
магаючи від керівників де-
ржави «вгамувати Пали-

цю». Він зачитав звернення 
до Президента та до інших 
представників централь-
ної влади, у якому розповів 
про небезпеку силового бло-
ку партії  «УКРОП», яка по-
рейдерськи захопила владу в 
Луцьку. У місті горять авто, 
кафе, нищиться інше майно, 
людям погрожують, заляку-
ють, б’ють: «У нас є приват-
на армія, яка належить олі-
гархічній структурі. І ця 
приватна армія займаєть-
ся стеженнями за людьми, 
публікаціями персональ-
них даних, публічним ць-
куванням у приватних засо-
бах інформації — після того 
нищиться майно, і люди від 
того страждають». 
 Нардеп заявив: якщо де-
ржавні силові структури не 
наведуть лад у Луцьку, то 
«ми самі наведемо порядок», 
маючи на увазі бійців АТО. 
Сам Палиця, коментуючи 
звинувачення Лапіна, запе-
речив причетність «УКРО-
Пу» до підпалів майна опо-
нентів, порадивши: «Нехай 
Лапін і його команда розби-
раються в тому самостійно. 
Йому краще зі своїми дру-
зями зізнатися про випадки 
мародерства в зоні АТО, звід-
ки він повернувся з двома ав-
томобілями та мармуровими 
унітазами. А після проход-
ження служби придбав у Лу-
цьку декілька квартир. Не-
хай щиросердно зізнається, 
тоді, можливо, стануть зро-
зумілі причини підпалів та 
всього іншого». Ось так, по-
говорили...
 ...А місто тим часом живе 
своїм житям. Без місько-
го голови, з «врємєнщика-
ми», які дорвалися до вла-
ди й будь-що намагаються її 
втримати. Волинь стала на-
очним прикладом того, як 
громадські формування, що 
виникли під час Майдану і 
після, були прибрані до рук 
політиками й використову-
ються сьогодні далеко не для 
спокою і захисту громади, а 
працюють на чийсь при-
ватний інтерес. І йдеться не 
лише про «приватну армію» 
Палиці. Є ще бурштин, ліси, 
інші багатства краю, а бажа-
ючих контролювати їх хоч 
відбавляй. Головне — вони 
створюють ситуацію неста-
більності та неспокою в ре-
гіоні, торуючи шлях від ро-
мантики до махновщини. І 
ввести це море у законні бе-
реги стає все важче. ■

ТОЧКА КИПІННЯ

Армія з-під Палиці
Кишенькове військо: як післямайданна романтика скотилася до махновщини

■

 «Варта порядку»: від патрулювання до прослуховування?❙

Тиводара виносять на ношах, як Насірова.❙

СПІЛЬНИЙ ДОСВІД

Агенти — друзі.
Якщо вони 
з ФБР 
Українські вибухотехніки 
і спецпризначенці КОРД 
провели навчання 
з колегами зі США 

Іван БОЙКО

 Українські правоохоронці все частіше співпра-
цюють із колегами з Євросоюзу та США, в яких не 
лише навчаються теорії, а й діляться практичним 
досвідом, отриманим під час бойових дій на Дон-
басі. Як заповідав Кобзар: і свого навчаються, і чу-
жого не цураються. 
 Днями майже 40 українських поліцейських 
(27 вибухотехніків і 10 спецпризначенців КОРД) 
обмінялися з американськими колегами досвідом 
проведення огляду місця події після вибуху в ре-
зультаті спрацювання саморобного ви бухового 
пристрою. Від американської сторони до навчань 
долучилися представники аналітичного центру з 
терористичних вибухових пристроїв ФБР Сполу-
чених Штатів (ТЕDAC).
 Ці навчання є першими, що були проведені 
на базі новоствореного Навчального центру ви-
бухотехнічної служби Нацполіції України, що на 
Львівщині. У подальшому Центр готуватиме виб-
ухотехніків на постійній основі.
 Курс передбачав обмін досвідом між українсь-
кими фахівцями та їхніми американськими коле-
гами у протидії саморобним вибуховим пристро-
ям. Практичну частину становили криміналістич-
ні прийоми огляду місця події за фактом їх виб-
уху. Практиці передували заняття з теоретичної 
частини, а завершувалася практична частина об-
говоренням її результатів.
 «Зважаючи на те, що мають місце і вибухи у 
транспортних засобах та поблизу них, практичні 
заняття були організовані із застосуванням най-
більш актуальних ситуаційних завдань», — пові-
домляє МВС. 
 Зокрема, в чотири автомобілі були закладені 
саморобні вибухові пристрої різних типів та по-
тужності. Крім цього, застосували так зване «вто-
ринне мінування».
 Перед вибухотехніками стояло завдання знай-
ти і знешкодити цей пристрій, убезпечивши міс-
це події. Після цього поліцейські мали провес-
ти якісний та всебічний огляд місця ви буху, від-
звітувати про пристрої, що вибухнули, їхню по-
тужність, принцип дії та складові частини. ■

■

Правоохоронці ділилися досвідом огляду місця вибуху,
а також застосовували «вторинне мінування».

❙
❙



КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30 ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30 Чотири весілля

10.50, 12.20 Комедія 

«Дівчата»

13.05 Т/с «Слуга народу»

15.45 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама 

«Нескінченне 

кохання»

20.15, 21.15, 22.15 

Т/с «Центральна 

лікарня»

23.15 Танці з зірками

01.15 Ворожка

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 13.30, 22.40 Слідство 

вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з «ІНТЕРом»

09.20 Х/ф «Як же бути 
серцю»

12.25 Х/ф «Як же бути 
серцю. Продовження»

16.10 Чекай на мене

18.00, 19.00, 4.30 Стосується 

кожного

20.00, 2.15, 5.15 Подробиці

20.40 Т/с «Східні солодощі»

00.25 Х/ф «Двоє»
02.55 Великі українці

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, 1.30 Сьогодні

09.15 Зоряний шлях. Новий 

сезон

10.50 Т/с «Русалка»

14.45, 15.30 Т/с «Любов»

19.45, 2.20 Говорить 

Україна

21.00 Т/с «Вікно життя»

23.30 Х/ф «Потрійний 
форсаж: токійський 
Дріфт»

03.30 Зоряний шлях

04.30 Реальна містика

05.20 Т/с «Черговий лікар-3»

ICTV

05.45, 19.20 Надзвичайні 

новини

06.30 Факти тижня. 100 

хвилин

08.45 Факти. Ранок

09.10 Спорт

09.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки

10.15 Антизомбі

11.15 Секретний фронт

11.35, 13.20 Х/ф 
«Помінятися 
місцями»

12.45, 15.45 Факти. День

14.40, 16.10 Х/ф «Людина 
із залізними 
кулаками-2»

16.55 Х/ф «Людина із 
залізними 
кулаками»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Більше, ніж правда

21.25 Т/с «Таємниці і брехня»

22.25 Т/с «Полювання на 

Вервольфа»

23.25 Т/с «Амулет 

Земномор’я»

02.45, 4.50 Дивитися всім!

03.30 Провокатор

04.30 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.30 Зона ночі

04.40, 18.00 Абзац

05.33, 6.55 Kids Time

05.35 М/с «Сімейка Крудс»

05.55 М/с «Пригоди Кота в 

чоботях»

07.00 Х/ф «Погоня»
08.40 Х/ф «Бійка у 

Бронксф»
10.30 Х/ф «Смокінг»

12.30 Х/ф «Командо»
14.30 Т/с «Не родись 

вродливою»

19.00 Заробітчани

21.00 Дешево і сердито

22.00 Х/ф «Сутінки»
00.30 Х/ф «Стерво»
02.25 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

04.50 Х/ф «Вінчання зі 
смертю»

06.05 Т/с «Життя, якого не 

було»

09.10, 19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»

11.35 Страх у твоєму домі»

13.25, 15.05, 21.30 Т/с 

«Елементарно-2»

14.45, 19.00, 23.15, 2.15 

Свідок

15.20 Т/с «13»

23.45 Т/с «Під куполом-3»

01.30 Т/с «Поліція Маямі»

02.45 Випадковий свідок

02.55 Речовий доказ

03.55 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Роман Коваль. 

Повернення правди. 

Літопис боротьби за 

Українську державу, 

ч. 2 

06.40 Іван Франко і Леся 

Українка 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.45 Новини. Культура. 

Дайджест 

08.05 Києвотека. Київ у 

щоденниках. О. Кошиць 

«Спогади» 

08.35 Ранок iз «Культурою»

09.20 Мовою мистецтва 

09.50 Сценограй 

10.20 М. Коляда «Дівочий 

виноград». 

Вистава Київського 

академічного Молодого 

театру 

12.20 Передчуття. Вечір 

пам’яті Б. Ступки 

13.15 «Барахолка». 

Композитор О. Родін 

14.00, 02.00 Х/ф «Пастка», 
с. 1

15.05, 03.05 Йоганн Брамс. 

Угорські танці для двох 

фортепіано. Грають 

Анна Середенко та 

Павло Качнов

15.35, 03.40 Чернігів. 

Єлицький Свято-

Успенський монастир 

15.50, 16.50, 03.35 

Православний календар 

16.00 Азбука ремесел

16.20, 01.30 Музей однієї 

вулиці

17.00, 01.00 Нариси історії 

культури України 

з Мирославом 

Поповичем. 

Завершальна розмова

17.35 Клуб імені Миколи 

Амосова 

18.15, 00.00 Новинний блок 

19.00, 00.45 Новини. Культура

19.20 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Юрій 

Ковалів

19.50 Богдан Голояд. Реалізм

20.20 Вечірня казка 

20.30 Д/ф «Борис Грінченко. 

Ловець слів»

21.20 Мюзикл Дж. Стайна «У 

джазі тільки дівчата»

04.00 М. Старицький «Ой, не 

ходи, Грицю, та й на 

вечорниці» 

05.15 Київський національний 

академічний театр 

оперети. Диригент 

Оксана Мадараш

 

СТБ

07.05, 15.30, 18.00 Все буде 

добре!

09.00 Все буде смачно!

10.00 Х/ф «Дамське 
танго»

11.45 Битва екстрасенсів-16

13.40 Слідство ведуть 

екстрасенси

17.30, 22.00 Вiкна-новини

19.00 Т/с «Тато Ден»

20.00, 22.45 Хата на тата

ТОНІС 
(ПРЯМИЙ)

06.00, 7.00, 8.00 Ранок. Новий 

день 

06.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 

11.45, 12.45, 13.45, 

14.45, 15.45, 16.45 

Репортер 

09.00, 10.00, 11.00 Ранок

12.00, 13.00, 14.00, 15.00 

Деталі 

16.00, 23.00 Кримінал

17.00 Ситуація 

18.00, 19.10, 20.10, 21.10, 

22.00 Разом з ...

18.40, 21.30 «Ехо» України 

19.40 Вказівний палець 

20.40 Інтерв’ю 

22.10 Підсумки 

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 10.55 Він, Вона і 

телевізор

10.00, 18.15 Спецкор

10.25, 18.40 ДжеДАІ

11.10 Х/ф «Безодня»
14.45 Х/ф «Світанок 

планети мавп»
17.15 Загублений світ

19.05 Бандерлоги

19.30, 20.30 Т/с «Ментівські 

війни. Одеса»

21.30 Х/ф «Убити Білла-2»
00.10 Х/ф «Відчайдушний 

месник»
02.05 Х/ф «Чорна долина»
03.35 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 20.35, 1.35, 3.35, 

5.35 Топ-матч

06.10 «Челсі» — «Евертон». 

ЧА

08.10 «Олександрія» 

— «Ворскла». ЧУ 

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.15 Великий футбол

12.00 «Реал» — «Валенсія». 

ЧІ 

13.50 «Сталь» — «Зірка». ЧУ 

16.00 ЧА. Огляд туру

16.55 «Ліверпуль» — 

«Арсенал». ЧА

18.45 «Алавес» — 

«Барселона». ЧІ 

20.40 «Маріуполь» — 

«Динамо». ЧУ 

22.50 ЧІ. Огляд туру

23.45 «МЮ» — «Лестер». ЧА

01.45 «Олімпік» — 

«Карпати». ЧУ 

03.45 «Хетафе» — 

«Севілья». ЧІ 

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00 Топ-матч

06.10 «Сталь» — «Зірка». 

ЧУ

08.10 «МЮ» — «Лестер». ЧА

10.00, 15.50 Світ Прем’єр-ліги

10.30 «Алавес» — 

«Барселона». ЧІ

12.15 «Маріуполь» — 

«Динамо». ЧУ

14.00 «Борнмут» — «Ман 

Сіті». ЧА

16.20 «Олександрія» 

— «Ворскла». ЧУ

18.05, 0.40 Великий футбол

19.45 ЧІ. Огляд туру

20.40 Європейський 

WEEKEND

22.00 «Реал» — «Валенсія». 

ЧІ

23.45 ЧА. Огляд туру

02.20 «Сосьєдад» — 

«Вільярреал». ЧІ

04.05 «Челсі» — «Евертон». 

ЧА

МЕГА

06.00, 14.30 Бандитська Одеса

07.20 Теорія змови

08.10, 12.50 Правила життя

09.00 Правда життя

10.00, 21.40 Мисливці за 

зброєю

10.50, 17.00 Левиний рик

11.50 Африка: хижий світ

13.40, 3.30 Містична Україна

15.20, 23.40 Великі танкові 

битви

16.10, 20.50 Скарби зі сховищ

18.00 Квест

19.00 Бандитський Київ

20.00 Паранормальний світ

22.40 Диво-винаходи

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 Розсміши коміка

11.25, 12.25, 14.25, 15.25, 

18.00, 19.00, 20.00, 

21.00 Орел і решка

22.00 Х/ф «Наречена-
втікачка»

00.15 Х/ф «Моє велике 
грецьке весілля-2»

02.00 Х/ф «Блондинка і 
блондинка»

03.25 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 Казка з татом

06.50, 5.30 Корисні підказки

07.10 Це наше — це твоє

07.20 Мультмікс

10.30 Х/ф 
«Румпельштільцхен»

11.40 Х/ф «Столику, 
накрийся»

12.50 Повне перевтілення. 

Дім за тиждень

13.50, 19.55 Одного разу під 

Полтавою

14.55 Одного разу в Одесі

15.20, 3.30 Т/с «Домашній 

арешт»

15.55, 4.00 Віталька

17.50, 22.00, 2.40 Країна У

18.50 Казки У Кіно

20.55 Танька і Володька

23.00 Панянка-селянка

00.00 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»

01.50 Казки У

УТ-1

06.00, 19.55 Д/с «Орегонський 

путівник»

06.35, 7.30, 7.40, 8.15, 10.50, 

16.30, 22.55 Світ он 

лайн

06.40 М/с «Мандрівники в 

часі»

07.05 М/с «Піп відкриває 

світ»

07.31 Ера бізнесу

07.35 Агроера

07.41 Спорт

07.50 Від першої особи

08.20 М/ф «Книга джунглів»

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.05 Д/с «Супервідчуття»

09.30 Концерт симфонічного 

оркестру K&K 

Philharmoniker (Австрія). 

Die shonstenOpernchore

11.15 Т/с «Епоха честі»

13.00, 15.00, 18.30, 21.00, 1.25 

Новини

13.15, 23.00 Перша шпальта

14.00 Розсекречена історія

15.20 Д/с «Бог в Америці»

16.35 Д/с «Садові скарби»

17.20 М/с «Легенда про 

Білосніжку»

17.45 Вікно в Америку

18.15, 1.10 Новини. Світ

18.45, 21.30, 1.50 ХХІХ 

Всесвітня Універсіада-

2017. Щоденник

19.00, 2.05 Новини. Культура

19.20 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

20.30 Вересень

21.50 Д/ф «Іван Франко»

ТРК «ЕРА»
23.30 Чоловічий клуб

02.20 Д/с «Вагасі — японські 

смаколики»

03.15 Т/с «Роксолана»
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30 ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30, 10.50 Чотири 

весілля

12.20 Міняю жінку

13.50 Т/с «Слуга народу»

15.30 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама 

«Нескінченне 

кохання»

20.15, 21.15, 22.15 

Т/с «Центральна 

лікарня»

23.15 Драма «Белль»

01.15 Ворожка

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 14.00, 22.40 Слідство 

вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з 

«ІНТЕРом»

09.20 Давай одружимося

11.20, 12.25, 20.40 Т/с «Східні 

солодощі»

15.50, 16.45 Речдок

18.00, 19.00, 4.30 Стосується 

кожного

20.00, 2.05, 5.15 Подробиці

00.25 Х/ф «Дідька 
лисиго»

02.50 Подорожі в часі

03.25 уДачний проект

03.55 Готуємо разом

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.10, 12.50 Т/с «Черговий 
лікар-3»

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 3.15 Сьогодні

07.15, 8.15 Ранок з Україною
09.15 Зоряний шлях. Новий 

сезон
10.50 Реальна містика. Новий 

сезон
14.45, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-2»
19.45 Говорить Україна
21.00 Т/с «Вікно життя»
23.30 Т/с «Закон і порядок: 

спеціальний корпус»
01.20 Х/ф «Потрійний 

форсаж: токійський 
Дріфт»

04.00 Зоряний шлях

05.20 Реальна містика

ICTV

05.35, 20.20 Цивільна 

оборона

06.30 Ранок у Великому 

Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Більше, ніж правда

11.10, 13.20 Т/с «Амулет 

Земномор’я»

12.45, 15.45 Факти. День

13.35 «На трьох»

15.05, 16.10 Т/с «Далеко від 

війни»

16.45, 22.25 Т/с «Полювання 

на Вервольфа»

17.45, 21.25 Т/с «Таємниці і 

брехня»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

23.25 Х/ф «Рейд: 
спокута»

01.30 Х/ф «Рейд-2»
04.15 Служба розшуку 

дітей

04.20 Студія Вашингтон

04.25 Факти

04.45 Дивитися всім!

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.00 Зона ночі

04.45, 18.00 Абзац

05.39, 6.59 Kids Time

05.40 М/с «Сімейка Крудс»

06.00 М/с «Пригоди Кота в 

чоботях»

07.00 Т/с «Щасливі разом»

10.30 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»

14.30 Т/с «Не родись 

вродливою»

19.00 Половинки

21.15 Х/ф «Сутінки 2. Сага. 
Новий місяць»

00.00 Х/ф «Інфоголіки»

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

05.10 Х/ф «Веселі 
Жабокричі»

06.15 Х/ф «Сім стариків і 
одна дівчина»

07.50, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.30, 17.30 Т/с «Детективи»

12.00 Страх у твоєму домі

13.45, 15.05, 21.30 Т/с 

«Елементарно-2»

14.45, 19.00, 23.15, 2.15 Свідок

15.40 Т/с «Болота»

23.45 Т/с «Під куполом-3»

01.30 Т/с «Поліція Маямі»

02.45 Речовий доказ

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Азбука ремесел 

06.25 Клуб імені Миколи 

Амосова 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.45, 18.15, 00.00 Новинний 

блок 

08.30, 19.00, 00.45 Новини. 

Культура 

08.45 Ранок iз «Культурою»

09.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Юрій 

Ковалів

10.00 Богдан Голояд. Реалізм 

10.25 Д/ф «Борис Грінченко. 

Ловець слів» 

11.10 Мюзикл Дж. Стайна «У 

джазі тільки дівчата 

14.00, 02.00 Х/ф «Пастка», 
с. 2

15.05, 03.05 Леся Дичко 

«Джерело» 

15.50, 03.50 Православний 

календар 

16.00 Вони прославили наш 

край. Ярослав Стецько

16.20 Казки Запорізькі від 

Санька Сита 

16.30, 01.00 Трипільський 

Всесвіт України, ч. 1

17.00, 01.30 Скіфія Лариси 

Хіміч

17.30 Музика — моє життя

17.55 Логос

19.20 Прямостояння. 

Михайлина Коцюбинська

20.00 Федір Нірод. Історія 

кохання

20.20 Вечірня казка 

20.30 Дивертисмент сучасної 

хореографії

21.30 Діалоги з Романом 

Колядою. Тарас 

Петриненко

22.20 Д/ф «Сімдесятники. 

Рондо для лицаря. 

Віктор Гресь»

23.10 Олена Хижна. Життя не 

має репетицій

23.40 Земля і небо Ігоря 

Сікорського

04.00 Ювілейний концерт 

хору ім. Г. Верьовки 

під керуванням А. 

Авдієвського. Перший 

відділ 

05.05 В гостях у майстра. 

Олесь Янчук

 

СТБ

06.30, 15.30 Все буде добре!

09.10 Все буде смачно!

10.05 Битва екстрасенсів-16

12.15 МастерШеф

17.30, 22.00 Вiкна-новини

18.00 Т/с «Тато Ден»

20.00, 22.45 МастерШеф

23.25 Моя правда

00.20 Один за всіх

ТОНІС 

(ПРЯМИЙ)

06.00, 7.00, 8.00 Ранок. Новий 

день

06.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 

11.45, 12.45, 13.45, 

14.45, 15.45, 16.45 

Репортер

09.00, 10.00, 11.00 Ранок

12.00, 13.00, 14.00, 15.00 

Деталі

16.00, 23.00 Кримінал

17.00 Ситуація 

18.00, 19.10, 20.10, 21.10, 

22.00 Разом з ...

18.40, 21.30 «Ехо» України 

19.40 Вказівний палець

20.40 Інтерв’ю 

22.10 Підсумки 

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 12.15 Він, Вона і 

телевізор

10.00, 18.15 Спецкор

10.25, 18.40 ДжеДАІ

10.55, 19.05 Бандерлоги

11.15, 17.15 Загублений світ

13.20 Х/ф «Ультиматум»
15.20 Т/с «Одинак»

19.30, 20.30 Т/с «Ментівські 

війни. Одеса»

21.30 Х/ф «Загнаний»
23.35 Чемпіонат світу з боксу-

2017. 1/4 фіналу

01.35 Т/с «Інспектор Алекс»

02.30 Х/ф «Захар Беркут»
04.05 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00, 16.00 Європейський 

WEEKEND

07.20 «Ліверпуль» — 

«Арсенал». ЧА

09.05, 21.35 ЧІ. Огляд туру

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 «Маріуполь» — 

«Динамо». ЧУ 

12.05 Великий футбол

13.50 «Алавес» — 

«Барселона». ЧІ 

17.20 «Олімпік» — 

«Карпати». ЧУ 

19.10, 1.35, 3.35, 5.35 Топ-матч

19.15 Світ Прем’єр-ліги

19.45 «Челсі» — «Евертон». ЧА

22.50 ЧА. Огляд туру

23.45 «Олександрія» 

— «Ворскла». ЧУ 

01.45 «Лас-Пальмас» 

— «Атлетіко». ЧІ 

03.45 «Борнмут» — «Ман 

Сіті». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 12.30, 14.35, 

16.40, 21.30, 23.30, 1.35, 

3.35, 5.35 Топ-матч

06.10 «Олександрія» 

— «Ворскла». ЧУ

08.10 «Реал» — «Валенсія». 

ЧІ

10.20 Європейський WEEKEND

11.35 ЧІ. Огляд туру

12.45 «Олімпік» — 

«Карпати». ЧУ

14.50 «Ліверпуль» — 

«Арсенал». ЧА

16.55 «Лас-Пальмас» 

— «Атлетіко». ЧІ

18.45 ЧА. Огляд туру

19.40 «Сталь» — «Зірка». ЧУ

21.40 «МЮ» — «Лестер». ЧА

23.45 «Алавес» — 

«Барселона». ЧІ

01.45 «Маріуполь» — 

«Динамо». ЧУ

03.45 «Хетафе» — «Севілья». 

ЧІ

МЕГА

06.00, 19.00 Бандитський Київ

07.20 Теорія змови

08.10, 12.50 Правила життя

09.00 Правда життя

10.00, 21.40 Мисливці за 

зброєю

10.50, 17.00 Левиний рик

11.50 Африка: хижий світ

13.40 Містична Україна

14.30 Бандитська Одеса

15.20, 23.40 Великі танкові битви

16.10, 20.50 Скарби зі сховищ

18.00 Квест

20.00 Паранормальний світ

22.40 Диво-винаходи

00.30 Україна: забута історія

03.40 Прихована реальність

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, 12.25, 14.25, 15.25, 

18.00, 19.00, 20.00, 

21.00 Орел і решка

16.20, 23.00 Т/с «Доктор Хаус»

22.00 КВК на БІС

00.45 Х/ф «Наречена-
втікачка»

02.40 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 Казка з татом

06.50, 5.30 Корисні підказки

07.10 Це наше — це твоє

07.20 Мультмікс

10.30 Х/ф «Червона 
шапочка»

11.40 Х/ф 
«Румпельштільцхен»

12.50 Повне перевтілення. Дім 

за тиждень

13.50, 19.55 Одного разу під 

Полтавою

14.55 Одного разу в Одесі

15.20, 3.30 Т/с «Домашній 

арешт»

15.55, 4.00 Віталька

17.50, 22.00, 2.40 Країна У

18.50 Казки У Кіно

20.55 Танька і Володька

23.00 Панянка-селянка

00.00 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»

01.50 Казки У

УТ-1

06.00 Д/с «Орегонський 

путівник»

06.35, 7.30, 7.40, 8.15, 10.50, 

16.30, 22.55 Світ он лайн

06.40 М/с «Піп відкриває світ»

07.35 Агроера

07.41 Спорт

07.50 Від першої особи

08.20 М/ф «Книга джунглів»

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.05 Д/ф «Садові скарби»

09.30 Т/с «Гранд-готель»

11.15 Т/с «Епоха честі»

13.00, 15.00, 18.30, 21.00, 1.25 

Новини

13.15, 23.00 Вересень

14.00 Розсекречена історія

15.20 Фольк-music

16.35 Д/с «Садові скарби»

17.20 М/с «Легенда про 

Білосніжку»

18.15, 1.10 Новини. Світ

18.45, 21.30, 1.50 ХХІХ 

Всесвітня Універсіада-

2017. Щоденник

19.00, 2.05 Новини. Культура

19.20 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

19.55 Перший на селі

20.30 Наші гроші

21.50 Т/с «Серце океану»

ТРК «ЕРА»
23.30 Чоловічий клуб

02.20 Д/ф «Ті десять років. 

Євген Сверстюк»

03.10 Т/с «Роксолана»

СЕРЕДА, 23 СЕРПНЯ 2017
29 серпня

ТБ-ВІВТОРОК УКРАЇНА МОЛОДА 7

ПЕРЕДПЛАТА-2017■

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

Передплатна вартiсть 

«України молодої» 

на 2017 рiк:

на мiсяць — 54 грн. 13 коп.,

на два місяці — 108 грн. 26 коп.,

до кінця року — 162 грн. 39 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на мiсяць — 74 грн. 13 коп.,

на два місяці — 148 грн. 26 коп.,

до кінця року — 222 грн. 39 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на мiсяць — 19 грн. 30 коп.,

на два місяці — 38 грн. 60 коп.,

до кінця року — 57 грн. 90 коп.

Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково за 
саму процедуру оформлення 
перед плати бере: на місяць 
— 1 грн. 48 коп., на квартал 
— 3 грн. 38 коп., на півріччя 
— 4 грн. 10 коп.

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

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



КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30 ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30, 10.50 Чотири весілля

12.20 Міняю жінку

13.45 Т/с «Слуга народу»

15.25 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама 

«Нескінченне кохання»

20.15, 21.15, 22.15 

Т/с «Центральна 

лікарня»

23.15 Драма «Володар морів: 

на краю світу»

01.50 Ворожка

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 14.00, 22.40 Слідство 

вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з «ІНТЕРом»

09.20 Давай одружимося

11.20, 12.25, 20.40 Т/с «Східні 

солодощі»

15.50, 16.45 Речдок

18.00, 19.00, 4.30 Стосується 

кожного

20.00, 2.20, 5.15 Подробиці

00.25 Х/ф «Загублене місто»
03.00 Подорожі в часі

03.20 уДачний проект

03.55 Готуємо разом

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.10, 12.50, 5.20 Т/с 

«Черговий лікар-3»

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.50 Сьогодні

07.15, 8.15 Ранок з Україною

09.15 Зоряний шлях. Новий 

сезон

10.50 Реальна містика. Новий 

сезон

14.45, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-2»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «Вікно життя»

23.30 Т/с «Закон і порядок: 

спеціальний корпус»

03.40 Зоряний шлях

04.30 Реальна містика

ICTV

05.35, 10.10 Цивільна оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

11.10, 13.20 Т/с «Амулет 

Земномор’я»

12.45, 15.45 Факти. День

13.35 «На трьох»

14.00, 16.10 Т/с «Далеко від 

війни»

16.45, 22.25 Т/с «Полювання 

на Вервольфа»

17.45, 21.25 Т/с «Таємниці і 

брехня»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Секретний фронт

23.25 Т/с «10, 5. 

Апокаліпсис»

02.45, 4.45 Дивитися всім!

04.20 Студія Вашингтон

04.25 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

04.45, 18.00 Абзац

05.43, 6.59 Kids Time

05.45 М/с «Сімейка Крудс»

06.05 М/с «Пригоди Кота в 

чоботях»

07.00 Т/с «Щасливі разом»

10.30 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»

14.30 Т/с «Не родись 

вродливою»

19.00 Зірки під гіпнозом

21.00 Х/ф «Сутінки. Сага. 
Затемнення»

23.20 Х/ф «Кохання у 
великому місті-2»

01.10 Х/ф «Гість»

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

04.15 Легенди бандитської 

Одеси

05.25 Х/ф «Ще до війни»
07.50, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

і партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.30, 17.30 Т/с «Детективи»

12.00 Страх у твоєму домі

13.45, 15.05, 21.30 Т/с 

«Елементарно-2»

14.45, 19.00, 23.15, 2.20 

Свідок

15.40 Т/с «Болота»

23.45 Т/с «Під куполом-3»

02.50 Речовий доказ

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Вони прославили наш 

край. Ярослав Стецько 

06.20 Трипільський Всесвіт 

України, ч. 1 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.45, 18.15 Новинний блок 

08.30, 19.00 Новини. Культура 

08.45 Ранок iз «Культурою»

09.30 Прямостояння. 

Михайлина 

Коцюбинська 

10.10 Федір Нірод. Історія 

кохання 

10.30 Дивертисмент сучасної 

хореографії 

11.30 Діалоги з Романом 

Колядою. Тарас 

Петриненко 

12.20 Д/ф «Сімдесятники. 

Рондо для лицаря. 

Віктор Гресь» 

13.10 Олена Хижна. Життя не 

має репетицій 

13.40 Земля і небо Ігоря 

Сікорського 

14.00, 02.00 Х/ф «Пастка», 
с. 3

15.05, 03.05 Вітражі Адама 

Сталони-Добжанського

16.00 Обереги

16.15, 01.00 Громадянин 

Губенко 

16.40, 01.25 М. Мусоргський. 

«Картинки з виставки»

17.25 На пошанівок 

Володимира 

Свідзинського 

19.20 Джерела з минулого. 

Будинок з химерами

19.50 Центр Уваги. «Казка 

про Катерину» 

20.20 Вечірня казка 

20.30 Лариса Кадочникова. 

Колаж життя

20.50 Романси. Ностальгія 

21.45 Х/ф «Нехай він 
виступить...» 

23.20 Григорій Кочур. Зустріч

04.00 Ювілейний концерт хору 

ім. Г. Верьовки 

під керуванням 

А. Авдієвського. 

Другий відділ

05.10 Олександр Олесь «І 

задзвеніли в серці 

звуки...»

 

СТБ

07.05, 15.30 Все буде добре!

09.00 Все буде смачно!

09.55 Битва екстрасенсів-16

12.00 МастерШеф 

17.30, 22.00 Вiкна-новини

18.00 Т/с «Тато Ден»

20.00, 22.45 МастерШеф 

23.25 Моя правда

00.20 Один за всіх

ТОНІС 
(ПРЯМИЙ)

06.00, 7.00, 8.00 Ранок. Новий 

день

06.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 

11.45, 12.45, 13.45, 

14.45, 15.45, 16.45 

Репортер 

09.00, 10.00, 11.00 Ранок

12.00, 13.00, 14.00, 15.00 

Деталі

16.00, 23.00 Кримінал

17.00 Ситуація 

18.00, 19.10, 20.10, 21.10, 

22.00 Разом з ...

18.40 Ехо України з Матвієм 

Ганапольським

19.40 Вказівний палець з 

Андрієм Пальчевським

20.40 Інтерв’ю з Юлією 

Литвиненко

21.30 Ехо України з Матвієм 

Ганапольським

22.10 Підсумкии з Євгенієм 

Кисельовим

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 12.15 Він, Вона і 

телевізор

10.00, 18.15 Спецкор

10.25, 18.40 ДжеДАІ

10.55, 19.05 Бандерлоги

11.15, 17.15, 0.20 Загублений 

світ

13.20 Х/ф «Загнаний»
15.20 Т/с «Одинак»

19.30, 20.30 Т/с «Ментівські 

війни. Одеса»

21.30 Х/ф «Чужі»
01.20 Т/с «Інспектор Алекс»

02.15 Х/ф «Вишневі ночі»
03.40 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 20.35, 1.15, 5.35 

Топ-матч

06.10 «Бетіс» — «Сельта». 

ЧІ 

08.10 «Сталь» — «Зірка». ЧУ 

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 «Ліверпуль» — 

«Арсенал». ЧА

12.10 «Хетафе» — 

«Севілья». ЧІ 

13.55 «Олександрія» 

— «Ворскла». ЧУ 

16.00 ЧІ. Огляд туру

16.55 « МЮ» — «Лестер». 

ЧА

18.45 «Маріуполь» — 

«Динамо». ЧУ 

20.40 «Реал» — «Валенсія». 

ЧІ 

22.50, 3.15 Сіткорізи

23.20 «Борнмут» — «Ман 

Сіті». ЧА

01.25 «Алавес» — 

«Барселона». ЧІ 

03.45 «Олімпік» — 

«Карпати». ЧУ 

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 18.20, 22.40, 

1.35, 3.35, 5.35 Топ-

матч

06.10 «МЮ» — «Лестер». ЧА

08.15 Великий футбол

10.10 «Лас-Пальмас» 

— «Атлетіко». ЧІ

12.10 «Челсі» — «Евертон». 

ЧА

14.10 «Реал» — «Валенсія». 

ЧІ

16.00, 20.20 Сіткорізи

16.30 «Сталь» — «Зірка». 

ЧУ

18.30 «Борнмут» — «Ман 

Сіті». ЧА

20.50 «Алавес» — 

«Барселона». ЧІ

22.50 «Олімпік» — 

«Карпати». ЧУ

00.40 ЧІ. Огляд туру

01.45 «Ліверпуль» — 

«Арсенал». ЧА

03.45 «Сосьєдад» — 

«Вільярреал». ЧІ

МЕГА

06.00, 14.30 Бандитська Одеса

07.20 Теорія змови

08.10, 12.50 Правила життя

09.00 Правда життя

10.00, 21.40 Мисливці за 

зброєю

10.50, 17.00 Левиний рик

11.50 Африка: хижий світ

13.40 Містична Україна

15.20, 23.40 Великі танкові 

битви

16.10, 20.50 Скарби зі сховищ

18.00, 22.40 Диво-винаходи

19.00 Бандитський Київ

20.00 Паранормальний світ

00.30 Гордість України

02.40 Володимир Івасюк

03.30 Леонід Биков. Зустрічна 

смуга

04.30 Богдан Ступка

05.20 Квітка Цісик

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, 12.25, 14.25, 15.25, 

18.00, 19.00, 20.00, 

21.00 Орел і решка

16.20, 23.00 Т/с «Доктор 

Хаус»

22.00 КВК на БІС

00.45 Т/с «Ти — моє життя»

02.10 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 Казка з татом

06.50, 5.30 Корисні підказки

07.10 Це наше — це твоє

07.20 Мультмікс

10.30 Х/ф «Бременські 
музиканти»

11.40 Х/ф «Червона 
шапочка»

12.50 Повне перевтілення. 

Дім за тиждень

13.50, 19.55 Одного разу під 

Полтавою

14.55 Одного разу в Одесі

15.20, 3.30 Т/с «Домашній 

арешт»

15.55, 4.00 Віталька

17.50, 22.00, 2.40 Країна У

18.50 Казки У Кіно

20.55 Танька і Володька

23.00 Панянка-селянка

00.00 Т/с «Баффі — 

винищувачка 

вампірів»

01.50 Казки У

УТ-1

06.00, 19.55 Д/с «Орегонський 

путівник»

06.35, 7.30, 7.40, 8.15, 16.30, 

22.55 Світ он лайн

06.40 М/с «Піп відкриває 

світ»

07.31 Ера бізнесу

07.35 Агроера

07.41 Спорт

07.50 Від першої особи

08.20 М/ф «Книга джунглів»

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.05 Д/ф «Садові скарби»

09.30 Т/с «Гранд-готель»

11.15 Т/с «Епоха честі»

13.00, 15.00, 18.30, 21.00, 1.25 

Новини

13.15, 23.00 Наші гроші

14.00 Розсекречена історія

15.20, 2.20 Д/с «Нью-Йорк»

16.35 Д/с «Садові скарби»

17.20 Хочу бути

17.40 М/с «Легенда про 

Білосніжку»

18.15, 1.10 Новини. Світ

18.45, 21.30, 1.50 ХХІХ Всесвітня 

Універсіада-2017. 

Щоденник

19.00, 2.05 Новини. Культура

19.20 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

20.30 Слідство. Інфо

21.50 Т/с «Серце океану»

22.45 Мегалот

ТРК «ЕРА»
23.30 Чоловічий клуб

03.15 Т/с «Роксолана»
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30 ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30, 10.55 Чотири 

весілля

12.20, 13.50 Міняю жінку

15.10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама 

«Нескінченне 

кохання»

20.15, 21.15, 22.15 

Т/с «Центральна 

лікарня»

23.15 Драма «Австралія»

02.25 Драма «Белль»

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 14.00, 22.40 Слідство 

вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з 

«ІНТЕРом»

09.20 Давай одружимося

11.20, 12.25, 20.40 Т/с «Східні 

солодощі»

15.50, 16.45 Речдок

18.00, 19.00, 4.30 Стосується 

кожного

20.00, 2.25, 5.15 Подробиці

00.25 Х/ф «Хочу дитину»
03.05 Ризиковане життя

03.50 Готуємо разом

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.10, 12.50, 5.20 Т/с 

«Черговий лікар-3»

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.50 Сьогодні

07.15, 8.15 Ранок з Україною

09.15 Зоряний шлях. Новий 

сезон

10.50 Реальна містика. Новий 

сезон

14.45, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-2»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «Вікно життя»

23.30 Т/с «Закон і порядок: 

спеціальний корпус»

03.40 Зоряний шлях

04.30 Реальна містика

ICTV

05.35 Цивільна оборона

06.30 Ранок у Великому 

Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Секретний фронт

11.10, 13.20 Т/с «10, 5. 

Апокаліпсис»

12.45, 15.45 Факти. День

13.40 «На трьох»

14.00, 16.10 Т/с «Далеко від 

війни»

16.45, 22.25 Т/с «Полювання 

на Вервольфа»

17.45, 21.25 Т/с «Таємниці і 

брехня»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Інсайдер

23.25 Х/ф «Ямакасі, або 
Нові самураї»

01.20 Х/ф «Рейд: 
спокута»

02.55, 4.45 Дивитися всім!

04.15 Служба розшуку 

дітей

04.20 Студія Вашингтон

04.25 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.05, 2.55 Служба розшуку 

дітей

03.10 Зона ночі

04.45, 18.00 Абзац

05.39, 6.59 Kids Time

05.40 М/с «Сімейка Крудс»

06.05 М/с «Пригоди Кота в 

чоботях»

07.00 Т/с «Щасливі разом»

10.30 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»

14.30 Т/с «Не родись 

вродливою»

19.00 Зіркові яйця

21.00 Х/ф «Сутінки. Сага. 
Світанок 1»

23.10 Х/ф «Філософи»
01.20 Х/ф «Нереальний 

блокбастер»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

04.20 Легенди бандитської 

Одеси

05.05 Х/ф «Грішник»
06.30 Х/ф «Без року 

тиждень»
07.50, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

і партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.25, 17.30 Т/с «Детективи»

12.00 Страх у твоєму домі

13.45, 15.05, 21.30 Т/с 

«Елементарно-2»

14.45, 19.00, 23.15, 2.50 

Свідок

15.40 Т/с «Болота»

23.45 Т/с «Чорні вітрила 

— 2»

02.05 Т/с «Поліція Маямі»

03.20 Випадковий свідок

03.30 Речовий доказ

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Обереги

06.15 М. Мусоргський. 

«Картинки з виставки» 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.45, 18.15 Новинний блок 

08.30, 19.00 Новини. Культура 

08.45 Ранок iз «Культурою»

09.30 Джерела з минулого. 

Будинок з химерами 

09.55 Центр Уваги. «Казка 

про Катерину» 

10.30 Лариса Кадочникова. 

Колаж життя 

10.50 Романси. Ностальгія 

11.40 Х/ф «Нехай він 
виступить...» 

13.15 Григорій Кочур. Зустріч 

14.00, 02.00 Х/ф «Пастка», 
с. 4

15.00, 03.00 Скарби 

української народної 

пісні, ч. 1

16.00 Мистецтво жити. Петру 

Шолтесу — 70. Життя 

художника... 

16.30, 01.00 Світло

17.10 З одвічністю на «ти». 

Благодать під соснами

18.00, 01.40 Галерея образів. 

Західноєвропейське 

мистецтво

19.20 Дійові особи. Дмитро 

Весельський

20.20 Вечірня казка 

20.30 Діана Петриненко. Доки 

співаю — живу...

21.25 І. Кальман «Фіалка 

Монмартру». 

Вистава Київського 

національного 

академічного театру 

оперети

04.00 Микола Куліш «Мина 

Мазайло», ч. 1 

05.20 Творча майстерня 

Мирослави Которович

СТБ

07.05, 15.30 Все буде добре!

09.05 Все буде смачно!

10.55 МастерШеф 

17.30, 22.00 Вiкна-новини

18.00 Т/с «Тато Ден»

20.00, 22.45 Зважені та 

щасливі

00.20 Один за всіх

ТОНІС 
(ПРЯМИЙ)

06.00, 7.00, 8.00 Ранок. Новий 

день

06.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 

11.45, 12.45, 13.45, 

14.45, 15.45, 16.45 

Репортер

09.00, 10.00, 11.00 Ранок

12.00, 13.00, 14.00, 15.00 

Деталі

16.00, 23.00 Кримінал

17.00 Ситуація 

18.00, 19.10, 20.10, 21.10, 

22.00 Разом з... 

18.40, 21.30 «Ехо» України 

19.40 Вказівний палець 

20.40 Інтерв’ю 

22.10 Підсумки 

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 12.15 Він, Вона і телевізор

10.00, 18.15 Спецкор

10.25, 18.40 ДжеДАІ

10.55, 19.05 Бандерлоги

11.15, 17.15, 23.30 

Загублений світ

12.25 Х/ф «Чужі»
15.10 Т/с «Одинак»

19.30, 20.30 Т/с «Ментівські 

війни. Одеса»

21.30 ЧС з боксу-2017. 1/2 

фіналу 

00.30 Т/с «Інспектор Алекс»

01.25 Територія обману

02.25 Х/ф «Чотири листи 
фанери»

03.45 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 19.40 Топ-матч

06.10 Нідерланди — 

Люксембург. Відбір до 

ЧС-2018

08.10 Латвія — Португалія. 

Відбір до ЧС-2018

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 Фінляндія — Україна. 

Відбір до ЧС-2018

12.05 Косово — Туреччина. 

Відбір до ЧС-2018

13.55 Польща — Румунія. 

Відбір до ЧС-2018

16.00 Швеція — Франція. 

Відбір до ЧС-2018

17.50 Ісландія — Хорватія. 

Відбір до ЧС-2018

19.50 Македонія — Іспанія. 

Відбір до ЧС-2018

21.40 Шлях на Мундіаль. 

ONLINE. Відбір до ЧС-

2018

23.40 Португалія — 

Фарерські острови. 

Відбір до ЧС-2018

01.30 Швейцарія — Андорра. 

Відбір до ЧС-2018 

03.20 ЧІ. Огляд туру

04.15 Франція — 

Нідерланди. Відбір до 

ЧС-2018

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 12.00, 18.35 

Топ-матч

06.10 Естонія — Бельгія. 

Відбір до ЧС-2018

08.15 Європейський 

WEEKEND

10.10 Сербія — Вельс. Відбір 

до ЧС-2018

12.10 Німеччина — Сан-

Марино. Відбір до 

ЧС-2018

14.00 ЧІ. Огляд туру

14.55 Чорногорія — Вірменія. 

Відбір до ЧС-2018

16.45 Шотландія — Англія. 

Відбір до ЧС-2018

18.40 Фінляндія — Україна. 

Відбір до ЧС-2018

20.30, 23.40 Шлях на 

Мундіаль

21.35 Франція — 

Нідерланди. Відбір до 

ЧС-2018

00.30 Огляд 1-го ігрового дня. 

Відбір до ЧС-2018 

02.05 Болгарія — Швеція. 

Відбір до ЧС-2018 

03.55 Шлях на Мундіаль. 

ONLINE. Відбір до ЧС-

2018

МЕГА

06.00, 19.00 Бандитський 

Київ

07.20 Теорія змови

08.10, 12.50 Правила життя

09.00, 3.40 Правда життя

10.00, 21.40 Мисливці за 

зброєю

10.50, 17.00 Левиний рик

11.50 Африка: хижий світ

13.40 Містична Україна

14.30 Бандитська Одеса

15.20, 23.40 Великі танкові 

битви

16.10, 20.50 Скарби зі 

сховищ

18.00 Диво-винаходи

20.00 Паранормальний світ

22.40 Квест

00.30 Підроблена історія

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, 12.25, 14.25, 15.25, 

18.00, 19.00, 20.00, 

21.00 Орел і решка

16.20, 23.00 Т/с «Доктор 

Хаус»

22.00 КВК на БІС

00.45 Т/с «Ти — моє життя»

02.10 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 Казка з татом

06.50, 5.30 Корисні підказки

07.10 Це наше — це твоє

07.20 Мультмікс

10.30 Х/ф «Рапунцель»
11.40 Х/ф «Бременські 

музиканти»
12.50 Повне перевтілення. 

Дім за тиждень

13.50, 19.55 Одного разу під 

Полтавою

14.55 Одного разу в Одесі

15.20, 3.30 Т/с «Домашній 

арешт»

15.55, 4.00 Віталька

17.50, 22.00, 2.40 Країна У

18.50 Казки У Кіно

20.55 Танька і Володька

23.00 Панянка-селянка

00.00 Т/с «Баффі — 

винищувачка 

вампірів»

01.50 Казки У

УТ-1

06.00, 19.55 Д/с «Орегонський 

путівник»

06.35, 7.30, 7.40, 8.15, 14.45, 

22.55 Світ он лайн

06.40 М/с «Піп відкриває 

світ»

07.31 Ера бізнесу

07.35 Агроера

07.41 Спорт

07.50 Від першої особи

08.20 М/ф «Книга джунглів»

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.05 Д/ф «Садові скарби»

09.30 Т/с «Гранд-готель»

11.15 Т/с «Епоха честі»

13.00, 15.00, 18.30, 21.00, 1.25 

Новини

13.15, 23.00 Слідство. Інфо

14.00 Розсекречена історія

15.20 Надвечір’я. Долі

16.35 Д/с «Садові скарби»

17.05 Школа Мері Поппінс

17.20 М/с «Легенда про 

Білосніжку»

18.15, 1.10 Новини. Світ

18.45, 21.30, 1.50 ХХІХ Всесвітня 

Універсіада-2017. 

Яскраві моменти

19.00, 2.05 Новини. Культура

19.20 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

20.30 Схеми

21.50 Т/с «Серце океану»

ТРК «ЕРА»
23.30 Чоловічий клуб

02.20 Д/ф «Після прем’єри 

— розстріл»

03.10 Т/с «Роксолана»

СЕРЕДА, 23 СЕРПНЯ 2017
31 серпня

ТБ-ЧЕТВЕР УКРАЇНА МОЛОДА 9



КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30 ТСН

06.45, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30, 10.55 Чотири 

весілля

12.20, 13.50 Міняю жінку 

15.10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама 

«Нескінченне 

кохання»

20.15, 23.00 Ліга сміху

01.35 Вечірній Київ

05.25 Ескімоска-2: пригоди в 

Арктиці

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 14.00 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з 

«ІНТЕРом»

09.20 Давай одружимося

11.20, 12.25, 22.00 Т/с «Східні 

солодощі»

15.50, 16.45 Речдок

18.00 Стосується кожного

20.00, 3.25 Подробиці тижня

00.05 Х/ф «Ключ без права 
передачі»

01.50 Х/ф «Коли настає 
вересень...»

05.05 Чекай на мене

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.10, 12.50 Т/с «Черговий 

лікар-3»

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.40 Сьогодні

07.15, 8.15 Ранок з Україною

09.15 Зоряний шлях. Новий 

сезон

10.50 Реальна містика. Новий 

сезон

14.45, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-2»

19.45 Говорить Україна

21.00, 24 .00 Т/с «Мій капітан»

02.10 Т/с «Закон і порядок: 

спеціальний корпус»

04.25 Реальна містика

05.15 Зоряний шлях

ICTV

05.35 Цивільна оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Інсайдер

11.10 Т/с «10, 5. 

Апокаліпсис»

12.45, 15.45 Факти. День

13.20 «На трьох»

14.05, 16.10 Т/с «Далеко від 

війни»

16.45 Т/с «Полювання на 

Вервольфа»

17.45 Т/с «Таємниці і брехня»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Антизомбі

21.25 Дизель-шоу

23.50 Х/ф «Відчайдушні 
шахраї»

01.55 Х/ф «Рейд-2»

04.45 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.05 Зона ночі

04.40, 18.00 Абзац

05.39, 6.55 Kids Time

05.40 М/с «Сімейка Крудс»

06.00 М/с «Пригоди Кота в 

чоботях»

07.00 Половинки

09.15 Київ вдень та вночі

19.00 Топ-модель по-

українськи

21.40 Х/ф «Сутінки. Сага. 
Світанок-2»

23.50 Х/ф «Злиття двох 
місяців»

02.00 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.35, 8.25, 1.55 Огляд 

преси

06.45, 18.45 Місцевий час

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.50 Драйв

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 

14.15, 15.25, 16.15, 17.15 

Інформаційний день

18.15 Інтерв’ю з Андрієм 

Сусленком

19.30, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Стоп корупції!

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

00.25 Хроніка дня

02.15 Машина часу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

03.35 В кабінетах

04.25, 5.25 Будемо жити

04.45 Невигадані історії

05.55 Рандеву

НТН

04.30 Легенди бандитської 

Одеси

05.10 Х/ф «Звинувачується 
весілля»

06.35 Х/ф «Нічний 
мотоцикліст»

07.50, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

і партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.30, 17.30 Т/с «Детективи»

12.00 Страх у твоєму домі

13.45, 15.05, 21.30 Т/с 

«Елементарно-2»

14.45, 19.00, 23.15, 2.45 Свідок

15.40 Т/с «Доктор Блейк»

23.45 Т/с «Чорні вітрила-2»

02.00 Т/с «Поліція Маямі»

03.15 Випадковий свідок

03.30 Речовий доказ

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Світло

06.40 Галерея образів. 

Західноєвропейське 

мистецтво 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.45, 18.15, 00.00 Новинний 

блок 

08.30, 19.00, 00.45 Новини. 

Культура 

08.45 Ранок iз «Культурою»

09.30 Дійові особи. Дмитро 

Весельський 

10.30 Діана Петриненко. Доки 

співаю — живу... 

11.25 І. Кальман «Фіалка 

Монмартру». 

Вистава Київського 

національного 

академічного театру 

оперети 

14.00, 02.00 Х/ф «Пастка», 
с. 5 

15.05, 03.05 Скарби 

української народної 

пісні, ч. 2

16.00 Стежками Мауглі й Багіри 

16.15 Д/ф «Винниченко без 

брому»

17.00, 01.00 Д/ф «Тарас 

Шевченко. Заповіт». 

«Мені тринадцятий 

минало»

17.40, 01.40 Києво-

Могилянська академія 

— бібліотека, архів, 

музей

18.00 Гра долі. Таємниця 

кохання. Олександрія 

19.20 Територія кіно. Інна 

Биченкова

19.45 Антракт. Діти на манежі

20.20 Вечірня казка 

20.30 Театральні силуети. 

Анатолій Пазенко. Наш 

Пазя

21.20 Все про оперету. Богдан 

Струтинський, ч. 1

22.20 Презентація книги 

«Двадцять кроків. 

«Очеретяний кіт»

23.05 Веніамін Тольба. 

Романтик ХХ століття

04.00 Микола Куліш «Мина 

Мазайло», ч. 2

05.30 Недоговорено багато 

СТБ

06.45 Х/ф «Стережись 
автомобіля»

08.35, 23.45 Х/ф 
«Найчарівніша і 
найпривабливіша»

10.05 Х/ф «Любов на 
мільйон»

17.30, 22.00 Вiкна-новини

18.00 Т/с «Тато Ден»

20.00, 22.45 Сюрприз, 

сюрприз!

ТОНІС 
(ПРЯМИЙ)

06.00, 7.00, 8.00 Ранок. Новий 

день 

06.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 

11.45, 12.45, 13.45, 

14.45, 15.45, 16.45 

Репортер 

09.00, 10.00, 11.00 Ранок

12.00, 13.00, 14.00, 15.00 

Деталі

16.00, 23.00 Кримінал

17.00 Ситуація 

18.00, 19.10, 20.10, 21.10, 

22.00 Разом з... 

18.40, 21.30 «Ехо» України 

19.40 Вказівний палець

20.40 Інтерв’ю

22.10 Підсумки 

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 12.15 Він, Вона і 

телевізор

10.00, 18.15 Спецкор

10.25, 18.40 ДжеДАІ

10.55 Бандерлоги

11.15, 17.15 Загублений світ

13.20 Х/ф «У тилу ворога: 
вісь зла»

15.25 Х/ф «У тилу ворога: 
Колумбія»

19.10 Х/ф «В ім’я помсти»
21.00 ЧС з боксу-2017. 1/2 

фіналу

23.00 Змішані єдиноборства. 

UFC.

01.40 Цілком таємно

02.05 Х/ф «Відьма»
04.00 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00, 19.40 Топ-матч

06.05 Болгарія — Швеція. 

Відбір до ЧС-2018

07.55 Світ Прем’єр-ліги

8.25, 3.20 Огляд 1-го ігрового 

дня. Відбір до ЧС-2018

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20, 17.50, 21.40 Шлях на 

Мундіаль. ONLINE. 

Відбір до ЧС-2018

12.05 Португалія — 

Фарерські острови. 

Відбір до ЧС-2018

13.50 Кіпр — Боснія і 

Герцеговина. Відбір до 

ЧС-2018 

16.00 Франція — 

Нідерланди. Відбір до 

ЧС-2018

19.50 Швейцарія — 

Андорра. Відбір до 

ЧС-2018

23.40 Данія — Польща. 

Відбір до ЧС-2018

01.30 Мальта — Англія. 

Відбір до ЧС-2018 

04.10 Казахстан — 

Чорногорія. Відбір до 

ЧС-2018

ФУТБОЛ-2

06.00, 15.05 Огляд 1-го 

ігрового дня. Відбір до 

ЧС-2018

07.35 Португалія — 

Фарерські острови. 

Відбір до ЧС-2018

09.25, 12.25, 18.00, 20.55, 

23.40 Шлях на 

Мундіаль

10.35 Франція — 

Нідерланди. Відбір до 

ЧС-2018

13.15 Швейцарія — Андорра. 

Відбір до ЧС-2018

15.40 Болгарія — Швеція. 

Відбір до ЧС-2018

17.30 Світ Прем’єр-ліги

18.50 Казахстан — 

Чорногорія. Відбір до 

ЧС-2018

21.35 Чехія — Німеччина. 

Відбір до ЧС-2018

00.30 Огляд 2-го ігрового дня. 

Відбір до ЧС-2018 

02.05 Словаччина 

— Словенія. Відбір до 

ЧС-2018 

03.55 Шлях на Мундіаль. 

ONLINE. Відбір до ЧС-

2018

МЕГА

06.00, 14.30 Бандитська Одеса

07.20 Теорія змови

08.10, 12.50 Правила життя

09.00 Правда життя

10.00, 21.40 Мисливці за 

зброєю

10.50, 17.00 Левиний рик

11.50 Африка: хижий світ

13.40, 0.30 Містична Україна

15.20, 23.40 Великі танкові 

битви

16.10, 20.50 Скарби зі сховищ

18.00 Диво-винаходи

19.00 Бандитський Київ

20.00 Паранормальний світ

22.40 Квест

03.30 Дракула та інші

04.30 Єврорабині

05.20 Жертви краси

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, 0.50 Розсміши коміка

11.25, 12.25, 14.25, 15.25, 

18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 1.40 Орел і 

решка

22.00 КВК на БІС

23.00 Вечірній квартал

02.30 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 Казка з татом

06.50, 5.30 Корисні підказки

07.10 Це наше — це твоє

07.20 Мультмікс

10.15 Х/ф «Прянощі та 
пристрасті»

12.20, 1.30 Повне 

перевтілення. Дім за 

тиждень

13.50 Одного разу під 

Полтавою

14.55 Одного разу в Одесі

15.20 Т/с «Домашній арешт»

15.55, 3.55 Віталька

17.50, 23.30, 3.00 Країна У

18.50 Казки У Кіно

20.00 М/ф «Льодовиковий 

період»

21.30 М/ф «Льодовиковий 

період: великі яєчні 

пригоди»

22.00 Х/ф «Нянь»

УТ-1

06.00, 19.55 Д/с «Орегонський 

путівник»

06.35, 7.30, 7.40, 8.15, 10.50, 

14.45, 16.30 Світ он лайн

06.40 М/с «Піп відкриває 

світ»

07.31 Ера бізнесу

07.35 Агроера

07.41 Спорт

07.50 Від першої особи

08.20 М/ф «Книга джунглів»

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.05 Д/ф «Садові скарби»

09.30 Т/с «Гранд-готель»

11.15 Т/с «Епоха честі»

13.00, 15.00, 18.30, 21.00, 1.25 

Новини

13.15, 23.00 Схеми

14.00 Розсекречена історія

15.20 Д/с «Вагасі — японські 

смаколики»

16.35 Д/с «Садові скарби»

16.55 Хто в домі господар?

17.20 М/с «Легенда про 

Білосніжку»

18.15, 1.10 Новини. Світ

18.45, 21.30, 1.50 ХХІХ 

Всесвітня Універсіада-

2017. Яскраві моменти

19.00, 2.05 Новини. Культура

19.20 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

20.30 Борхес

21.50 Богатирські ігри

22.40 Д/с «Дика планета»

ТРК «ЕРА»
23.30 Д/с «Дикі тварини»

00.25 Д/с «Південна Корея 

сьогодні»

00.35 Український корт

02.20 Надвечір’я. Долі

03.10 Т/с «Роксолана»

СЕРЕДА, 23 СЕРПНЯ 2017
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КАНАЛ «1+1»

06.05, 19.30 ТСН

07.00 Гроші

08.00 Сніданок. Вихідний

10.00, 23.10 Світське життя

11.00 Вгадай скриньку

12.05 Мелодрама «Все одно 

ти будеш мій»

16.30, 21.15 Вечірній 

квартал

18.30 Розсміши коміка 2017

20.15 Українські сенсації

00.10 Вечірній Київ

04.05 Драма «Австралія»

ІНТЕР

06.10 М/ф
06.30, 2.40 Х/ф «Вусатий 

нянь»
08.00 Х/ф «Пригоди 

Електроніка»
12.05, 3.45 Х/ф «Доживемо 

до понеділка»
14.10 Х/ф «Ваша зупинка, 

мадам»
16.00 Х/ф «Молодята»
18.00, 20.30 Т/с «Терор 

любов’ю»
20.00, 2.10, 5.25 Подробиці
22.30 Х/ф «Курортний 

роман»
00.20 Х/ф «Чоловік 

повинен платити!»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00, 2.00 

Сьогодні

07.15, 5.30 Зоряний шлях

08.10, 15.20 Т/с «Вікно 

життя»

16.45, 19.40 Т/с «Дзвінок з 

минулого»

21.35 Футбол. Кваліфікація 

ЧС-2018. Україна 

— Туреччина

23.50 Реальна містика

02.40 Т/с «Закон і порядок: 

спеціальний корпус»

ICTV

05.05 Т/с «Відділ 44»

06.35 Дивитися всім!

07.30 Без гальм

08.30 М і Ж

09.30 Дизель-шоу

10.45, 11.45 Особливості 

національної роботи

12.45 Факти. День

13.00 «На трьох»

14.10 Х/ф «Відчайдушні 
шахраї»

16.15 Х/ф «Денне світло»
18.45 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки

20.05 Х/ф «План втечі»

22.30 Х/ф «Саботаж»
00.40 Х/ф «Ямакасі, або 

Нові самураї»
02.10 Т/с «Морська полиця. 

Лос-Анджелес»

02.50 Провокатор

04.35 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.15 Зона ночі

05.39, 6.59 Kids Time

05.40 М/с «Пригоди Кота в 

чоботях»

07.00 Т/с «Татусеві дочки»

10.00 Заробітчани

12.00 Дешево і сердито

13.00 Зірки під гіпнозом

15.00 Зіркові яйця

17.00 М/ф «Думками 

навиворіт»

19.00 Х/ф «Білосніжка: 
помста гномів»

21.00 Х/ф «Попелюшка»
23.00 Х/ф «Закляття»

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

07.30, 14.10 Відкрита церква

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 в зоні АТО

12.50 Legal Up LIFE

13.10, 3.20 Кіно з Я. Соколовою

13.30, 4.15 Феєрія мандрів

14.35 Навчайся з нами

15.15 Фінансовий тиждень

15.30 Особливий погляд

16.05 Полілог

17.10 «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

04.25 Легенди бандитської 

Одеси

05.10 Правда життя. Професії

06.10 Х/ф «Обережно! 
Червона ртуть»

07.40 Х/ф «Чорний 
трикутник»

11.30, 3.25 Речовий доказ

13.50 Склад злочину

15.20 Таємниці радянського 

дефіциту

17.20 Речдок

19.00, 2.40 Свідок

19.30 Х/ф «Вихід»
21.15 Х/ф «Справжня 

МакКой»
23.15 Х/ф «Розплата»
00.55 Т/с «Поліція Маямі»

03.10 Випадковий свідок

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Стежками Мауглі й 

Багіри 

06.20 Д/ф «Винниченко без 

брому» 

07.05 Д/ф «Тарас Шевченко. 

Заповіт». «Мені 

тринадцятий минало» 

07.45 Києво-Могилянська 

академія — бібліотека, 

архів, музей 

08.05 Гра долі. Таємниця 

кохання. Олександрія 

08.25 Новинний блок 

09.10 Новини. Культура 

09.25 Територія кіно. Інна 

Биченкова 

09.50 Антракт. Діти на манежі 

10.20 Театральні силуети. 

Анатолій Пазенко. Наш 

Пазя 

11.05, 12.50, 18.15 

Православний календар 

11.10 Все про оперету. Богдан 

Струтинський, ч. 1 

12.00 Веніамін Тольба. 

Романтик ХХ століття 

13.00 Дитячі таємниці. 

13.30 Дитяче Євробачення 

— 2017

16.30 Світ у прямокутнику. 

Олена Бурковська

17.00 Д/ф «Всеволод 

Нестайко. Родом з 

дитинства»

17.20 Володимир Лукашев. 

Мистецтво і життя

18.20 Д/ф «Стефан Турчак. 

Партитура долі»

19.00, 00.00 Новини. Культура. 

Дайджест

19.20 Позиція. Дмитро 

Добрий-вечір. Добрий 

день, Вію!

19.50 Музика і музиканти. 

Благодійність, ч. 2

20.20 Ювілейний концерт 

Народного ансамблю 

танцю «Горлиця»

22.25 Незнаний Шевченко. 

Шевченко грузинською

23.00 Залами замку 

Збаразького

23.20 Jazz Коло. Електроколо, 

ч. 1

00.20 Діалог Василь 

Герасим’юк — Микола 

Сядристий, ч. 1, 2

01.15 Презентація книги 

«Двадцять кроків. 

«Очеретяний кіт» 

02.00 «Разом до перемоги». 

Ювілейний концерт 

ансамблю «Іберія

04.00 Т. Вільямс «Корабель 

зіштовхнувся з 

айсбергом...» Вистава 

Нового українського 

театру

СТБ

06.05 ВусоЛапоХвіст

07.10 Моя правда

08.05 Караоке на майдані

09.00 Все буде смачно!

10.00 Зважені та щасливі

13.45 Сюрприз, сюрприз!

16.20 Хата на тата

19.00 Х-Фактор-8

21.35 Судді Х — небачені 

факти!

22.50 Т/с «Тато Ден»

ТОНІС 
(ПРЯМИЙ)

09.00 Кухня на колесах

10.00, 12.00, 14.00, 16.00 

Прямий ефір 

10.45, 11.45, 12.45, 13.45, 

14.45, 15.45, 16.45 

Репортер

11.00 Місто S 

13.00 Прес-клуб

15.00 Очі в очі 

17.00 Творчий вечір

19.00 Кримінал

20.00 Репортер. Підсумки 

дня

21.00 Золотий гусак NEW

22.00 Клуб диких жінок

23.00 Секс у великому місті

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Загублений світ

12.00 Цілком таємно

12.35 Т/с «Зустрічна смуга»

16.25 Х/ф «Світанок 
планети мавп»

19.00 ЧС з боксу-2017. Фінал

23.00 Х/ф «Деяка 
справедливість»

00.55 Територія обману

01.55 Х/ф «Ярослав 
Мудрий»

03.05 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 Топ-матч

06.05 Чехія — Німеччина. 

Відбір до ЧС-2018

07.55 Сіткорізи

08.25, 17.50 Огляд 2-го 

ігрового дня. Відбір до 

ЧС-2018

10.00, 15.40 Футбол NEWS. 

LIVE

10.20 Мальта — Англія. 

Відбір до ЧС-2018

12.05 Шлях на Мундіаль. 

ONLINE. Відбір до ЧС-

2018

13.55 Данія — Польща. 

Відбір до ЧС-2018

16.00 Казахстан — 

Чорногорія. Відбір до 

ЧС-2018

18.40 Словаччина 

— Словенія. Відбір до 

ЧС-2018

20.30, 22.30, 23.40 Головна 

команда

21.35 LIVE. Україна 

— Туреччина. Відбір до 

ЧС-2018

00.40 Огляд 3-го ігрового дня. 

Відбір до ЧС-2018 

02.15 Вельс — Австрія. 

Відбір до ЧС-2018 

04.05 Фінляндія — Ісландія. 

Відбір до ЧС-2018

ФУТБОЛ-2

06.00, 17.25, 20.55 Огляд 2-го 

ігрового дня. Відбір до 

ЧС-2018

07.35 Данія — Польща. 

Відбір до ЧС-2018

09.25, 12.10, 14.45 Шлях на 

Мундіаль

10.20 Казахстан — 

Чорногорія. Відбір до 

ЧС-2018

12.55 Чехія — Німеччина. 

Відбір до ЧС-2018

15.35 Мальта — Англія. 

Відбір до ЧС-2018

18.50 LIVE. Фінляндія 

— Ісландія. Відбір до 

ЧС-2018

21.35 Іспанія — Італія. Відбір 

до ЧС-2018

23.40 Хорватія — Косово. 

Відбір до ЧС-2018 

01.30 Кіпр — Боснія і 

Герцеговина. Відбір до 

ЧС-2018

03.20 Огляд 1-го ігрового дня. 

Відбір до ЧС-2018

04.05 Україна — Туреччина. 

Відбір до ЧС-2018

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.40, 18.00 Паралельний світ

10.00 Містична Україна

10.50 Великі танкові битви

12.40, 21.00 Земля: останні 

дні

15.20 Африка: хижий світ

23.40 Паранормальний світ

00.30 Скарб.UA

03.40 Брама часу

К1

05.10 Рецепти щастя. Нова 

історія

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.50 Чи знаєте ви, що...

08.25, 10.20 М/ф

12.10 Т/с «H2O: просто додай 

води»

13.45 Орел і решка. 

Навколосвітня подорож

00.00 Х/ф «Невидимий»
01.50 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 Казка з татом

06.50, 5.30 Корисні підказки

07.10 Це наше — це твоє

07.20 Мультмікс

10.20 М/с «Дора і друзі. 

Пригоди в місті»

10.50 М/ф «Йосип: Володар 

снів»

12.30 Х/ф «Рапунцель»
13.40 Х/ф «Щоденник 

слабака 3. Собачі дні»
15.20, 22.35 Казки У Кіно

18.00 М/ф «Льодовиковий 

період: Великі яєчні 

пригоди»

18.25 М/ф «Льодовиковий 

період»

19.55 Одного разу під Полтавою

22.05 Танька і Володька

00.05 Одного разу в Одесі

01.45 Казки У

02.35 Х/ф «Тримайся, 
козаче!»

03.45 Віталька

УТ-1

06.00 Д/с «Орегонський 

путівник»

06.35, 7.30, 8.00, 7.55, 8.15, 

15.55, 20.45 Світ он 

лайн

06.40 М/с «Піп відкриває 

світ»

08.20, 1.50 Д/с «Традиційні 

свята Мацурі»

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.05 Д/с «Садові скарби»

09.30 М/с «Легенда про 

Білосніжку»

10.15 Хто в домі господар?

10.40 Хочу бути

11.00 Школа Мері Поппінс

11.20 Фольк-music

12.40 Т/с «Серце океану»

16.25 Богатирські ігри

17.10 Х/ф «Червоний колір 
Бразилії»

21.00, 1.10 Новини

21.30 Д/с «Скарби та 

смертельні таємниці 

морів»

22.20 Книга.ua

22.45 Мегалот

ТРК «ЕРА»
23.00 Борхес

23.30 Д/с «Бог в Америці»

00.35 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

01.30 Вікно в Америку

02.45 Д/ф «Кенгір. 40 днів 

свободи»

04.05 Т/с «Роксолана»
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КАНАЛ «1+1»

06.50 М/ф «Маша і 

Ведмідь»

07.00 Українські сенсації

08.00 Сніданок. Вихідний

09.00 Лотерея «Лото-

забава»

09.40, 2.35 Світ навиворіт-3

10.35 Т/с «Слуга народу»

14.05, 16.50 Ліга сміху

19.30, 5.15 ТСН-тиждень

21.00 Танці с зірками

23.00 Бойовик «Правдива 

брехня»

01.50 Світське життя

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.30 Х/ф «Підкидьок»
08.00 уДачний проект

09.00 Готуємо разом

10.00 Орел і решка. Рай і пекло

11.00 Орел і решка. 

Перезавантаження

12.00 Х/ф «100 мілійонів 
євро»

14.00 Т/с «Терор любов’ю»

18.00, 20.30 Т/с «Перша спроба»

20.00, 2.05 Подробиці

22.20 Х/ф «Ваша зупинка, 
мадам»

00.15 Х/ф «Молодята»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.50 Сьогодні

07.40 Зоряний шлях

08.50 Т/с «Мій капітан»

13.00 Т/с «Дзвінок з 

минулого»

17.00, 20.00 Т/с «Найкращий 

друг сім’ї»

19.00, 4.10 Події тижня

22.00 Т/с «Квіти від Лізи»

01.50 Реальна містика

02.40 Т/с «Черговий 

лікар-3»

ICTV

05.05 Т/с «Код Костянтина»

07.40 Т/с «Відділ 44»

11.35, 13.00 «На трьох»

12.45 Факти. День

14.10 Х/ф «Чорна діра»

16.15 Х/ф «Хроніки 
Ріддіка»

18.45 Факти тижня. 100 

хвилин

20.35 Х/ф «Ріддік»
22.55 Х/ф «План втечі»
01.15 Х/ф «Саботаж»
02.55 Т/с «Морська полиця. 

Лос-Анджелес»

04.20 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

04.39, 6.29 Kids Time

04.40 М/с «Губка Боб 

Прямокутні штани»

06.30 Топ-модель по-

українськи

09.00 Х/ф «Сутінки»
11.30 Х/ф «Сутінки. Сага. 

Новий місяць»
14.00 Х/ф «Сутінки. Сага. 

Затемнення»
16.40 Х/ф «Сутінки. Сага. 

Світанок 1»
18.50 Х/ф «Сутінки. Сага. 

Світанок 2»
21.00 Х/ф «Чаклунка»

23.00 Х/ф «Закляття-2»
01.35 Х/ф «Стерво»

5 канал

06.00, 9.30 Вікно в Америку

06.25, 18.15 Велика політика

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 22.00, 00.00 Час 

новин

07.30 Відкрита церква

07.50, 8.55, 22.15, 0.15 Час 

бізнесу

08.15 Мотор

08.20 Автопілот-тест

08.25 Технопарк

08.30, 3.15 Феєрія мандрів

09.10 Гра інтересів

10.10 Кордон держави

10.25 Будемо жити

10.40 Драйв

11.10 Рандеву

12.15 Сімейні зустрічі

12.40 Прес-конференція щодо 

ситуації у зоні АТО

12.50 Legal Up BUSINESS

13.10 Модне здоров’я

13.30 Час інтерв’ю

14.10 Агрокраїна

14.30 Діалоги з Патріархом

15.15 П’ятий поверх

15.30 Національний актив

16.05 В кабінетах

16.30 Акцент

17.10 «За Чай.com»

19.25, 0.20, 1.15 Невигадані 

історії

20.05, 2.15, 5.15 Машина часу

21.40, 3.00 Час-Time

22.30 Д/ф «Відділ кадрів»

23.30 Фінансовий тиждень

01.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

01.55 Огляд преси

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

04.25 Правда життя. Професії

04.55 Х/ф «Граки»
06.20 Х/ф «Загадка 

Ендхауза»
08.15 Т/с «Життя, якого не 

було»

11.25 Х/ф «Вихід»
13.10 Х/ф «Ти — мені, я 

— тобі»
14.50 Легенди карного 

розшуку

16.00 Склад злочину

17.20 Речдок

19.00 Т/с «13»

22.40 Х/ф «Експеримент»
00.30 Х/ф «Справжня 

МакКой»
02.20 Таємниці кримінального 

світу

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Дитячі таємниці 

06.30 Дитяче Євробачення 

— 2017 

09.30 Позиція. Дмитро 

Добрий-вечір. Добрий 

день, Вію! 

09.55 Музика і музиканти. 

Благодійність, ч. 2 

10.20 Ювілейний концерт 

Народного ансамблю 

танцю «Горлиця» 

12.25 Незнаний Шевченко. 

Шевченко грузинською 

13.00 Залами замку 

Збаразького 

13.20 Jazz Коло. Електроколо, 

ч. 1 

14.00 М. Кропивницький «Дві 

сім’ї». Фільм-вистава 

театру ім. І. Франка

15.45 Бережанські святині

16.00 Музика без меж 

16.20, 01.20 Д/ф «Таємниче 

місто Гелон»

17.00 Роман Коваль. 

Повернення правди. 

Отаман Орел-

Гальчевський, ч. 1

17.25 Згадуючи Павла 

Нанієва

18.20 Києвотека. Київ у кіно. 

«Тарапунька і Штепсель 

під хмарами»

18.50 Поетична сторінка від 

Василя Герасим’юка. 

Леонід Кисельов

19.00, 00.00 Новини. Культура. 

Дайджест

19.20 Мовою мистецтва

19.50 Сценограй 

20.20 О. Кобилянська 

«Меланхолійний 

вальс». Вистава 

Київського 

академічного театру на 

Липках

22.00 Скарби Буші

22.20 Маріанна Сабліна

23.15 Д/ф «На порозі історії. 

Михайло Грушевський»

00.20 Діалог Василь 

Герасим’юк — Микола 

Сядристий, ч. 3, 4

 

СТБ

07.05 Х/ф «Стережись 
автомобіля»

09.00 Все буде смачно!

10.40 Караоке на майдані

11.35 Хата на тата

13.35 МастерШеф

19.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

21.00 Один за всіх

22.10 Х-Фактор-8

ТОНІС 

(ПРЯМИЙ)

09.00 Кухня на колесах

10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

16.00 Прямий ефір 

10.45, 11.45, 12.45, 13.45, 

14.45, 15.45, 16.45 

Репортер

11.00 Творчий вечір

15.00 Кисельов. Авторське

17.00 Кіно та музика

19.00 Закрита зона

20.00 Репортер. Підсумки дня

21.00 Золотий гусак NEW

22.00 Клуб диких чоловіків

23.00 Світські хроніки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Бандерлоги

09.10 Він, Вона і телевізор

15.00 Х/ф «Міцний горішок: 
хороший день, аби 
померти»

16.50 Х/ф «Чужий-3»
19.00 Х/ф «Солдат Джейн»
21.30 Профутбол

23.00 Змішані єдиноборства. 

UFC. О. Волков vs С. 

Струве

01.00 Територія обману

02.00 Х/ф «Ярослав Мудрий»
03.15 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00, 12.40, 17.50 Топ-матч

06.05 Іспанія — Італія. Відбір 

до ЧС-2018

07.55 Світ Прем’єр-ліги

08.25 Огляд 3-го ігрового дня. 

Відбір до ЧС-2018

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 Журнал ЛЧ

10.50 Хорватія — Косово. 

Відбір до ЧС-2018

12.55 Вельс — Австрія. 

Відбір до ЧС-2018

14.45 Відбір до ЧС-2018 

Огляд туру

16.00 Україна — Туреччина. 

Відбір до ЧС-2018

18.00, 23.40 Шлях на 

Мундіаль

18.50 Нідерланди 

— Болгарія. Відбір до 

ЧС-2018

20.55 Великий футбол

21.45 Шлях на Мундіаль. 

ONLINE. Відбір до ЧС-

2018

00.30 Франція — 

Люксембург. Відбір до 

ЧС-2018 

02.20 Білорусь — Швеція. 

Відбір до ЧС-2018

04.05 Відбір до ЧС-2018 

Огляд туру

ФУТБОЛ-2

06.00, 17.20, 20.55, 4.50 Топ-

матч

07.35 Вельс — Австрія. 

Відбір до ЧС-2018

09.25, 12.20 Головна 

команда

10.30 Україна — Туреччина. 

Відбір до ЧС-2018

13.20 Фінляндія — Ісландія. 

Відбір до ЧС-2018

15.05 Журнал ЛЧ

15.35 Іспанія — Італія. Відбір 

до ЧС-2018

18.50 Білорусь — Швеція. 

Відбір до ЧС-2018

21.35 Угорщина — 

Португалія. Відбір до 

ЧС-2018

23.40 Греція — Бельгія. 

Відбір до ЧС-2018 

01.30 Огляд 1-го ігрового дня. 

Відбір до ЧС-2018 

03.00 Нідерланди 

— Болгарія. Відбір до 

ЧС-2018

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.40, 18.00 Паралельний світ

10.00 Містична Україна

10.50 Великі танкові битви

12.40, 21.00 Земля: останні 

дні

15.20 Африка: хижий світ

23.40 Паранормальний світ

00.30 Бандитський Київ

03.40 Україна: забута історія

К1

05.10 Рецепти щастя. Нова 

історія

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.50 Чи знаєте ви, що...

08.25, 11.00 М/ф

09.25 Т/с «H2O: просто додай 

води»

12.50 Орел і решка

23.00 Х/ф «Велике 
весілля»

00.45 Вечірній квартал

02.20 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 Казка з татом

06.50, 5.30 Корисні підказки

07.10 Це наше — це твоє

07.20 Мультмікс

09.30 М/ф «Йосип: володар 

снів»

11.10 Х/ф «Щоденник 
слабака-3. Собачі 
дні»

12.50 Х/ф «Прянощі та 
пристрасті»

14.55, 22.05 Танька і Володька

18.00 Х/ф «Нянь»
19.30 Одного разу під 

Полтавою

22.35 Казки У Кіно

00.05 Одного разу в Одесі

01.10 Казки У

03.05 Віталька

УТ-1

06.00 Д/с «Орегонський 

путівник»

06.35, 7.30, 7.31, 7.45, 8.15, 

22.55 Світ он лайн

06.40 М/с «Піп відкриває 

світ»

07.50 Смакота

08.20 Д/с «Традиційні свята 

Мацурі»

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.05 Д/с «Дика планета»

09.30 Д/с «Скарби та 

смертельні таємниці 

морів»

10.30 Х/ф «Марія-
Антуанетта»

12.15, 1.30 Театральні сезони

12.45 Мистецькі історії

12.55 Фольк-music

14.20 Т/с «Гранд-готель»

20.30 Перша шпальта

21.00, 1.10 Новини

21.30 Д/с «Супервідчуття»

22.00 Д/с «Вагасі — японські 

смаколики»

ТРК «ЕРА»
23.00 Книга.ua

23.30 Богатирські ігри

00.25 Д/с «Південна Корея 

сьогодні»

00.35 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»
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Росіянам 
за океан — 
зась! 
США зупиняють 
видачу віз громадянам 
Росії. Білоруси також 
постраждають 
Ігор ВІТОВИЧ

 США вирішили з 23 серпня при-
пинити процедуру видачі неіммігра-
ційних віз по всій Росії, повідомляє 
«Радіо «Свобода». Процедура буде 
відновлена в Москві з 1 вересня. В ін-
ших регіонах вона припинена на не-
визначений термін, повідомили у по-
сольстві США в Росії. У диппредстав-
ництві цей крок пояснили заходами 
російської влади щодо обмеження чи-
сельності співробітників американсь-
ких дипломатичних місій у Росії, що, 
у свою чергу, було спричинено, як по-
яснювали в Москві, новими амери-
канськими санкціями проти Росії. У 
заяві, оприлюдненій 21 серпня, по-
сольство США в Москві повідомило, 
що видача віз поновиться «в значно 
менших масштабах» 1 вересня і що 
неімміграційні візи видаватимуть 
після співбесід, проведених «лише 
у Москві». Видачу віз в американсь-
ких консульствах у Петербурзі, Єка-
теринбурзі на Уралі та в далекосхід-
ному Владивостоці буде «відкладе-
но на невизначений час», повідоми-
ло посольство.
 Через те що вчора був останній 
день, коли американське посольство 
видавало візи у попередньому режимі, 
біля посольства США на Новінсько-
му бульварі у Москві вишикувалась 
довга черга, повідомляє «РІА «Ново-
сті». Перший заступник глави комі-
тету Ради Федерації Росії у закордон-
них справах Володимир Джабаров за-
явив, що США розраховують на чер-
ги по візи у Москві. Але забув додати 
справжню причину утворення черг, 
бо хто ж видаватиме візи, якщо кіль-
кість американського дипперсоналу 
скорочена більш ніж вдвічі.
 Глава МЗС Росії Сергій Лавров 
прокоментував нові обмеження з боку 
США «інерцією адміністрації Оба-
ми». За його словами, вони продикто-
вані «логікою організації кольорових 
революцій». «Ми не будемо зривати 
зло на американських громадянах», 
додав міністр, підтвердивши тим са-
мим, що Росія не буде вдаватися до 
симетричних дій. Але останнє слово 
в цьому питання — за президентом 
Володимиром Путіним. Водночас у 
заяві посольства США в Москві наго-
лошують: «Рішення Росії щодо змен-
шення дипломатичної присутності 
США ставить під запитання серйоз-
ність намірів щодо покращення від-
носин».
 Посольство США в Москві та аме-
риканське консульство в Санкт-Пе-
тербурзі також не будуть надалі при-
ймати на розгляд нові подання на візи 
від мешканців Білорусі. Натомість, 
громадяни Білорусі тепер мають по-
давати прохання про візові інтерв’ю 
до посольств США у Варшаві, Києві 
або Вільнюсі. Білорусь має тісні 
зв’язки з Росією, але авторитарний 
президент Олександр Лукашенко на-
магається загравати і з Заходом.
 Що відбуватиметься далі? У росій-
ському парламенті вже лунають го-
лоси, які вимагають посилення санк-
цій проти США. Міністр закордонних 
справ Росії Сергій Лавров це відки-
дає. Хоч як би там було: американсь-
ко-російські відносини перебувають 
на своєму новому мінімумі. ■

■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 На італійському острові Іскія непо-
далік від Неаполя ввечері перед 21-ю 
годиною в понеділок, 21 серпня, став-
ся землетрус. За останніми даними міс-
цевої влади, двоє людей загинули. 39 
осіб отримали поранення, двоє з них пе-
ребувають у важкому стані, повідомляє 
агенція «Франс Пресс». Ще близько де-
сяти зникли безвісти.
 Рятувальники продовжують витягу-
вати людей з-під завалів. «У Казаміччолі 
була зруйнована будівля, з завалів ви-
тягли трьох людей — двох жінок і чо-
ловіка», — заявив на прес-конференції 
вчора вранці начальник місцевого уп-
равління цивільного захисту Анджело 

Борреллі. Також, за повідомленнями 
місцевих ЗМІ, врятовано одну дитину. 
 Найбільше постраждали курорт-
ні міста Казаміччола-Терме та Лакко-
Амено на північному узбережжі остро-
ва. Декілька будинків були зруйновані 
або серйозно пошкоджені, частина ос-
трова знеструмлена. Лікарню з остро-
ва довелося евакуювати через появу на 
будівлі тріщин.
 Збитки на популярному серед італій-
ських та закордонних туристів острові 
в Неаполітанській затоці оцінюють як 
серйозні. Завалилося дев’ять житлових 
будинків, лягла в руїнах церква, улам-
ки якої вбили жінку. Струс викликав 
паніку, багато людей провели ніч із по-
неділка на вівторок на вулицях. Турис-

ти, які просиділи всю ніч зi своїми валі-
зами на газонах та місцевому стадіоні, 
відмовляються повертатися до готелів 
і хочуть якомога скоріше залишити ос-
трів. Їх буде евакуювати на континент 
Цивільна гвардія. 
 За інформацією Національного інс-
титуту геофізики та вулканології Італії, 
магнітуда землетрусу оцінюється в чо-
тири бали. Епіцентр був поблизу захід-
ного узбережжя острова в морі. Рік тому 
потужний землетрус стався в центрі 
Італії. Тоді загинули близько 300 осіб.
 Тепер пригадують, що мiсто Каза-
міччола під час руйнівного землетру-
су 1883 року було вщент знищене. Тоді 
загинули дві тисячі осіб. Після позав-
чорашнього землетрусу відразу роз-
почалася полеміка на тему технічно-
го стану будинків у сейсмічній зоні. 
Експерти нагадують, що землетрус 
магнітудою чотири бали не повинен 
викликати смерть людей та сіяти руй-
націю, заявив учора цитований італій-
ськими ЗМІ геолог Маріо Тоцці. «Це 
нечувано, щоб люди гинули при та-
кому землетрусі», — стверджує глава 
італійської спілки геологів Франческо 
Педуто. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Позавчора в одному з районів росій-
ського міста Ростов-на-Дону сталася ве-
лика пожежа, повідомляє інформацій-
ний портал Газета.ru. Загоряння ста-
лося відразу на кількох вулицях міста 
приватного сектору з дерев’яними бу-
динками на загальній площі сім тисяч 
квадратних метрів.
 Для гасіння пожежі прибуло 200 по-
жежників i більше 60 одиниць техніки. 
На місце події також приїхали вісім бри-
гад швидкої допомоги. На допомогу по-
жежникам було скеровано підрозділи 
росгвардії. Деякі місцеві мешканці та-
кож активно допомагали вогнеборцям. 
Але більшість лише у відчаї спостеріга-
ла, як вогонь поглинає їхнє майно, ос-
кільки в цьому районі приватного сек-
тору мешкають переважно пенсіоне-
ри. Пожежі присвоєно третю категорію 
складності. Її гасіння ускладнювалося 
щільністю забудови та тим, що в деяких 
будинках була відсутня вода через ре-
монт водопроводу. 
 Із зони НП довелося евакуювати 650 
мешканців, а до гасіння масштабної 
пожежі залучили кілька гелікоптерів 
і катер. Та поки пожежники впорали-
ся з вогняною стихією, згоріло більше 
сотні будівель, зокрема 83 житлові бу-
динки, повідомляє Лєнта.ру. Медична 
допомога знадобилася 36 потерпілим, 
які здебільшого надихалися чадним га-
зом і димом, восьмеро людей госпіталі-
зовано до лікарень з опіками. Вчора під 
час розбирання згарищ було виявлено 
тіло чоловіка. Його особу встановлю-
ють. 

 Місцеві мешканці стверджують, що 
пожежа є наслідком підпалу. Адже ос-
танні три місяці невідомі переконували 
мешканців кількох будинків приватного 
сектору продати їм свої хати та ділянки. 
Після того як власники будинків відпові-
ли відмовою, їм почали надходити погро-
зи («Вас легше спалити, ніж щось плати-
ти»). І не лише: дім однієї з відмовниць 

намагалися підпалити вже п’ять разів. 
Тепер, схоже, невідомим таки вдалося 
втілити свої погрози.
 Губернатор Ростовської області Ва-
силь Голубєв прибув на місце пожежі 
й відразу пообіцяв компенсацію збит-
ків усім погорільцям. За словами гла-
ви регіону, її розмір буде визначено 
пізніше. ■

США і Південна Корея 
розпочали військові 
навчання 
 На тлі загострення конфлікту нав-
коло КНДР США і Південна Корея роз-
почали спільні військові навчання. Нав-
чання Ulchi Freedom Guardian, у яких бе-
руть участь загалом 50 тисяч південно-
корейських солдатів i близько 17,5 тисячi 
американських військових, триватимуть 
десять днів. За повідомленням півден-
нокорейських військових сил, учасники 
навчань відпрацьовуватимуть сценарій 
війни на Корейському півострові на ос-
нові комп’ютерної симуляції. Міністр обо-
рони США Джеймс Меттіс зазначив, що 
навчання проводять для того, аби «пере-
конатися, що ми готові захищати Півден-
ну Корею та наших союзників». Пхень-

ян негативно відреагував на проведення 
навчань. Офіційні ЗМІ країни назвали їх 
«проявом ворожнечі», зазначивши, що 
ніхто не може гарантувати, що «вони не 
призведуть до військових дій».

Трамп має нову стратегію 
дій США в Афганістані 
 Президент США Дональд Трамп 
виступив iз промовою, в якій сформу-
лював нову стратегію дій Сполучених 
Штатів в Афганістані. Метою страте-
гії визначено перемогу в протистоянні 
з талібами. У 2016 році Трамп як канди-
дат у президенти США критикував війсь-
кові кампанії в Іраку та Афганістані через 
їхню затратність і малу результативність. 
Тепер він наполягає, що «відхід Сполу-
чених Штатів з Афганістану неприйнят-

ний», оскільки це створить вакуум, який 
заповнять терористи. 

В Іспанії застрелили 
терориста з Барселони
 Поліція Каталонії повідомила про те, 
що в містечку за 50 кілометрів від Барсе-
лони застрелено чоловіка, який скоїв тер-
акт фургоном. Унаслідок наїзду на юрбу 
людей у центрі Барселони загинуло що-
найменше 14 осіб, а понад 100 отримали 
травми. У теракті зізналася так звана «Іс-
ламська держава». Каталонська поліція 
підтвердила, що вбитий правоохоронця-
ми чоловік — це розшукуваний терорист 
22-річний Юнес Абуяку, на собі він мав 
пояс смертника. Вистежити його допо-
міг житель муніципалітету Субіратс, який 
упізнав терориста і повідомив поліцію.

Новий посол Росії у США 
 Президент Росії Володимир Путін 
призначив новим послом у США Анатолія 
Антонова. Він є набагато жорсткішим пе-
ремовником, аніж його попередник Сер-
гій Кисляк, розповідають його знайомі. 
На новому місці найважливішим буде 
його досвід у переговорах із роззброєн-
ня. Місія Антонова буде складною. Його 
попередник почав працювати послом 
у США у 2008 році, на хвилі потеплін-
ня відносин між країнами за президен-
тів Дмитра Медведєва і Барака Обами. 
Антонов заступає на посаду в час найгір-
ших відносин між Вашингтоном і Моск-
вою за багато останніх років. Новий по-
сол має 39-річний досвід роботи в МЗС 
Росії. Вважається антиукраїнським яст-
рубом. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

СТИХІЯ

Трясця такому відпочинку... 
Землетрус силою всього чотири бали на італійському 
курорті призвів до жертв і руйнувань 

■

ВОГОНЬ

«Вас легше спалити, ніж заплатити»
Унаслідок пожежі в Ростові згоріло більше 80 житлових будинків 

■

Колись затишна вуличка приватного сектору перетворилася на згарище. ❙
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Євдокія ФЕЩЕНКО

 У День Незалежності, 24 серпня, 
у 150 кінотеатрах країни стартує показ 
стрічки «Червоний» (приємний для твор-
ців збіг дат офіційного свята і щотижне-
вого першого прокатного дня у кінотеат-
рах). Фільм про жагу до перемоги та не-
зламність духу — якісний, із чудовим 
акторським складом (хоча і невідомим 
загалу), з майже 800 людей масовки (се-
ред яких і колишні в’язні). Режисер — 
Заза Буадзе, сценарист — письменник 
Андрій Кокотюха, за чиїм твором і зняли 
фільм. Оператор — Олександр Земля-
ний. У ролях: Микола Береза, Олег Шуль-

га, Любов Тищенко, Олександр Мавріц. 
Крім відомої пісні «Ой, у лузі червона ка-
лина...» у виконанні гурту «Гайдамаки» 
та Тоні Матвієнко, звучить музика італій-
ського композитора Франко Еко.
 Показуватимуть 1947 рік. У страш-
ну м’ясорубку сталінських таборів потрап-
ляє воїн УПА Данило Червоний, де му-
сить пройти крізь пекло і нелюдські умо-
ви каторги, переслідування криміналь-
них ватажків, підлість, зраду і відчай. 
Данило знаходить в собі сили протисто-
яти репресіям начальника табору і робить 
відчайдушну спробу вирватися на волю, 
піднявши перше повстання у таборі. Ра-
дянський концтабір у кадрах, до речі, на-

справді для зйомок був побудований «з 
нуля».
 Допрем’єрні покази за участі творців 
стрічки уже пройшли у Полтаві, Хмельни-
цькому, Черкасах, інших містах.
 «Українська історія — невичерпне 
джерело сюжетів для книжкових бестсе-
лерів та кіношних блокбастерів, — упев-
нений очільник Інституту національної 
пам’яті Володимир В’ятрович. — Із цією 
думкою погодиться кожен, хто занурю-
вався в роботу з архівними документами 
чи спогадами очевидців бурхливого ми-
нулого нашого народу. Першими це зро-
зуміли письменники: «Музей покинутих 
секретів» Оксани Забужко, «Чорний во-
рон» Василя Шкляра, «Століття Якова» 
Володимира Лиса, «Танго смерті» Юрія 
Винничука — книги, які із захопленням 
сприйняла читацька аудиторія, проде-
монструвавши попит на історичну белет-
ристику в Україні.
 Поява екранізації роману Андрія Ко-
котюхи «Червоний» — не лише закріп-
лення тенденції, а можливий вихід на но-
вий рівень. Цей фільм відрізняється від 
дотеперішнього українського історично-
го кіно. Його цільова аудиторія ширша й 
охоплює не лише зацікавлених українсь-

кою історією. Динамічний, жорсткий бо-
йовик, здатний втримати увагу людей, 
які не особливо розбираються в перипе-
тіях нашого минулого. Але й любителі іс-
торії не будуть розчаровані: в основі сю-
жету фільму (і книги Кокотюхи) — бан-
дерівське повстання в одному з таборів 
ГУЛАГу. Малознаний, але один із пере-
ломних моментів історії».
 «Наша амбіція — це повні зали не 
тільки на цьому фільмі, а й на інших ук-
раїнських стрічках, — стверджує Анд-
рій Кокотюха. — Найголовніша мета — 
щоби для українського глядача якісне, 
гарне кіно стало звичною справою, а не 
чимось ексклюзивним, щоби кожен тиж-
день виходила — а так і буде через рік 
— прем’єра. Звісно, ніхто не гарантує, що 
кожного тижня вийде шедевр. Але оскіль-
ки я точно знаю, що професійний рівень 
сьогоднішнього нового кіно дуже висо-
кий, гідний, європейського рівня, я певен, 
що дуже скоро дивитися своє різножан-
рове кіно — і комедії, і драми, і дитяче, 
документальне, анімацію — стане звич-
кою. А коли перетвориться на звичку, ста-
не справжньою зброєю. Якщо ми на гіб-
ридній війні, тоді нехай ця зброя теж пра-
цює». ■

КНИЖКОВА ШАФА

Дорога 
додому
Виданий українською 
роман Грігола 
Робакідзе у Києві 
презентував 
грузинський посол
Валентина САМЧЕНКО

 У сучасному виданні найавто-
ритетнішої німецької енциклопе-
дії Брокгауза згадують лише про 
двох грузинських письменників 
— Шота Руставелі та Грігола Роба-
кідзе... Друге прізвище у Радянсь-
кому Союзі понад півстоліття було 
забороненим. Воно й досі практич-
но незнайоме українському чита-
чеві. І це при тому, що у незалеж-
ній Грузії Грігола Робакідзе вва-
жають совістю нації, його іменем 
названо перший грузинський при-
ватний університет та один із цент-
ральних проспектів Тбілісі (колиш-
ній проспект Дружби народів). 
 Грігол Робакідзе — один із 
небагатьох, хто органічно був 
пов’язаний із трьома культура-
ми — грузинською, російською та 
німецькою. Упродовж 1925-1926 
років, у тбіліському журналі «Мна-
тобі» («Світоч») був опублікований 
перший його роман «Зміїна сороч-
ка» (назва роману перекладається 
ще як «Зміїна шкіра» або «Зміїний 
панцир»). Його перше книжкове 
видання побачило світ німецькою 
мовою з передмовою Стефана Цвей-
га. Згодом роман перевидавали на 
батьківщині письменника і в євро-
пейських країнах. 
 Грігол Робакідзе був, до речі, 
улюбленцем Сталіна, доки 1931 
року не виїхав у Німеччину. Пись-
менник наголошував, що треба здо-
лати СРСР та звільнити Грузію від 
російської окупації. «У Радянсько-
му Союзі вважають, що я перебу-
ваю на протилежному березі. Вони 
не праві. Я на третьому березі. Його 
має кожна ріка. Той, що не може 
перебувати на ньому — не письмен-
ник», — писав Робакідзе до рідних 
у перший рік еміграції.
 Цьогоріч львівське видавництво 
«Кальварія» видало «Зміїну сороч-
ку» у перекладі українською (пере-
кладач Гіоргій Арабулі). Ця книж-
ка — перше видання творів Грігола 
Робакідзе українською. 
 Події «Зміїної сорочки» відбува-
ються на початку минулого століт-
тя на неназваному європейському 
острові. Юнак Арчибальд Мекеш 
успадкував гроші, родинний має-
ток та фото батька. Про свою рідню, 
навіть найближчих — матір і бать-
ка, зовсім нічого не знає. Тому ви-
рішує знайти своє коріння, дізна-
тися, хто він і звідки. Починається 
Перша світова. Герой їде до Персії. 
Звідти потрапляє в Грузію, знахо-
дить малу батьківщину… 
 До речі, презентацію україно-
мовного видання «Зміїної сороч-
ки» приурочили до 25-річчя вста-
новлення дипломатичних стосун-
ків між Грузією та Україною. Про 
Грігола Робакідзе розповідав посол 
Грузії в Україні Міхеїл Уклеба.
 Ще один привід познайомити-
ся з творчістю Грігола Робакідзе — 
зв’язок письменника, публіциста, 
члена літературної групи грузинсь-
ких символістів «Блакитні роги» з 
Україною.
 Донька Робакідзе Міра Мілен-
тьєва, за неофіційною інформа-
цією, живе в Кам’янці-Подільсь-
кому на Хмельниччині. ■

■ Валентина САМЧЕНКО

 Із кінця жовтня 1882 року 
у розвитку вітчизняного теат-
рального мистецтва розпочи-
нався якісно новий етап на під-
російській частині України. 
Саме тоді письменникові, дра-
матургу й акторові Маркові 
Кропивницькому пощастило 
створити трупу, якій судилося 
стати славою і гордістю України 
впродовж багатьох десятиліть. 
Сталося це у Єлисаветграді (ще 
недавно — Кіровоград, тепер — 
Кропивницький). Трупа мала 
назву «Товариство акторів» і 
офіційно вважалася російсько-
малоросійською. Проте більш 
вона відома як «Театр кори-
феїв». До складу увійшли такі 
згодом відомі майстри сцени, 
тоді ще учні Кропивницького, 
як Микола Садовський, Марія 
Заньковецька та інші. 
 Саме ці історичні події ста-
ли підґрунтям для започатку-
вання цьогоріч у місті Кропив-
ницький театрально-мистець-
кого фестивалю, однойменного 
з прізвищем корифея українсь-
кого театру і власне назвою міс-
та. Новий фест «Кропивниць-
кий» презентував навесні осо-
бисто міністр культури України 
актор Євген Нищук. Спільний 
слоган для всіх мистецьких 
дійств, що проходитимуть із 29 
серпня по 3 вересня у Кропив-
ницькому, — «Культура в час 
випробувань». Ідея проведен-
ня Національного фестивалю 
«Кропивницький» належить 
уродженцю міста Олександру 
Горбунову, продюсер — Сергій 
Проскурня, головний режисер 
— Сергій Компанієць.
 Кому пощастить бути у Кро-
пивницькому шість (!) днів — не 
пошкодує: емоцій і вражень вис-
тачить щонайменше на кілька 
місяців. Бо організатори збира-
ють знакових виконавців теат-
ру, музичної сцени, поезії, лек-
ційних майданчиків; будуть та-
кож якісні українське кіно і 
візуальне мистецтво; проводи-
тимуть тематичні «круглі сто-
ли» і майстер-класи.
 За словами куратора теат-
рального напряму «Кропивни-
цького» Олега Вергеліса, цей 
новий мистецький фестиваль 
— метафізична, сценічна по-
дорож від хутора «Надія» (де-
ржавний заповідник-музей Іва-
на Карпенка-Карого (Тобілеви-
ча) за 20 кілометрів від міста) у 
простір надій, адже третє тися-
чоліття подарувало саме надію 
на оновлення українського те-
атру, його інтеграцію в євро-

пейський театральний кон-
текст. У кураторському комен-
тарі читаємо: «Доземно кланя-
ючись корифеям, український 
театр нової доби згадує тради-
ції і прагне нового постмодер-
ного простору. Театральні про-
екти Андрія Білоуса, Ростисла-
ва Держипільського, Станісла-
ва Жиркова, Євгена Курмана, 
Юрія Одинокого, Раду Поклі-
тару, Владислава Троїцького 
— це і національний сценічний 
ґрунт, і новий європейський те-
атральний вимір. Фестиваль 
об’єднав у своїй театральній 
програмі і класиків театральної 
режисури, таких як Ярослав 
Федоришин, і нову талановиту 
режисерську поросль, зокрема 
— Івана Уривського. У полі зору 
фестивалю також пошуки ново-
го коду, який визначає сучас-
не сценічне трактування кла-
сичної спадщини та осмислен-
ня нової української драми в те-
атрах різних українських міст: 
Сумах, Одесі, Херсоні, Лугансь-
ку, Івано-Франківську, Львові, 
Кропивницькому, Києві. Полі-
фонічний сценічний пошук, різ-
ножанровий спектр, актуаль-
ний вимір, європейський кон-
текст — це і є шлях українсько-
го театру: від хутора «Надія» у 
простір надій».
 Легендарну виставу Івано-
Франківського театру імені Іва-
на Франка «Нація» за мотива-
ми творів Марії Матіос (режи-
сер Ростислав Держипільський) 
у Кропивницькому покажуть 
29 серпня. Перед цим на різних 
площадках — документальна 
вистава Євгенії Відіщевої від 
київського «Театру Переселен-

ця»; пленер художників Києва, 
Кропивницького, Львова, Оде-
си, Харкова та концерт у філар-
монії гітарного квартету.
 Офіційний день відкриття 
«Кропивницького» — 30 сер-
пня. Надвечір на Театральній 
площі основними дійовими осо-
бами стануть Львівський ака-
демічний духовний театр «Вос-
кресіння» та музичний гурт «Се-
редина Звуку». Трохи раніше в 
академічному обласному ук-
раїнському музично-драматич-
ному театрі імені Марка Кро-
пивницького — гучний проект 
від Влада Троїцького, компози-
торів Романа Григоріва та Іллі 
Разумейка «Iyov», «опера для 
препарованого рояля, ударних, 
віолончелі та солістів». 
 У Кропивницький з’їдуться 
театральні колективи з кількох 
міст. Можна буде подивитися: 
п’єсу Павла Ар’є «Слава геро-
ям» (режисер Стас Жирков) від 
київського експериментально-
го театру «Золоті ворота» та Іва-
но-Франківського академічного 
обласного музично-драматич-
ного театру імені Івана Франка; 
сучасну версію класичної п’єси 
Івана Карпенко-Карого «Безта-
ланна» — «Хто винен?» (режи-
сер Антон Меженін) Сумського 
театру імені Михайла Щепкі-
на. Херсонський обласний ака-
демічний музично-драматич-
ний театр імені Миколи Кулі-
ша представить «Бабу Прісю» 
за п’єсою Павла Ар’є «Баба Прі-
ся та інші герої» (режисер Пав-
ло Ар’є). «Київ Модерн Балет» 
під керівництвом Раду Покліта-
ру покаже постановки «Жінки в 
ре-мінорі» на музику Себастьяна 

Баха та «Вгору по річці» за моти-
вами оповідання Фіцджеральда 
«Загадкова історія Бенджаміна 
Баттона». З Одеси до Кропивни-
цького завітає «Театр на Чайній» 
зі своєю «Дивною виставою» за 
п’єсами Девіда Айвза. А зі Льво-
ва — Національний театр імені 
Марії Заньковецької з «Катери-
ною» Тараса Шевченка (режисер 
Богдан Ревкевич). Шевченківсь-
ка тема також у вуличній виставі 
Львівського театру «Воскресін-
ня» — «Сни за Кобзарем». 1 ве-
ресня на сцені обласного театру 
імені Марка Кропивницького — 
один із найяскравіших українсь-
ких зіркових дуетів — Станіслав 
Боклан та Олексій Вертинський 
— у виставі київського Молодо-
го театру «Загадкові варіації». 
Від столичного театру «Золоті 
ворота» ще 3 вересня — «Ук-
радене щастя» (режисер Іван 
Уривський).
 Нові театральні форми на 
фестивалі презентують київсь-
кий PostPlay Театр — міждис-
циплінарна вистава «Чорний 
сніг» від Дена та Яни Гумен-
них; «Театр Переселенця» пока-
же документальну виставу Алі-
ка Сардаряна «Товар».
 У вечір закриття фестивалю, 
3 вересня, покажуть виставу від 
Національного театру імені Іва-
на Франка — «Три товариші» 
Еріха Марії Ремарка у поста-
новці Юрія Одинокого (у голо-
вних ролях Євген Нищук, Анд-
рій Романій, Олександр Печери-
ця, Анжеліка Савченко).
 Український музичний кон-
тент «Кропивницького» — по-
пулярні українські гурти, ак-
туальні виконавці: «Шабля», 
Luiku, «ТаРута», Riffmaster, 
«Крихітка», «Правиця» (Vro-
da), «Тартак», «Тельнюк: Сес-
три», Maxima, Сергій Жадан 
та «Собаки», Кozak System, 
Navkolo Kola, Atmasfera, Катя 
Chilly Group, Familia perkalaba, 
Kazka, Vivienne Mort, Lama, 
«Без обмежень», Альоша.
 «Дуже важливо, щоб у цей, 
нелегкий, час саме мистець-
кі події могли надавати людям 
надії, поваги один до одного, 
створювали позитивний настрій 
та можливість відкривати себе, 
свою культуру, історію та само-
бутність того чи іншого міста на-
шої країни. Саме мистецтво пок-
ликане консолідувати суспільс-
тво», — каже Євген Нищук. ■

ТАКЕ КІНО

Зброя повстанця 
Радянський концтабір для зйомок 
«Червоного» побудували, 
щоб показати незламність українців

■

У день закриття фестивалю «Кропивницький» покажуть виставу 
«Три товариші» Національного театру імені Івана Франка, серед 
виконавців якої — міністр культури Євген Нищук (крайній ліворуч).
Фото Театру імені Івана Франка.

❙
❙
❙
❙

ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

Випробування корифеями

■

У Кропивницькому покажуть «Націю», 
«Сни за Кобзарем» і «Трьох товаришів»
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та особливо після них, в Москві-1973 та Мехіко-1979. Це ваш час, 
аби насолодитися спортом, який ви любите. Для багатьох учасників 
Універсіади вона стане поворотним моментом у спортивній кар’єрі».

Томас Бах
президент Міжнародного олімпійського комітету, 
олімпійський чемпіон-1976 iз фехтування

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 У насиченому змагання-
ми календарі професіональних 
спортсменів не завжди знахо-
диться місце для відпочинку. 
На лідерів вітчизняного спорту 
в поточному сезоні випало до-
даткове навантаження. І хоча 
дехто вважає, що відправляти 
на Універсіаду найсильніших 
українських спортсменів не 
зовсім правильно — мовляв, на 
їхньому місці мають бути спорт-
смени-аматори зі студентським 
квитком, самим «повпредам 
університетів та академій з іме-
нем» від цього не легше, адже 
турнірні завдання поставлені 
перед ними найвищі.
 Те, що Універсіада-2017 
аж ніяк не є місцем для прогу-
лянок, продемонстрували ко-
мандні змагання зі спортив-
ної гімнастики серед чоловіків. 
До Тайбея наша чоловіча збір-
на відправилася, по суті, в най-
сильнішому складі — з олімпій-
ським чемпіоном Ріо-2016 Оле-
гом Верняєвим у складі. До се-
редини змагальної програми 
«синьо-жовті» трималися в лі-
дерах, підтверджуючи свій ста-

тус фаворитів. Але закінчення  
колективних баталій підопіч-
ним Геннадія Сартинського не 
вдалося. Не витримали нерви у 
Верняєва, котрий припустив-
ся грубої помилки на своїх ко-
ронних брусах. Натомість за-
вжди потужні японські гім-
насти — навіть у студентсько-
му «форматі» — сказали своє 
вагоме слово й, скориставшись 
помилками суперників з Ук-
раїни, в підсумку більш ніж на 
два бали випередили своїх голо-
вних візаві у чемпіонській гон-
ці. Третіми,  слідом за українсь-
ким колективом, на п’єдестал 
піднялися росіяни.
 Водночас у багатоборстві лі-
дер української збірної грубих 
промахів уже не припускався й 
закономірно виграв «абсолют». 
Напевно, символічно, що поза-
ду себе Верняєв залишив пред-
ставника японської гімнастики 
Сего Нономуру.
 Те, що на старті Універсіа-
ди не вдалося одним фаворитам 
з України, зробили інші відомі 
у світі спорту українці. Стрім-
кий прогрес плавця-стаєра Ми-
хайла Романчука не може не 
захоплювати — після «бронзи» 

ЧЄ-2016 не так давно представ-
ник Рівненщини став віце-чем-
піоном світу на дистанції 1500 
м. У Тайбеї ж свої виступи ви-
хованець Петра Нагорного роз-
почав з виграшу 400-метрівки, 
побивши при цьому рекорд Уні-
версіади.
 До своєї першої нагороди 
на дорослому чемпіонаті сві-
ту колега Романчука по збір-
ній спринтер Андрій Говоров 
ішов значно довше. Однак пiс-
ля, у липні в Будапешті вiн став 
бронзовим призером ЧС на 50-
метрівці батерфляєм, у Гово-
рова, можна передбачити, від-
крилося друге дихання. Відтак 
до «золота» Універсіади-2017 
на улюбленій дистанції він 
летів, немов на крилах, встано-
вивши рекорд змагань та випе-
редивши найближчого опонен-
та — росіянина Жилкіна — на 
космічні (як для спринту) пів-
секунди. А «бронзу» в цій зма-
гальній дисципліні отримав 
наш молодий талант Андрій 
Хлопцов, розділивши третє 
місце на п’єдесталі з бразиль-
цем де Соузою.
 Загалом, колекціонування 
збірною України медалей на 

літній Універсіаді-2017 роз-
почалося з «бронзи» дзюдоїс-
та Андрія Колесника (ваго-
ва категорія до 100 кг). У поє-
динку за місце «в призах» наш 
співвітчизник здолав бразиль-
ця Іск’єрдо. Іще одну нагоро-
ду аналогічної проби до синьо-
жовтої скарбнички поклала 
шпажистка Ксенія Пантелеє-
ва. Цілком могла наша фех-
тувальниця розраховувати на 
вищу нагороду, проте, вигра-

ючи півфінал у полячки Камі-
ли Питки, довести його до пере-
можного кінця не змогла. 
 З’явилася в колекції віт-
чизняних студентів й іще одна 
срібна нагорода, авторами якої 
стали стрибуни з трампліна. У 
змаганнях «мікст» на другу 
сходинку п’єдесталу, посту-
пившись мексиканському тан-
дему Цуніга/Чавес, підняли-
ся Вікторія Кесар та Станіслав 
Оліферчук. ■

Григорій ХАТА

 У своїй книзі під назвою «Договірняк», 
котру світ побачив у 2010 році, канадсь-
кий журналіст Деклан Хілл на прикладі 
окремих азійських чемпіонатів детально 
розповів про темну частину світового фут-
болу, пов’язану з договірним характером 
поєдинків, і яка, на його думку, серйозно 
торпедує імідж цього виду спорту, робля-
чи його мало привабливим в очах бага тьох 
шанувальників.
 На той час, і справді, корупційна скла-
дова у спорті високих досягнень, зок-
рема й у футболі, мало кого непокоїла. 
Щоправда, історія iз чотирма італійсь-
кими грандами — «Міланом», «Фіорен-
тиною», «Лаціо» та «Ювентусом», котрі 
після грандіозного скандалу, відомого як 
«Моджігейт» (за результатами розсліду-
вання було виявлено змову між власника-
ми клубу та суддями, котрі забезпечува-
ли команді необхідний результат), втра-
тили своє місце в елітному дивізіоні краї-
ни, свідчить трохи про інше.
 Утім після спровокованого росіянами 
на Олімпіаді-2014 у Сочі допінгового скан-
далу в професіональному спорті, здається, 
прийшов час великих викриттів та очи-
щення. І справа тепер стосується не тіль-
ки чистоти лабораторних аналізів. Від-
повідні контролюючі органи на всіх рів-
нях намагаються слідувати тезі про «чес-
ну гру».
 І дарма, що у героїв скандальних епі-
зодів за спиною неймовірно успішна іс-
торія. У випадку з «Ювентусом» покаран-
ня носило неймовірно жорсткий характер 
— команду відправили в найнижчий фут-
больний дивізіон, позбавивши при цьому 

двох чемпіонських титулів. Згодом під 
персональні санкції, пов’язані з договір-
ними матчами, потрапив знаний італій-
ський наставник Антоніо Конте. До речі, 
не залишилася поза увагою борців за чис-
тий спорт i непрозора діяльність найви-
щих футбольних функціонерів — після 
чого замiсть Йозефа Блаттера у ФІФА та 
Мішеля Платіні в УЄФА з’явилися нові 
обличчя.
 Загалом можливість маніпулювання 
результатами футбольних (і не тільки) 
матчів дозволяє шахраям неабияк попов-

нювати свої кишені. Що говорити, якщо 
на футбол, за словами італійського юрис-
та Франческо Баранки, котрий віднедав-
на очолює в ФФУ комітет з етики та чесної 
гри, щотижня у букмекерських конторах 
ставиться близько 80 млрд. євро.
 Тож закономірно, що ця сфера нав-
колоспортивного життя опинилася під 
особливим прицілом контролерів. Влас-
не, в прозорості правил гри зацікавлені не 
тільки самі букмекери, котрі страждають 
від нечесних на руку гравців, а й, у першу 
чергу, прості шанувальники спорту, котрі 

прагнуть отримати від гри естетичне задо-
волення, а не опинитися в епіцентрі мас-
штабного шахрайства. Одним зі способів, 
який нині дозволяє відстежувати підоз-
рілі матчі, став контроль за ходом ставок. 
При цьому під моніторинг потрапляють 
не тільки футбольні, а й інші події.
 Так, на початку тижня з’явилася ін-
формація, що під час нещодавнього поє-
динку першої ракетки українського тені-
су Олександра Долгополова та бразильця 
Тьяго Монтейро на турнірі АТР в Уїнстон-
Сейлемі спостерігалася парадоксальна ак-
тивість. В одних конторах Долгополов з 
явного фаворита в поєдинку з 114-ю ра-
кеткою світу перетворився на такого собі 
«посереднього гравця». Інші контори — 
після того, як Долгополов дуже швидко 
почав програвати бразильцю — взагалі 
перестали приймати ставки.
 Як наслідок, наш тенісист попав під 
підозру в проведенні договірного матчу. 
І хоча, за повідомленнями тенісного ан-
тикорупційного органу, незвичайна ста-
вочна активність не є доказом договірного 
матчу, в ТАО заявили, що вони проведуть 
розслідування щодо матчу Долгополов — 
Монтейро, котрий, зазначимо, завершив-
ся на користь бразильця — 6:3, 6:3. 
 Водночас другий тенісист України 
Сергій Стаховський, який уже не перший 
рік входить до Ради гравців АТР, у своє-
му «Твіттері» каже, що «не все так просто 
в професіональному тенісі». Утім додає: 
«Я не настільки наївний, щоб не вірити, 
що в тенісі є договірні матчі. Я взагалі бив 
через це тривогу ще до того, як це стало те-
мою «номер один». Але нікого це не ціка-
вило. Так що тепер ми маємо те, що має-
мо». ■

Андрій Говоров (ліворуч) та Андрій Хлопцов — чемпіон та бронзовий 
призер Універсіади-2017 iз плавання на 50 м батерфляєм.
Фото з сайта usf.org.ua.

❙
❙
❙

УНІВЕРСІАДА

На «золотих» крилах 
Вітчизняні спортсмени жваво стартували на Літніх студентських 
іграх у Тайбеї

■

Футбол
 Через незадовільні результати на старті чемпіо-
нату України головний тренер «Чорноморця» Олек-
сандр Бабич подав у відставку. Його місце біля кер-
ма наразі останнього колективу прем’єр-ліги тимча-
сово обійме Олександр Грабовський. ■

ХРОНІКА■

Є ПРОБЛЕМА

Аномальна договірна активність 
Після скандалу з міжнародним «договірняком» у хокеї український спорт сколихнула 
новина про можливий договірний матч у виконанні вітчизняного тенісиста

■

Тепер Олександру Долгополову доведеться пояснювати тенісному антикорупційному 
органу причини своєї швидкої поразки бразильцю Монтейрі.
Фото з сайта sapronov-tennis.org.

❙
❙
❙
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 Літо — час відпусток! Так ось, справжня відпустка — це коли ти купуєш 
шорти і панамку, а не нові шпалери і ламінат.

По горизонталі:
 1. Атмосфера суперечок і сварок 
через розбіжність у думках та поглядах, 
що панує в нашому парламенті. 4. Місто 
на крайньому сході Росії, де дислокува-
лося управління Берегового концтабо-
ру і куди тисячами засилали «політич-
них», у тому числі й з України. 8. Місто-
мрія Остапа Бендера. 9. Підправляння 
недоліків знімка чи прикрашання дійс-
ності. 10. Професія Івана Сидора, який 
дзвонами скликав людей на Майдан у 
ніч на 11 грудня 2013 року, коли «Бер-
кут» штурмував барикади. 11. Ставка в 
букмекерських конторах на одну подію 
чи результат конкретного матчу. 13. 
Патрулювання вулиць загонами Само-
оборони під час Майдану для захисту 
від «тітушок». 15. Насичено синій колір, 
а також характеристика дітей, народже-
них у часи незалежності. 17. Спосіб ук-
раїнців вплинути на хід історії масовими 
акціями спротиву. 20. Гора в Греції, куди 
полюбляв їздити Віктор Янукович, щоб 
набратися Божої благодаті. 22. Патріарх 
УПЦ Київського патріархату, який зро-
бив спробу позбавити церкву впливу 
Москви. 25. Сто кілограмів, мірка, якою 
міряють видобутий на Поліссі бурштин. 
26. Офіційне відвідання політиками ін-
шої країни. 28. Слово-гасло «Нашої 
України» в часи Помаранчевої рево-
люції. 29. Народна артистка України, 
яка першою виконала зі сцени «Ма-
русю Чурай» Ліни Костенко, а пізніше 
була учасником студентського голоду-
вання 1990 року. 30. Кошти, які пере-
можці тендерів мають сплачувати чи-
новникам на знак «подяки» за отри-
мання замовлення. 
По вертикалі:
 1. Український політик і дисидент, 
лідер Народного Руху України, який за-
гинув в автокатастрофі у 1999 році. 2. 
Офіційна назва документа, яким була 
проголошена державна незалежність 

України. 3. Старовинна міра довжини. 
4. Мистецький напрям, характерний для 
кінця ХІХ — початку ХХ століття. 5. Най-
вища вершина Українських Карпат, куди 
Віктор Ющенко запровадив моду підні-
матися в День проголошення Деклара-
ції про державний суверенітет України. 
6. Український політик, один з лідерів 
Української студентської спілки та ор-
ганізатор студентського голодування. 
7. Настил для спання, характерний для 
в’язниць чи концтаборів. 12. Прізвись-
ко відомого дисидента Анатолія Лупи-
носа в середовищі УНСО. 14. Сукуп-
ність правових норм в окремій галузі 
суспільних відносин. 16. Один із ав-
торів трафаретного портрета Віктора 
Януковича з червоною цяткою на лобі, 
засуджений за це до 1 року 8 місяців 
позбавлення волі. 18. Київський князь, 
останній із династії Києвичів. 19. Про-
позиція про укладення угоди з де-
тальним зазначенням її умов. 21. На-
ціональна швейцарська страва із роз-
плавленого сиру чи шоколаду. 23. Ім’я 
українського політика, в зошиті якого 
був написаний текст Акту про держав-
ну незалежність України. 24. Пестли-
вий варіант єврейського імені Ісаак. 
26. Незалежна західноукраїнська ін-
формаційна агенція і однойменний те-
леканал. ■

Кросворд №100
від 18—19 серпня

У зв’язку зі святковими вихідними та неробочими днями 
Укрпошти наступний номер «України молодої» вийде у вівторок, 

29 серпня

ПРИКОЛИ■
Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід +9…+14

 +21…+26

Північ +9…+14

 +15…+20

Центр +9…+14

 +21…+26

Схід +9…+14

 +21…+26

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь +9…+14

 +21…+26

Аліса КВАЧ

 Схоже, в Голлівуді пішла мода не 
лише на пізні шлюби, а й на пізнє бать-
ківство-дідівство. То Джордж Клуні у 55 
уперше став татом, то Майкл Дуглас у 72 
нарешті отримав шанс потримати на ру-
ках онука.
 Для останнього це — справжнє свя-
то, на яке майбутній дідусь Майкл уже й 
не сподівався. Річ у тім, що його син, 38-
річний Кемерон Дуглас, останні сім років 
провів у в’язниці за поширення наркоти-
ків, а потім іще рік — у halfway house, 
будинку для соціальної реабілітації зло-
чинців. Сам актор вважав це єдиним ви-
ходом із ситуації, побоюючись, що в ін-
шому випадку Кемерон «міг би або по-
мерти від передозування, або його прос-
то вбили б». 
 Тепер же у хлопця з’явився шанс 
почати нове життя. Ще перебуваючи у 
halfway house, він познайомився з інс-
труктором з йоги Вів’єн Тайбс. Роман-
тичні стосунки зайшли далеко, і нині 
пішли чутки, що пара чекає на первіс-
тка, а Майкл Дуглас від цієї звістки на 
сьомому небі від щастя.
 Сам Кемерон подумує тепер про те, 
щоб написати книгу, як з успішного на-

щадка знаменитої акторської 
династії перетворитися на 
злочинця і повернутися на-
зад. Не виключено, що він 
спробує знову вийти на 
екрани — свого часу він 
знявся у чотирьох філь-
мах і йому пророкували 
успішну кар’єру. Але ос-
танній фільм «Під кай-
фом» став для Кеме-
рона фатальним — 
він практично повто-
рив долю головного 
героя.
 Для дідуся Майкла 
довгоочікуваний онук (чи 
онучка) — теж шанс на про-
довження акторської династії. Про-
те  і без цього ще не все втрачено: в 
актора та його дружини Кетрін Зета-
Джонс підростають іще двоє ді-
тей — 17-річний Ділан та 14-річна 
Керіс. А, враховуючи, що засновник 
династії Кірк Дуглас минулого року 
відсвяткував своє сторіччя, у Майк-
ла є всі шанси дочекатися ще й прав-
нуків. Аби молодь не зволікала. ■

з 28 серпня до 4 вересня

 Овен (21.03—20.04). Дійте за ситуацією, 
сподівайтеся на везіння. Ваша інтуїція не схи-
бить. Усі справи доводьте до кінця. Можливi 
фiнансовi вливання.
 Дні: спр. — 28; неспр. — 29.

 Телець (21.04—21.05). Якщо намагати-
метеся всім догодити, залишитеся самотніми, 
а вас самих запідозрять у вигоді. Цього тижня 
ви з’ясовуватимете стосунки з друзями.
 Дні: спр. — 30; неспр. — 31.

 Близнюки (22.05—21). Тиждень буде 
складним, тому що ви не розумiтимете, як по-
водитися. Ви йтимете проти впливових людей 
і законів, багато хто пiдтримає вашi дiї.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 3.

 Рак (22.06—23.07). Вас можуть підвес-
ти або ви не почуєте попереджень. Намагай-
теся більше слухати і менше говорити. Ваша 
обізнаність не дозволить ввести вас в оману.
 Дні: спр. — 1; неспр. — 2.

 Лев (24.07—23.08). Будьте обережні з 
прийняттям рішень. Потягніть час і розшир-
те поле вибору. Але нічого не відкладайте на 
потім, якщо готові щось зробити вже зараз.
 Дні: спр. — 29; неспр. — 30.

 Діва (24.08—23.09). Ви не зможете оцінюва-
ти себе об’єктивно, але   критикуватимете інших. Бла-
годійність не пiде вам на користь. Перш ніж спробу-
вати на когось вплинути, обміркуйте все.
 Дні: спр. — 28; неспр. — 31.

 Терези (24.09—23.10). У вас з’явиться 
можливість отримати якусь державну пільгу. 
Встигніть її отримати, але перед цим треба ре-
тельно проконсультуватися.
 Дні: спр. — 1; неспр. — 3.

 Скорпіон (24.10—22.11). Тиждень буде 
спокійним, він не стане діяльнiшим, навіть 
якщо старатиметеся. Погодьтеся на той поря-
док, який самоорганізується. Розвивайте свої 
таланти і не зупиняйтеся на досягнутому.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 4.

 Стрілець (23.11—21.12). Незабаром вам 
запропонують сценарій, від якого ви вже від-
мовлялися. Ви оберете позицiю наслiдування. 
Радимо зайнятися чимось приємним.
 Дні: спр. — 3; неспр. — 4.

 Козеріг (22.12—20.01). Розраховуй-
те на удачу. Якщо спочатку щось не складати-
меться, то з часом дещо зміниться. Ви можете 
вдало підбити підсумки i завершити справи.
 Дні: спр. — 28; неспр. — 29.

 Водолій (21.01—19.02). У вас є право 
втрутитися в проблеми друзів, але ви недооці-
нюєте свої сили. Ситуація не вийде з-під конт-
ролю, якщо звертатимете увагу на підказки.
 Дні: спр. — 30; неспр. — 31.

 Риби (20.02—20.03). Не відкривайте ін-
шим те, як ви живете по-справжньому. Не йдіть 
на конфлікт — виграти не вдасться. Частіше 
поступайтеся, так буде більше шансів отрима-
ти корисний досвід.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 4. ■

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

БЕБІ-БУМ

Дідусь у 72
Майкл Дуглас чекає на первістка-онука

■

Майкл Дуглас.❙

24 серпня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер захiдний, 7-12 м/с. 
Температура вночi +11...+13, удень +17...+19.

Миргород: короткочаснi дощi. Уночi +11...+13, удень 
+21...+23.
Вiнниця: короткочаснi дощi. Уночi +10...+12, удень 
+20...+22.
Одеса: без опадiв. Уночi +13...+15, удень +23...+25.

22 серпня температура води в Чорному та Азовському мо-
рях становила 22-25 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 23.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Трус-
кавець: уночi +9...+11, удень +19...+21. Моршин: уночi 
+10...+12, удень +21...+23.
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