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Малюнок Володимира СОЛОНЬКА. ❙

Дорога дешева 
влада
Як платники податків годують 
можновладців та що вони 
отримують натомість
стор. 4 »

Склади 
недбальства
Вогонь на Вінниччині 

знищив 83 тонни 

боєприпасів
стор. 3 »

Відроджена 
на попелищі 

У Гетьманській столиці 

— містечку Батурин — 

живе пам’ять 

про Івана Мазепу
стор. 13 »

Солістка Тетяна Дідух: 
Люблю жити на сцені

Молода вокалістка розповідає, 

чому обрала оперету, а не оперу, і 

привідкриває секрети нової постановки 

«Театр у кишені, або Всі ролі зайняті»
стор. 14 »
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«Зрадники судять патріотів. Боротьба триває незалежно від змісту вироку. 
Кримсько-татарський народ відстоює тут безпеку всього цивілізованого 
світу. Якщо агресія Росії щодо України і Криму залишиться безкарною, 
це стане прецедентом, через який обвалиться весь світовий порядок».

Ільмі Умеров
заступник голови Меджлісу кримсько-

татарського народу, політв’язень

УКРАЇНА МОЛОДА

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Інтенсивність обстрілів наших 
позицій iз боку російсько-окупацій-
них угруповань наприкінці доби 27 
вересня дещо зменшилась, повідом-
ляють у зведенні прес-центру штабу 
АТО. Після 18-ї години противник не 
застосовував міномети та інше важке 
озброєння, проте повного дотриман-
ня режиму тиші так і не було.
 Зокрема, ввечері проросійські най-
манці й надалі продовжували обстрі-
лювати захисників Авдіївки. Щоправ-
да, тепер використовуючи лише 
стрілецьку зброю. Крім того, на До-
нецькому напрямку ворожі гранато-
мети різних видів працювали побли-
зу Пісків, а великокаліберні кулеме-
ти — на підступах до Невельського. 
 На Приморському напрямку 
вночі окупанти обстріляли українсь-
ких вояків у районі Широкиного та 
Талаківки. А на Луганському на-
прямку ввечері під гранатометний 
вогонь противника потрапили наші 
опорні пункти у районі Лобачевого 
та Станиці Луганської. А факти ви-
користання бойовиками стрілецької 
зброї зафіксовані біля Кримського.
 Загалом, за добу незаконні зброй-
ні формування 15 разів поруши-
ли перемир’я. Українські військові 
дев’ять разів вогнем у відповідь при-
мушували ворога дотримуватись ре-
жиму тиші. Втрат серед наших захис-
ників унаслідок бойових дій немає.
 Варто додати, що за допомогою 
повітряного «зондування» спостері-
гачі зі складу СММ ОБСЄ зафіксу-
вали 153 танки проросійських теро-

ристів на тимчасово окупованих те-
риторіях Донбасу. Крім того, були 
помічені ще й 34 гаубиці та 73 бро-
немашини окупантів.
 «За допомогою повітряного спо-
стереження були зафіксовані 49 тан-
ків приблизно за 4 км на південний 
схід від села Тернове (57 км на схід від 
Донецька), 42 танки невстановлено-
го типу приблизно за 3 км на захід від 
села Мануйлівка (65 км на схід від До-
нецька), 32 танки приблизно за 2 км 
на північний схід від селища Круглик 
(65 км на північний захід від Лугансь-
ка), а також 34 гаубиці (16 самохід-
них і 18 буксируваних), 30 танків і 73 
броньовані машини військового типу 
поблизу селища Мирне (28 км на пів-
нічний захід від Луганська)», — від-
звітували у прес-службі Спеціальної 
моніторингової місії.
 Не залишилися поза увагою без-
пілотника ОБСЄ і дев’ять мінометів 
(три 120-мм і шість 82-мм) поблизу 
Мирного на позиціях, де, за оцінкою 
СММ, проводилися навчання з бойо-
вою стрільбою за межами зони безпе-
ки. ■

Ірина КИРПА

 Активіста  кримськотатарського Медж-
лісу Ільмі Умерова   засудили на два з поло-
виною роки тюремного ув’язнення в колонії-
поселенні за слова «Крим — це Україна!». 
Цей злочинний вирок судді в анексованому 
Росією Сімферополі винесли  хворій людині, 
яка має інвалідність та змушена щодня вжи-
вати ліки.
 — Жорстокий вирок обумовлений винят-
ково приналежністю Ільмі Умерова до крим-
ськотатарського народу, — каже його адвокат 
Микола Полозов. — Кремль дав жорстку ус-
тановку на репресії в Криму проти інакодум-
ців та патріотів України. Якщо для відбуван-
ня покарання Умерова відвезуть на материко-
ву частину Російської Федерації або у Сибір, 
це буде просто катастрофою для його життя. 
Адже отримати допомогу від адвокатів, лі-
карів або родичів стане майже неможливо.
 Ільмі Умеров на суді у своєму останньо му 
слові заявив, що представники кримськота-
тарського народу проявили свою громадянсь-
ку позицію прихильності цілісності України і 
до сих пір, у переважній більшості, її не змі-
нюють. Саме за це вони опинилися під кот-
ком репресій окупаційної влади, що де-факто 

встановилася в Криму.
 — Сьогодні в Криму зрадники Украї-
ни судять тих, хто її не зрадив! — сказав на 
суді Ільмі Умеров. — Росія вчинила акт аг-
ресії щодо України, окупувавши та анексував-
ши мою Батьківщину — Крим! Боротьба три-
ває, незалежно від змісту вироку!
 Адвокат Марк Фейгін заявив, що якщо лі-
дери «нормандської четвірки» не вплинуть на 
рішення суду по його підзахисному, то Ільмi 
Умеров помре через важку хворобу. «Керівни-
ки країн-учасниць «нормандського» форма-
ту повинні вжити заходів для порятунку жит-
тя Умерова, — заявив він. — Якщо Умерова 
таки відправлять до колонії — він просто за-
гине там з вини злочинної влади Криму». 
 Відзначимо, що за останні декілька днів 
ангажований Кремлем суд Сімферополя виніс 
відразу три злочинні вироки для патріотів Ук-
раїни. Так, на термін три роки в’язниці умовно 
з позбавленням права займатися професій-
ною діяльністю засудили журналіста «Радіо 
«Свобода» Миколу Семену. А от відомого 
лідера кримськотатарського народу Ахтема 
Чийгоза засудили аж на вісім років позбав-
лення волі!
 — Злочинні рішення, які виносить під-
контрольний Кремлю суд, явно свідчать про 

те, що на окупованому півострові людей пре-
сують за будь-яке інакомислення, — говорить 
директор Amnesty International Ukraine Оксана 
Покальчук. — Неприпустимо виносити виро-
ки, які самі по собі є злочином проти прав та 
свобод громадян.
 Нагадаємо, навесні цього року Європар-
ламент прийняв резолюцію щодо арештан-
тів Кремля та визнав цих людей політични-
ми в’язнями. Євродепутати жорстко засуди-
ли протиправні дії окупаційної влади в Криму. 
До спільної роботи підключилися лідери та-
ких правозахисних організацій, як Українська 
Гельсінська спілка з прав людини, Харківсь-
ка правозахисна група та Медійна ініціатива 
за права. Список осіб, проти яких спецслуж-
би Росії застосовували тортури, фізичне та 
психологічне насильство — постійно розши-
рюється. Серед ув’язнених є люди мистец-
тва та представники релігійних конфесій. Усі 
вони, незважаючи на різний їх статус та умо-
ви утримання, є жертвами агресії Російської 
Федерації проти України.
 — Нині злочинна влада Росії продов-
жує незаконно переслідувати людей та кида-
ти їх у тюрми, — заявила координатор медій-
ної ініціативи за права людини Марія Томак. 
— У нас є інформація щодо бiльш ніж 200 
в’язнiв, проти яких сфабриковані фейкові 
справи. Під коток репресій потрапили патріоти 
України та представники кримськотатарсько-
го народу. Серед ув’язнених є донецький уче-
ний, релігієзнавець Ігор Козловський, відо-
мий український режисер Олег Сенцов, сол-
дат Станіслав Клих, батько чотирьох дітей Алі 
Асанов, а також численні фігуранти так званих 
«справ диверсантів» та багато інших. Росія 
використовує цих людей як політичних заруч-
ників, як засіб тиску на Україну та Захід.
 Агресія Кремля та бездушне ставлення 
до людей змушують лідерів світових право-
захисних організацій активніше об’єднуватися 
з метою захисту прав мешканців окупованого 
півострова від карального режиму країни-аг-
ресора. ■

ПІДТРИМКА

Вони 
наближають 
мир 
і перемогу
Олег Ляшко добиватиметься 
збільшення оборонного замовлення 
для Харківського заводу 
ім. Малишева

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Військово-промисловий комплекс — це локомотив 
економіки нашої країни. І чим більше країна виготовля-
тиме військової техніки — тим скоріше наближатиме кі-
нець війні на Донбасі. На цьому наголосив лідер Радикаль-
ної партії, спілкуючись з працівниками Харківського за-
воду імені Малишева, де перебував iз робочим візитом.
 «Харків — столиця танкобудування. З 20-х років ми-
нулого століття тут роблять найкращі танки. Сьогод-
ні дуже важливо зрозуміти просту істину: хто не годує 
свою армію — буде годувати чужу. Ми повинні забезпе-
чити нашу армію надійною сучасною технікою, щоб збе-
регти життя наших військових і перемогти у війні», — 
заявив Ляшко.
 Лідер РПЛ переконаний, що вітчизняні зразки вій-
ськової техніки нічим не гірші за іноземні. Проте пот-
рібні значні фінансові вливання для модернізації облад-
нання, на якому їх виготовляють.
 «Танки «Оплот», які роблять на харківському за-
воді, — це оплот нашої безпеки. Тому ми будемо бороти-
ся за збільшення оборонного замовлення, вибиватиме-
мо фінансування на переоснащення обладнання підпри-
ємства. Потрібні значні кошти, щоб тут робили більше 
сучасної військової техніки найвищих світових зразків. 
Більше танків — більше роботи і більші зарплати — це 
запорука розвитку економіки», — зазначив народний 
депутат.
 Олег Ляшко особисто проїхався на танку, виготовле-
ному на Харківському заводі ім. Малишева, вигукуючи 
«До Москви! До перемоги!». Та подякував працівникам 
підприємства за їхню нелегку працю.
 «Ви не танки робите, ви наближаєте мир в Україні! 
Дякую вам за це!» — звернувся до працівників заводу 
Ляшко. ■

■

Олег Ляшко хоче, щоб на харківському заводі виготовляли
більше сучасної військової техніки найвищих світових зразків.

❙
❙

гривень
на тися-
чу проектів 

розвитку в регіонах виділив Кабмін, відповід-
не рішення було прийнято на засіданні уряду в 
середу.

1,7 млрд.
гривень
до бюджету 
України дозво-

лив стягнути суд з «Газпрому», написав на своїй 
сторінці у «Фейсбуцi» міністр юстиції Павло Пет-
ренко.

тонн
зерна екс-
портували ук-

раїнські аграрії, повідомила прес-служ-
ба Міністерства аграрної політики та про-
довольства.

осіб
щ о д н я 
приїздить 

до столиці на роботу з-за її меж, заявив 
мер Києва Віталій Кличко.

соціальних 
продуктів 
подорожчало з почат-

ку року, такими є невтішні дані Держста-
ту України.
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80 млн. 10 млн. 500 тис. 90%

НА ФРОНТІ

Зондування ворога
Безпілотники місії ОБСЄ зафіксували 
значну кількість бронетехніки 
російсько-окупаційних угруповань

■

ДО РЕЧІ

 Військове командування армії 
США випустило посібник про нові 
російські техніки ведення бою на 
основі подій в Україні, який опублі-
кований у вільному доступі на сай-
ті PublicIntelligence. І хоча посіб-
ник Russian New Generation Warfare 
Handbook призначено для внутріш-
нього користування, проте він не за-
секречений. 
 У книжечці з протидії РФ зібра-
но фото російської військової техні-
ки з описом її характеристик, а та-
кож розкривається гібридна такти-
ка, яку Росія застосувала в Криму 
та на Донбасі. Зокрема, у передмові 
до посібника сказано: «Поки амери-
канська армія билася в Іраку та Аф-
ганістані, вона досягла найвищого 
тактичного рівня протиборчої сили 
нашої ери. Однак вороги Америки 
не відпочивали — Росія спостері-
гала трансформацію американсь-
кої армії та почала трансформацію 
власної».

■

ПОЛІТВ’ЯЗНІ

«Зрадники України 
судять тих, 
хто її не зрадив»
Вирок Кремля для Ільмі Умерова адвокат 
засудженого назвав уповільненою стратою

■
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Євдокія ФЕЩЕНКО

 На території Національного історико-меморіаль-
ного заповідника «Биківнянські могили» сьогодні, 
29 вересня,  відкриють фотодокументальну вистав-
ку «Перетинаючи київський Стікс». Вона  розповідає 
про долі київських греків, розстріляних у результаті 

проведення так званої  «грецької операції» — масо-
вих репресій й проти представників грецької спільно-
ти в усіх республіках СРСР. «Грецька операція» була 
запроваджена директивою наркома внутрішніх справ 
СРСР М. Єжова № 50215 від 11 грудня 1937 року. 
Опосередкованою причиною репресування греків 
стало встановлення в Греції монархічного ладу, який 

сприймався в СРСР як  ворожий. 
 Грецька спільнота у Києві була невеликою за 
кількістю, їхнє культурне й суспільне життя оберта-
лось переважно довкола Будинку народів Сходу. Біль-
шість репресованих греків були ремісниками, праців-
никами сфери обслуговування.
 Співорганізатори проекту — Національний істори-
ко-меморіальний заповідник «Биківнянські могили» та 
Київське міське товариство греків ім. К. Іпсіланті.
 У Биківні поблизу Києва на території заповідни-
ка до 24 жовтня можна побачити матеріали з архів-
но-кримінальних справ репресованих греків та інші 
документи особистого характеру, які  відтворюють їхні 
біографії: розповідають про місця роботи й проживан-
ня, родини, а також інформують про обставини й при-
чини арешту кожної жертви сталінського режиму. ■

Валентина ГРИГОРЕНКО

 Ми ніколи не можемо знати, що на 
нас чекає за рогом... чи то пак, за пово-
ротом. На одній із автобусних зупинок 
Ніжина провінційний таксист Юра ви-
падково натрапляє на молоду дівчину 
Свєту. Коротенькі шортики Свєти зму-
шують таксиста натиснути на гальма. 
Свєта та її мати спокушають Юру пев-
ною сумою грошей на поїздку в При-
путні — забуте Богом і людьми село. 
Так анонсують творці новий українсь-
кий фільм «Припутні», який цього 
тижня вийшов на широкі екрани.
 Кінокартину режисера Аркадія 
Непиталюка можна назвати побуто-
во-сімейною драмою. Цей жанр на 
вітчизняній ниві пропрацьований дав-
но: і Кайдашеву сім’ю всі пам’ятають 
зі шкільної програми, і «Зачаровану 
Десну» із причитаннями бабці, щоб 
пальчики повидьоргувало, як ті морк-
винки. Дії «Припутніх» теж розгорта-
ються на Чернігівщині, але  у прокаті 
мають позначку  «16+».  Бо не лише 
баба Зіна з села Припутні (таке справ-

ді існує в Ічнянському районі)  гово-
рить по-сільському із суржиком, із 
вживанням простонародних слів і ви-
разів. У таксиста Юри (він сам себе 
називає ніжинським жлобом) трохи 
не через слово — жаргонні чи мати.  
Хоча молодий чоловік і Бетховена слу-
хати може, бо диск йому подарувала 
вчителька, за якою уже півроку впа-
дає. У деяких моментах — абсурду це 
кіно справді можна вважати  житейсь-
кою комедією, як пишуть на афішах. 
Це якщо смішно, коли п’янчуга роз-
биває чужу машину, коли йому щось  
привиділося; чи  сваряться між собою 
стара мати з села з донькою, що живе 
у гуртожитку в місті зі своєю донькою-
байстреням, що також неодруженою  
завагітніла, від «жонатика».
 До речі, першоосновою стрічки 
була п’єса Романа Горбика «Центр» 
— історія трьох жінок: онучки, матері 
та бабусі, які поєднані одним селом.
 Бюджет «Припутніх», які дуже 
часто нагадують документальне кіно, 
— 8,5 млн. грн. Знімали фільм за фі-
нансової підтримки Держкіно. ■

Тетяна ОНИЩЕНКО

 Про обставини надзвичай-
ної ситуації на Вінниччині, 
поблизу Калинівки, – вибухів 
і пожежі військових складів,  
які  розпочалися близько 
22-ї години 26 вересня, на  
брифінгу вчора  розповів вій-
ськовий прокурор Анатолій 
Матіос.  Нагадаємо, еваку-
ювали більше 30 тисяч осіб. 
За  словами військового про-
курора, на одному з найбіль-
ших артилерійських складів 
України не працювала по-
жежна сигналізація, а також 
не вистачало 50% технічних 
засобів охорони. Він також 
заявив про наявність кадро-
вих проблем зі співробітни-
ками воєнізованої охорони, 
які отримують украй низь-
ку заробітну плату, а працю-

ють там «в основному люди 
похилого віку». За словами 
Матіоса, на момент виник-
нення надзвичайної події ар-
сенал охороняло лише кіль-
ка постів зенітного прикрит-
тя арсеналу і 17 співробітни-
ків воєнізованої охорони.
 Анатолій Матіос відкинув 
версію радника Президента Ук-
раїни Юрія Бірюкова про ата-
ку за допомогою безпілотника. 
«Ніяких диверсійних груп, про 
які говорить «Фейсбук», слідс-
тво, вивчивши матеріали СБУ 
та інших правоохоронних ор-
ганів, на території Вінницької 
області не встановило, і даних 
про це немає. Даних про БПЛА 
слідством... не встановлено», 
— сказав головний військовий 
прокурор.
 Заплановані СБУ антите-
рористичні навчання у Він-

ницькій області так і не поча-
лися, тому інформація про за-
тримання диверсійних груп 
у ході навчань не відповідає 
дійсності. Військова проку-
ратура наразі розглядає такі 
версії причин вибухів у Ка-
линівці: неналежні умови 
зберігання боєприпасів, не-
належне виконання своїх 
обов’язків посадовими осо-
бами та диверсія з боку осіб, 
які мали доступ до складів iз 
боєприпасами.
 Про диверсію як основну 

причину для надзвичайної 
ситуації на складі, де зберіга-
лося 83 тисячі тонн боєпри-
пасів, повідомляли і в Служ-
бі безпеки України. 
 Пожежа на військових 
складах Збройних сил Украї-
ни у Калинівці на Вінниччині 
локалізована до кінця середи, 
27 вересня, за словами голови 
Держслужби України з над-
звичайних ситуацій Миколи 
Чечоткіна. Станом на четвер 
iз території складу ще періо-
дично лунали вибухи. ■

Тетяна МІЩЕНКО

 Нещодавно команда українських 
дизайнерів тріумфально повернулася 
з Парижа, де продемонструвала проект 
Transformation одразу на двох локаціях: 
крім головного павільйону Les Docks, 
експонентами якого є десятки молодих 
дизайнерів з усього світу, виставка 12 
українських предметників демонструва-
лася також в Українському культурному 
центрі в Парижі. 
 Після минулорічного успіху, коли 
українські предметники вперше заяви-
ли про себе в рамках паризького Тижня 
дизайну, дизайнери продемонстрували 
широкий спектр тем і предметів: від сві-
тильників і меблів до фешн-аксесуарів, 
арт-об’єктів та інсталяцій, гідних рівня 
Венеціанської бієнале. Проект здобув 
величезну увагу та високі оцінки. 
 Кілька робіт українських предмет-
них дизайнерів, представлених  у ве-
ресні на Paris Design Week 2017, пот-

рапили в огляди найвпливовіших єв-
ропейських медіа. Стілець Buffalo від 
дизайн-бюро Svoya studio був відзна-
чений у огляді CNN, як один з 10 найці-
кавіших об’єктів паризького Тижня ди-
зайну. У головній статті французького 
Le Figaro, присвяченій цій події, відзна-
чили плитку Tetrapod від Sergey Makhno 
Architects, яка цього року отримала на-
городу Red Dot Award, а диван Tao від 
Pavel Vetrov для MoDi, який також був 
відзначений Red Dot Design Award, ви-
дання включило до добірки «6 найкра-
щих предметів виставки». Це свідчить 
лише про одне: український предметний 
дизайн надшвидкими темпами прохо-
дить еволюцію, вже починаючи наздо-
ганяти європейських колег.
 Показово також те, що, на відміну 
від, як правило, розрізнених дизайнерів 
з пострадянського простору, які пред-
ставляють або себе, або свою студію, ук-
раїнський дизайн грає «командно» і по-
казав практично національний стенд. ■

ФЕСТ

Візьми 
ляльку
У Київ з’їдуться театри 
з 18 країн 
Вікторія КОТЕНОК

 Київському академічному теат-
ру ляльок (віднедавна — Замок на 
горі) цьогоріч виповнюється 90 років! 
Саме тому його працівники виріши-
ли влаштувати для киян і гостей сто-
лиці грандіозне свято — фестиваль із 
найкращими виставами для дітей та 
дорослих від 18 країн! Серед учасни-
ків Pupрet UP! — гості з Німеччини, 
Франції, Хорватії, Грузії, Туреччи-
ни, Португалії, Канади. Покази май-
же всіх вистав протягом п’яти днів бу-
дуть відбуватися паралельно на  трьох 
сценах театру — великій, малій та 
мікросцені. Окрім того, в холах за-
плановані розважально-танцювальні 
програми, презентації фотовиставок і 
фільмів про країн-учасників. 
 На урочисте відкриття 30 вересня 
у Києві організатори форуму запро-
шують усіх бажаючих. Для цього вар-
то взяти з собою свою улюблену ляль-
ку чи іграшку, яскраво одягнутися і 
прийти на Європейську площу о 18.00. 
Далі всі гості разом з акторами теат-
ралізованою ходою рухатимуться до 
Поштової площі до спеціально спо-
рудженої сцени. На ній буде показа-
ний видовищний вуличний перфор-
манс «Легенда про Київ» із величез-
ними ляльками, грою на барабанах, 
вогняним шоу і човном завширшки 6 
метрів. 
 Загалом, майже всі вистави фору-
му поставлені універсальною мовою — 
ляльковою (мінімум слів, максимум 
дії). Тому навіть зарубіжні постанов-
ки будуть зрозумілі аудиторії різно-
го віку. Винятком стане лише вистава 
«Яблунева долина» Французької не-
залежної театральної компанії «Ко-
лапс» (місто Ліон), яку наживо дуб-
люватиме актриса Юлія Шаповал (пе-
реклад Неди Неждани). 
 Хедлайнери фестивалю Pupрet UP! 
— вистави «Незвичайна подорож» Ні-
мецького театру ляльок «П’яте коле-
со» з міста Руст, «Грузія» Грузинсь-
кого державного театру ляльок з міс-
та Сагареджо, «Валізка та собачка» 
Іранської театральної групи «Маска» 
з Тегерана, «Дев’ята овечка» Хорват-
ського дитячого театру імені Бранко 
Михайлевича з міста Осієк та «Чарів-
на зброя Кєндзо» Білоруського театру 
ляльок «Лялька» з Вітебська.
 До складу експертної комісії 
увійшли: режисер театру ляльок Ре-
ваз Байназишвілі (Грузія), продюсер 
театру ляльок «Ільмарине» у місті 
Нарва Ірина Михальова (Естонія), ре-
жисер, художній керівник і дирек-
тор Київського театру оперети Богдан 
Струтинський (Україна), режисер і 
педагог Леонід Попов (Україна), теат-
ральний критик i викладач Сергій Ва-
сильєв (Україна).
 Однією з місій фестивалю Pupрet 
UP! є розширення вікової категорії 
своїх глядачів, аби в майбутньому пока-
зувати, окрім дитячих, більше вистав 
для дорослих і сімейного перегляду. 
Приміром, найближчою прем’єрою 
буде постановка популярної режисер-
ки з Харкова Оксани Дмітрієвої «Як за-
гинув Гуска» за однойменною п’єсою 
Миколи Куліша. ■

■

місце
займає Україна 
в Глобальному 

рейтингу конкурентоспроможності, скла-
деному фахівцями Світового економічно-
го форуму (WEF).

81-ше
приросту експорту електроенергії 
вдалося досягти Україні в січні-
липні цього року порівняно з ана-

логічним періодом минулого року,  йдеться у статис-
тичній звітності  Міністерства енергетики та вугільної 
промисловості.

області
України охопив пілотний про-
ект із впровадженням сучасної 

системи контролю за безпечністю моло-
ка, заявив керівник проекту САФОЗО Ігор 
Кравченко.

—  таким є при-
ріст економіки 
України в пер-

шому півріччі, зазначають  у Націо-
нальному банку України.

зменшилася за-
боргованість із 
виплати зарпла-

ти в Україні в серпні, звітує Державна служ-
ба статистики. 

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

43% 4 2,4% На 1,7%

ТАКЕ КІНО

Припутній натуралізм
Сімейно-провінційні чвари 
у фільмі Аркадія Непиталюка

■ЗНАЙ НАШИХ!

Дизайн грає 
командно
Стільці і дивани українських 
дизайнерів найкращі

■

ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ

Репресії київських греків
У Биківні згадують жертв сталінського терору

■

НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ

Склади недбальства
Вогонь на Вінниччині знищив 
83 тонни боєприпасів

■

Працюють мобільні групи психологічної підтримки 
з постраждалими мешканцями міста Калинівка.
Фото з сайта ngu.gov.ua.
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«Кабмін говорить про дефіцит держбюджету в 2,4%, але це без урахування 
боргів iз ПДВ, боргів iз зарплат держпідприємств і «дірки» в 150 млрд. грн. 
у бюджеті Пенсфонду»

Олександр Охріменко
економіст

УКРАЇНА МОЛОДА

Наталія ЛЕБІДЬ

Як уже знає наш читач, Кабмін 
нарешті подав у Раду законопро-
ект про держбюджет на 2018 рік, 
який депутати повинні розглянути 
в жовтні. Презентацію докумен-
та опублікували на сайті уряду. 
Вперше доходи головного кош-
торису країни перевищили 1 трлн. 
грн. Урядовці обіцяють зростання 
соцстандартів, низьку інфляцію 
і десятки мільярдів гривень на 
будівництво доріг. Проте експер-
ти кажуть, що бюджет занадто 
оптимістичний, і прогнозують, що 
він буде відкоригований, перш за 
все, в обсягах і термінах збіль-
шення соцстандартів. Однак зараз 
iдеться навіть не про соцстандар-
ти.

Усе вище і вище
 А йдеться, власне, про те, 
що за кожної української вла-
ди повторюється одна й та сама 
картина. Під час розгляду про-
екту бюджету виявляється, що 
витрати на утримання цієї са-
мої влади (а також правоохо-
ронних структур, на яких вона 
тримається) значно перевищу-
ють видатки на медицину, куль-
туру, освіту. Власне, укріплен-
ня силових структур останніми 
роками пояснюється війною на 
Сході, але, окрім «силовиків», 
лишається ще чимало персон та 
інституцій, які вже точно ніде не 
воюють.(Зауважимо, що в ціло-
му фінансування силового блоку 
збільшать до 165 млрд. грн. (5% 
ВВП), а це на 22 млрд. грн. біль-
ше, ніж у нинішньому році).
 Експерти, які проаналізува-
ли бюджет-2018, вивели у циф-
рах та відсотках зростання утри-
мання основних владних «вуз-
лів». Так, пораховано, що вся 
центральна влада як така «ва-
житиме» наступного року 6,5 
мільярда гривень, що на 17% 
більше, аніж у 2017-му. Майже 
на стільки ж (на 18%) зростуть 
витрати й на адміністрацію Пре-
зидента, якій відведено в бюд-
жеті 965 мільйонів гривень.  
 Але найбільш відчутно збіль-
шиться дохідна частина у Каб-
міну та Верховної Ради. Ось де, 
як каже Президент Порошен-
ко, «гуляй-поле». Порівняймо: 
у бюджеті поточного року фі-
нансування апарату парламен-
ту передбачено у розмірі 1,22 мі-
льярда гривень, натомість у про-
екті бюджету-2018 на ці потреби 
пропонуються витрати у розмірі 
1,67 мільярда гривень. Різни-
ця, зауважимо, становить 37%. 
При цьому видатки на здійснен-
ня законодавчої діяльності Ради 
пропонують збільшити на 272 
мільйони гривень, а матеріаль-
но-технічне забезпечення пар-
ламенту — на 175 мільйонів гри-
вень.
 Щодо Кабміну, то його утри-
мання зросте на 327 мільйонів 
гривень. У бюджеті поточного 
року витрати на утримання Ка-
бміну складають 1,18 млрд. гри-
вень. Натомість у проекті бюд-
жету-2018 уряду призначені 
вже цілі півтора мільярда. Зрос-
тання дорівнює 28%. На що кон-
кретно підуть ці кошти? На різні 
потреби. Так, секретаріат отри-
має 224 млн. гривень, матеріаль-
но-технічне забезпечення зрос-
те на 84 млн. гривень, державну 
аудиторську службу ощаслив-
лять додатковими 98 млн. гри-
вень, а от витрати на державне 
агентство електронного уряду-
вання пропонують зменшити на 
ті ж 98 млн. гривень.
 Що ж, жити на такі кошти 

можна. Це не якийсь там жалю-
гідний 431 мільйон, призначе-
ний на лікування дітей від ту-
беркульозу. Або 112 мільйонів 
на пілотний проект iз трансплан-
тації органів. Або 90 мільйонів 
пільгових кредитів на житло. 
Всі, хто є втіленням касти обра-
них, отримає свій куш, та ще й 
(майже напевне!) попросить про 
додаткову матеріальну допомо-
гу, як це заведено, зокрема, у на-
родних депутатів. Існує теза про 
те, що дешева влада обходиться 
надто дорого. Наші ж дорогі кер-
маничі є надто дешевими менед-
жерами, аби коштувати мільяр-
ди. Це той самий випадок, коли 
кількість (витрачених грошей) 
не переходить у якість (купленої 
за них роботи). Розберемо це на 
конкретних прикладах. 

Що натомість
 На початку минулого тиж-
ня парламент безуспішно роз-
глядає поправки до судової ре-
форми. Поправок багато — май-
же 5 тисяч. Спочатку парламен-
тарiям не вдається прийняти 
жодну з них, і навіть не тому, 
що поправки ці незадовільні за 
змістом. Причина значно ба-
нальніша — відсутність біль-
шості нардепів на робочих міс-
цях. Нульова дисципліна та то-
тальні прогули — проблема, що 
стала надто звичною. Хоча в да-
ному разі можна говорити ще й 
про свідомий «ігнор» з боку про-
владних фракцій, які прагнуть 
протягнути крізь парламент су-
дову реформу в тому вигляді, 
в якому вона є зараз. І зробити 
систему правосуддя ще більш 
«ручною», аніж досі, хоча це є, 
звісно, окремою темою для роз-
мови. 
 Інший момент. Кожен дру-
гий законопроект Верховної 
Ради VIII скликання отримує 
негативні висновки Головного 
науково-експертного управлін-
ня парламенту, повідомило ос-
таннє. Так, зі 100 останніх за-
конопроектів, щодо яких ГНЕУ 
дало експертні висновки з чер-
вня по вересень, 57 отримали 
негативну оцінку і рекоменда-
цію доопрацювати чи відхили-
ти їх. Причини? Їх щонайменше 

три: юридична недосконалість, 
входження у супе речність з ін-
шими актами та просто відсут-
ність потреби у подібному доку-
менті. От, власне, на що йдуть 
гроші платників податків — на 
якісну або геть дурну писанину, 
що змушує хапатися за голову 
штатних експертів Ради.
 І це при тому, що народні 
обранці в цілому не надто пе-
ревтомлюються.  Крім 42 днів 
офіційної відпустки, законот-
ворці в Україні мають майже два 
місяці на неформальний відпо-
чинок. Причому сюди не зарахо-
вуються офіційні лікарняні на-
родних депутатів. У цілому ж, 
як порахував Комітет виборців, 
лише за липень-2017 депутатам 
виплатили 3,5 мільйона гри-
вень зарплати. Це, так би мови-
ти, «оздоровчі» та «відпускні». 
А от робота нардепів протягом 
цілого року обійдеться державі 
вже у 416,4 мільйона гривень. 
Ці кошти підуть безпосередньо 
на зарплати 423 депутатам, 1692 
помічникам, 1055 співробітни-
кам апарату і 1218 працівникам 
підвідомчих установ. «Армія» 
чиновників, що й казати, чима-
ла. От тільки де ж її бойовий за-
пал?
 Утім, коли дуже треба, запал 
проявляється добре. Якщо зго-
ри спускають завдання забло-
кувати ухвалення того чи іншо-
го документа, депутати залюбки 
вдаються до блокування трибу-
ни. Це — друга улюблена заба-
ва після кнопкодавства. До речі, 
із цим явищем уже навіть пере-
стали боротися. Тож рух «Чес-
но» лише підраховує кількість 
подібних порушень. А відтак 
звітує про те, що, приміром, 41 
випадок кнопкодавства у червні 
перекрив подібний антирекорд у 
березні.  Що ж до учасників та-
ких «звершень», то їх не кара-
ють. Їх нагороджують додатко-
вими 37% видатків. 
 Те саме, власне, можна ска-
зати й про адміністрацію Прези-
дента (орган із, у принципі, не-
зрозумілими повноваженнями 
— чи то канцелярія, чи то штаб-
квартира кризових менеджерів, 
чи то караюча рука влади), а та-
кож i про Кабмін. За що нагород-

жують уряд у вигляді надбавок 
до визначеного минулоріч утри-
мання? Можливо, за те, що На-
ціональний банк погіршив про-
гноз зростання річного ВВП 2017 
року з 1,9% до 1,6% (а наш голо-
вний кредитор — Міжнародний 
валютний фонд — iз 2,9 до 2%)? 
Чи, може, за те, що гривня про-
довжує дешевшати, а у бюджет-
2018 закладено долар по ціні у 
30 гривень? Чи за повний «бєс-
прєдєл» у формулах «Роттер-
дам+» та «німецький хаб+», по 
яких українці розплачуються, 
відповідно, за вугілля та за газ? 
Чи, нарешті, за те, що в країні 
зростає безробіття, і кількість 
зайнятого населення обрахо-
вується у 16 млн. осіб, що ста-
новить лише 55,6% від загаль-
ного числа людей працездатно-
го віку? ■

КОЛІЗІЇ 

Дорога дешева влада
Як платники податків годують можновладців та що вони 
отримують натомість

■

Уряд багато обіцяє, але мало робить. Щоправда, на зарплаті топових держчиновників це ніяк не відбивається.❙

P.S. 
 Не так давно всі обговорювали те, 
як ганебно потрапив Київ до десятки 
найгірших світових столиць, а зараз 
можна звернутися до свіжішої статис-
тики. Йдеться про те, що Україна посі-
ла 133-тє місце зі 155 країн у рейтин-
гу найщасливіших країн світу — це 
визначено в нещодавній доповіді ООН 
World happiness report. Дослідники 
оцінювали рівень ВВП країни на кож-
ну людину, рівень соцполітики, свобо-
ду слова, корупцію та тривалість жит-
тя. За цими показниками Україна отри-
мала 4,096 бала, що надало їй 133-тє 
місце. Наша держава розмістилася у 
рейтингу навіть нижче, ніж Конго, Су-
дан, Танзанія та Гана. Серед постра-
дянських країн Україна має найгірший 
результат, зокрема Росія отримала 50-
те місце, Казахстан — 61-ше місце, а 
Білорусь посіла 68-му сходинку. Ми-
нулоріч Україна була у даному рейтин-
гу на 123-му місці. А те, що так низь-
ко скотилася цього разу, — результат 
спільної «роботи» і парламенту, і уря-
ду, і Президента. 
 Але якщо повернутися до бюджету 
на наступний рік, то варто зазначити, 
що більшість експертів вважає його не 
лише несправедливим, а й нереаліс-
тичним. Так, економіст Олександр Ох-
ріменко вважає, що бюджет планують 
виконати, перш за все, за рахунок де-
вальвації гривні майже на 8%. «Каб-
мін говорить про дефіцит держбюдже-
ту в 2,4%, але це без урахування бор-
гів iз ПДВ, боргів iз зарплат держпід-
приємств і «дірки» в 150 млрд. грн. у 
бюджеті Пенсфонду, — говорить Ох-
ріменко. — Викликають сумніви такі 
джерела доходів, як спецконфіскація 
майна колишніх чиновників (4 млрд. 
грн.) і приватизація (22 млрд. грн.)».
 «Економічне зростання у 3% ре-
альне, але цього мало, нам треба 
хоча б 5-7% для швидкого розвитку, 
— каже колега Охріменка Іван Нікіт-
ченко. — Викликає сумнів інфля-
ція: неясно, за рахунок чого вона буде 
знижуватися. При цьому курс дола-
ра виросте до 29,3 iз 27,2 грн. / дол., 
тобто тільки за рахунок девальва-
ції гривні ціни на імпортні товари, па-
ливо тощо виростуть на 7,7%». Кого 
точно не злякає інфляція, так це ук-
раїнських можновладців. Їхні життєві 
стандарти лишатимуться на висоті. 
Зрештою, як і завжди. 

Лавринович вийшов на свободу
 Апеляційний суд Києва задовольнив 
скаргу адвоката екс-міністра юстиції Олек-
сандра Лавриновича та скасував рішення Пе-
черського райсуду Києва про обрання йому 
запобіжного заходу у вигляді арешту на два 
місяці. Цим самим рішенням Апеляційний суд 
постановив звільнити Лавриновича з-під вар-
ти в залі суду. Прокурор Яніс Сімонов зазна-
чив, що обвинувачення незадоволене таким 
рішенням суду, але опротестувати його мож-
на буде лише після оголошення 4 жовтня пов-
ного тексту рішення, коли буде викладено мо-
тивувальну частину.
 При цьому прокурор зазначив, що суд-
ді апеляційної інстанції «негативно ставлять-
ся до справ, які розслідує Департамент спе-
ціальних розслідувань Генеральної прокура-
тури». «Якщо ви чули, то останнім часом уже 
почали відпускати колишніх співробітників 
«Беркута», яких підозрюють у скоєнні масо-
вих убивств. Саме апеляційна інстанція від-
пускає їх, змінюючи запобіжний захід», — 
наголосив він. Водночас Сімонов заявив, що 
слідство в цьому кримінальному проваджен-
ні стосовно Лавриновича триватиме, прово-
дитимуться всі необхідні слідчі дії, зокрема з 
боку захисту, й після цього вирішуватиметь-
ся питання про направлення обвинувально-
го акта до суду для розгляду.
 Нагадаємо, що Генпрокуратура обвину-
вачує Лавриновича в участі в організації кон-
ституційного перевороту в 2010 році. 6 вере-
сня Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, 

що екс-президенту Віктору Януковичу та 
екс-міністру юстиції Лавриновичу повідом-
лено про підозру в захопленні разом з інши-
ми особами державної влади в Україні шля-
хом конституційного перевороту в 2010 році. 
Зокрема, Лавриновича підозрюють в органі-
зації незаконної, без рішення Верховної Ради 
України, зміни до чинної Конституції України 
за допомогою внесення до Єдиного держав-
ного реєстру нормативно-правових актів тек-
сту Конституції України в редакції 1996 року 
та його офіційного опублікування.

Парламент хоче знати про 
Саакашвілі все
 Комітет Верховної Ради з питань зако-
нодавчого забезпечення правоохоронної 
діяльності 4 жовтня хоче заслухати мініст-
ра внутрішніх справ Арсена Авакова, керів-
ника Національної поліції Сергія Князєва 
і голову Державної прикордонної служби 
Петра Цигикала. На комітеті планують за-
слухати їхні звіти щодо дій силовиків під 
час перетину колишнім президентом Грузії, 
лідером політичної партії «Рух Нових сил» 
Міхеїлом Саакашвілі і його прихильника-
ми кордону в пункті пропуску «Шегині» у 
Львівській області 10 вересня. Як відомо, 
у цей день Саакашвілі, екстрадиції яко-
го вимагає Грузія, прорвався до України з 
території Польщі. 22 вересня Мостиський 
районний суд Львівської області оштрафу-
вав Саакашвілі на 3,4 тис. гривень за неза-
конний перетин кордону. ■

НОВИНИ ПЛЮС■
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Виборча комісія Іракського Курдистану оп-
рилюднила результати референдуму, який 
відбувся в цій автономній частині Іраку в 
понеділок. На голосування було винесене 
єдине питання: «Чи хочете ви, щоб регіон 
Курдистан і курдські території за його межа-
ми стали незалежною державою?». І 92,7% 
виборців із понад трьох мільйонів відповіли 
ствердно. Курдські лідери кажуть, що під-
тримка незалежності на референдумі дасть 
їм мандат, завдяки якому вони розпочнуть 
переговори про відокремлення з централь-
ним урядом у Багдаді та сусідніми країнами.

Не втратити курдів разом із нафтою 
 Сусіди Іраку — Туреччина, Іран і Сирія 
— виступають проти курдського референ-
думу за суверенітет, побоюючись зростан-
ня сепаратистських настроїв серед курдів, 
які живуть на їхніх територіях. Результа-
ти оголосили попри заклики прем’єр-
міністра Іраку Хайдера Абаді про їх «ска-
сування». Він закликав курдів вести діа-
лог із Багдадом «у рамках Конституції». 
 На території Іракського Курдистану роз-
ташовані найбільші нафтові родовища Іра-
ку, тому офіційний Багдад побоюється не 
лише можливого розпаду країни і грома-
дянської війни, а й втрати головних джерел 
поповнення бюджету. Іракський парламент 
попросив прем’єр-міністра розгорнути вій-
ська до «нафтових» районів Кіркука та ін-
ших суперечливих областей, які перебува-
ють під контролем курдських сил.
 Поки курди святкують результат ре-
ферендуму та закликають Багдад до діа-
логу в нових реаліях, парламент Іраку 
проголосував за відправку військ у про-
вінцію Кіркук, де вони взяли під конт-
роль усі аеро порти та прикордонні перехо-
ди на території Курдистану. Управління 
цивільної авіації оголосило про скасуван-
ня міжнародних рейсів з аеропортів Ербі-
ля та Сулейманії, починаючи з сьогодніш-
нього дня. «Ми засуджуємо будь-які спро-
би поширення ідей расизму та етнічних 
поділів, які сприяють поверненню на наші 
території тероризму. Терористи викорис-
товують нашу роз’єднаність», — заявив 
прем’єр-міністр Іраку Хайдер Аль-Абаді.

 Влада вже заявила про намір розслі-
дувати в судовому порядку дії курдських 
чиновників, які підтримали референдум, 
включно з главою регіону Масудом Бар-
зані. Центральна влада Іраку визнала 
курдський референдум про незалежність 
незаконним і виставила курдам ультима-
тум повернути регіон у конституційне рус-
ло впродовж трьох днів, тобто до сьогод-
нішнього дня.

Світ підтримує Багдад 
 Розсіяні по територіях Туреччини, 
країн Близького Сходу та Європи курди 

виступають за створення власної держа-
ви з кінця Першої світової війни і розпаду 
Османської імперії. Свій прапор курди ма-
ють уже близько ста років. Ще 1919 року, 
коли країни-переможці у Першій світовій 
проводили в Парижі консультації про 
майбутній розподіл території колишньої 
Османської імперії, курдська делегація 
представила стяг-триколор, що мав чер-
вону, білу та зелену смуги із сонцем посе-
ред центральної білої смуги. Обіцяної тоді 
держави курди не отримали, тож сьогодні 
вони єднаються навколо свого прапора.
 Окрім Ізраїлю, який єдиний виступив 

на підтримку курдських прагнень до неза-
лежності, та США, які висловились одно-
часно і на підтримку єдності Іраку, і на під-
тримку прагнень курдів до незалежності, 
ніхто на міжнародній арені не радіє разом 
iз курдами. У суперечці  довкола незалеж-
ності курдів ФРН підтримує  цілісність 
Іраку. Міністр закордонних справ ФРН 
Зіґмар Ґабріель 26 вересня ще раз висло-
вив своє невдоволення плебісцитом. Курд-
ські посадовці дійшли рішення про прове-
дення плебісциту «без огляду на застере-
ження, попередження і всупереч одного-
лосним порадам міжнародної спільноти», 
заявив Ґабріель. Водночас він наголосив, 
що референдум не має правової сили — 
особливо що стосується так званих спір-
них областей. Ідеться, передусім, про ба-
гатий нафтою регіон навколо Кіркука. 
Він насправді не належить до Автономно-
го регіону Курдистан. Однак після вигнан-
ня бойовиків терористичного угрупован-
ня «Ісламської держави» (ІД) його конт-
ролюють курдські пешмерга. За високої 
явки вони також підтримали курдську 
незалежність, що особливо роздратувало 
центральний уряд у Багдаді. Саме тут є за-
гроза ескалації конфлікту.
 Спеціальне шиїтське ополчення, мо-
білізоване з населення, бряцає зброєю на 
тлі ймовірного відділення регіону.  Зокре-
ма і через це Ґабріель закликає всі сторо-
ни «утриматися від будь-якої ескалації чи 
силових дій». Глава МЗС Франції Жан-Ів 
Ле Дріан застеріг владу Іракського Кур-
дистану, що оголошення незалежності 
цього автономного регіону може спричи-
нити дестабілізацію ситуації на всьому 
Близькому Сході. Одночасно він закли-
кав федеральний уряд у Багдаді розши-
рити автономні права курдів. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 У консервативній Саудівській Аравії повільно, але 
невпинно просувається процес із визнання основних 
прав жінок, повідомляє «Євроньюс». У вівторок король 
Саудівської Аравії Салман ібн Абдул-Азіз Аль Сауд ви-
дав історичний указ, який дозволить жінкам мати водій-
ські посвідчення. Указ запроваджує створення мініс-
терського органу, який упродовж 30 днів має провести 
консультації, і до червня 2018 року виконати це розпо-
рядження, повідомляє саудівська агенція Saudi Press.
 Саудівська Аравія до цього часу була єдиною краї-
ною у світі, яка забороняла жінкам керувати автомо-
білем. Незгодні з цим упродовж  багатьох років про-
водили кампанії, аби дозволити жінкам у Саудівській 
Аравії сидіти за кермом. Деяких жінок штрафували та 
ув’язнювали за керування автомобілем. При цьому жод-
ного закону, який забороняв би жінкам керувати транс-
портними засобами, не існувало. Діяла прийнята бага-
то років тому мусульманська фата (релігійна постано-
ва). Варто зазначити, що багато саудівських жінок уже 
мають водійські права, які вони отримали в сусідніх му-
сульманських країнах. Оглядачі також вказують на іншу 
соціальну проблему, яку породить королівський указ: 
безробітними залишаться тисячі водіїв (переважно міг-
рантів з інших країн), які до цього возили жінок.
 «Ми чекали цього указу майже 30 років. Роль жін-
ки в сучасному суспільстві постійно зростає, тому ціл-
ком нормально, що ми вимагаємо більше прав», — так 
прокоментувала королівський указ саудівська фемініс-
тка Мадеха аль-Аджруш. З іншого боку, ісламські бого-
слови чинять сильний опір процесу емансипації жінок. 
Але прогрес бере своє. 2011 року король Саудівської 
Аравії оголосив, що жінки отримують право брати участь 
у Консультативній раді (Маджліс аш-Шура) королівства 
та балотуватися на муніципальних виборах. Тоді це рі-
шення було сприйняте як революційне. А 2012 року жін-
кам королівства вперше дозволили займатися адвокат-
ською практикою. 
 Одночасно з повідомленням про указ короля 

надійшла новина, що в Саудівській Аравії жінка впер-
ше отримала важливу урядову посаду — Емана аль-Га-
міді стала помічницею голови провінції Аль-Хубар. Вона 
обійняла цей пост у рамках плану збільшення кількості 
жінок на керівних посадах у країні, згідно з програмою 
«Бачення-2030», повідомило міністерство культури та 
інформації Саудівської Аравії 27 вересня. Програма еко-
номічних та соціальних реформ «Бачення-2030» перед-
бачає збільшення частки жінок на ринку праці з ниніш-
ніх 22 до 30 відсотків.
 А 23 вересня в Саудівській Аравії жінкам упер-
ше дозволили відвідати стадіон. Сотні жінок мали змо-
гу в супроводі своїх родин побувати на королівському 
стадіоні в столиці країни Ер-Ріяді під час святкування 
національного свята — дня єдності королівства. У лип-
ні саудівське міністерство освіти дозволило школяркам 
державних шкіл займатися спортом.
 Усі ці зміни покликані «вписати» суперконсерватив-
не саудівське суспільство у сучасний світ, який швидко 
змінюється. І все ж Саудівська Аравія продовжує прово-
дити сувору політику розділення людей за статтю. Нап-
риклад, жінкам заборонено починати навчання та подо-
рожувати без дозволу батька, чоловіка або брата. ■

ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ

Сто років без 
власної держави 
Іракські курди проголосували на референдумі за 
незалежність

■

Курди сьогодні єднаються навколо свого прапора.❙

ДОВІДКА «УМ»

 Курди — один iз найбільших народів світу 
без власної держави. У самому Іраку мешкають 
8,5 мільйона курдів, у Туреччині — 20 мільйонів, 
Сирії — 3,6 мільйона, в Ірані — 12 мільйонів, 
кілька мільйонів у Європі, США та інших країнах 
світу. Курдів у світі загалом нараховується близь-
ко 40 мільйонів. 

■

ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ

У хіджабі за кермом
Жінкам у Саудівській Аравії дозволять керувати авто

■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Засновник і видавець ві-
домого в усьому світі журналу 
«Плейбой» Х’ю Хефнер помер 
у віці 91 року ввечері 27 верес-
ня, повідомляє Бі-Бі-Сі з поси-
ланням на заяву його компанії 
Playboy Enterprises Inc. Хефнер 
помер «із природних причин» у 
себе вдома в оточенні родини, 
зазначили в компанії.
 Х’ю Хефнер народився 9 
квітня 1926 року в Чикаго в кон-
сервативній родині методистів. 
Його мати була шведського по-
ходження, а батько — німецько-
англійського. У 1944-1946 роках 
Хефнер працював журналістом 
в армійській газеті. Після звіль-
нення з армійської служби вив-
чав психологію в Іллінойсько-
му університеті в Чикаго, надалі 
вирішив заснувати власну спра-
ву, яка б відповідала його впо-
добанням. А подобалися йому 
жінки, в результаті з’явився 
1953 року «Плейбой». У груд-
ні того ж року вийшов перший 
номер часопису з оголеною Ме-
рилін Монро на обкладинці. Го-
ловним змістом першого і всіх 
наступних номерів журналу з не-
змінними оголеними красунями 
на обкладинці та такими ж сла-
ветними «фолдерами» (глян-
цевими розворотами на дві чи 
три сторінки всередині) був ге-
донізм, тобто пропаганда життя 
на власне задоволення: дорогі 

машини, речі, розкішні кварти-
ри та, головне, красиві жінки.
  Журнал набув великої попу-
лярності на хвилі «сексуальної 
революції» 1960—1970-х років i 
впливав на розвиток сексуальної 
культури впродовж другої поло-
вини ХХ століття. Видання стало 
одним iз руйнівників пуритансь-
ких табу в американському сус-
пільстві та значною мірою спри-
яло лібералізації звичаїв i стилю 
життя. Національні версії журна-
лу виходять у десятках країн сві-
ту, зокрема й в Україні. 
 До честі Хефнера варто за-
значити, що журнал, попри зов-
нішню «жовтизну», відзначав-
ся високим рівнем журналіс-
тики, особливо що стосується 
інтерв’ю з відомими особами 
та зірками. На факультетах жур-
налістики західних університетів 
студентів навчають мистецтву 
брати інтерв’ю за зразками ча-
сопису «Плейбой». 

 Хефнер любив повторюва-
ти, що життя занадто коротке, 
щоб гнатися за чужою мрією чи 
жити з чужими уявленнями про 
неї. Тому, окрім заснування ус-
пішного бізнесу, Хефнер і сам 
був відомий гедоністичним сти-
лем життя, зокрема грандіоз-
ними вечірками за участі зна-
менитостей, які він влаштову-
вав у своїх маєтках у Чикаго та 
Лос-Анджелесі. Він дозволяв 
мільйонам людей насолоджу-
ватися, не відчуваючи при цьо-
му жодних докорів сумління, не 
соромлячись своїх бажань. 
 Х’ю Хефнер був тричі од-
ружений. Остання дружина була 
молодшою за нього на 60 років. 
Але з величезних статків свого 
чоловіка вона не отримає ні копій-
ки: це обумовлено шлюбним кон-
трактом, що був укладений перед 
весіллям. Тож мільйони батька 
поділять між собою діти Хефне-
ра — донька та троє синів. ■

ВТРАТИ

Прожив із задоволенням 
Не стало засновника журналу «Плейбой» Х’ю Хефнера

■

Майже 30 років жінки Саудівської Аравії 
боролися за право водити машину.

❙
❙

Х’ю Хефнер зі своїми «зайками».❙



КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 0.00 ТСН

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30 Чотири весілля

10.55, 12.20 Міняю жінку

13.45, 14.45 Комедія «Свати-4»

15.45 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама 

«Нескінченне кохання»

20.30 Секретні матеріали

21.00 Комедія «Субота»

22.00 Гроші

23.15, 0.10 Танці з зірками

01.50 Мелодрама «Пончик 

Люся»

04.35 Мольфар

ІНТЕР

05.30, 20.00, 2.05 Подробиці

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 Х/ф «Чого хочуть 
чоловіки»

11.10, 12.25 Х/ф 
«Продається кішка»

16.10 Чекай на мене

18.00, 19.00, 4.25 Стосується 

кожного

20.40 Т/с «Я — охоронець»

00.35 Т/с «Кохання за законом»

02.45 Скептик

03.10 уДачний проект

03.45 Готуємо разом

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.15, 5.00 Зірковий шлях. 

Новий сезон

11.00 Реальна містика

12.00, 15.30 Т/с «Осіння 

мелодія любові»

16.00, 5.45 Т/с «Адвокат»

18.00 Т/с «Жіночий 

лікар-3»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «Вікно життя-2»

23.30 Х/ф «Цар 
скорпіонів»

ICTV

05.40, 19.20 Надзвичайні 

новини

06.25 Факти тижня. 100 

хвилин

08.45 Факти. Ранок

09.10 Спорт

09.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки

10.05 Антизомбі

11.05, 13.20, 16.10 Т/с «Пес»

12.45, 15.45 Факти. День

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Більше ніж правда

21.25 Т/с «Пес-3»

22.30 Свобода слова

00.55 Т/с «Динотопія. Нові 

пригоди»

02.30, 4.40 Дивитись усім!

03.15 Провокатор

04.20 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.55 Зона ночі

04.00 Абзац

05.50 М/с «Пригоди кота в 

чоботях»

07.40 Х/ф «Макс Пейн»

09.50 Х/ф «Залізна 
людина 2»

12.20 Х/ф «Залізна 
людина 3»

15.15 Т/с «Не родись 

вродливою»

19.00 Ревізор 

21.50 Х/ф «Одного разу у 
Вегасі»

23.50 Х/ф «Кодекс злодія»
01.50 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 8.25, 2.25, 4.15 Огляд 

преси

06.45, 18.45, 2.15 Місцевий час

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.35 Фінансовий тиждень

07.50 Афіша

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

19.30 Час. Підсумки дня

22.15 Стоп корупції!

23.10 «За Чай.com»

00.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час: Важливо

00.25, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.40, 5.15 Машина часу

02.30 Феєрія мандрів

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.20 Не перший погляд

НТН

05.15 Х/ф «Дезертир»
06.50 Т/с «Походеньки 

нотаріуса Неглінцева»

09.55, 19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»

11.50 Страх у твоєму домі

13.30 Наші

14.15 Дві кінські сили

14.45, 19.00, 23.15, 2.30 

Свідок

15.05 Т/с «Темні лабіринти 

минулого»

21.30 Т/с «CSI: Нью-Йорк-8»

23.45 Т/с «Морський 

патруль»

01.30 Т/с «Чорні вітрила-2»

03.00 Випадковий свідок

03.05 Речовий доказ

03.45 Правда життя. Професії

UA.Культура

06.00 Молитва за Україну 

06.05 Роман Коваль. 

Повернення правди. 

Юрій Горліс-Горський, 

ч. 2 

07.00 Ранок iз «Культурою» 

07.45 Новини. Культура. 

Дайджест 

08.05 Києвотека. Київ у 

старих довідниках. 

Довідник 1934 

08.35 Ранок iз «Культурою» 

09.20 Мовою мистецтва 

09.50 Сценограй 

10.20 Одеський оперний...

нехай корабель пливе... 

11.30 Олександр Білаш. 

Пісня, яку заспівав 

народ 

12.05 Бравісимо, Тамара 

Бойко! Ч. 2 

13.00 Д/ф «Київська 

старовина. Світ 

мистецтва. 

В. Горовиць» 

13.30 Імпресіоністичні ескізи 

Ксенії Руснак. Золтана 

Алмаші 

14.00 Х/ф «Вечорниці» 
15.15 Д/ф «Андрій 

Меленський» 

15.40 Монастирі в Гошеві 

16.00 Азбука ремесел 

16.20 Музей театрального, 

музичного та 

кіномистецтва України 

16.45 Кераміка — моє життя 

17.00 Нариси історії культури 

України з Мирославом 

Поповичем. Українізація 

17.30 Східний форпост 

Львова 

17.50 Новини. Світ 

18.05 Новини 

18.20 Тема дня 

18.35 Новини. Культура 

18.50 Архітектор 

Городецький, ч. 1 

19.20 Діалог Василь 

Герасим’юк — 

Олександр Шокало 

19.50 Лютеранство в Києві. 

Віра. Церква. Спільнота 

20.20 Вечірня казка 

20.35 Портрет мамки 

21.20 Музика сердець. 

Концерт Київської 

національної оперети 

23.00 Особистості. Катерина 

Мотрич 

00.00 Новини. Світ 

00.15 Новини 

00.30 Тема дня 

00.45 Новини. Культура 

01.00 Нариси історії культури 

України з Мирославом 

Поповичем. Українізація 

01.30 Архітектор 

Городецький, ч. 1 

02.00 Х/ф «Вечорниці» 
03.15 Д/ф «Андрій 

Меленський» 

03.40 Монастирі в Гошеві 

04.00 Х/ф «Наталка 
Полтавка» 

05.30 Дещо про кіно. Антон 

Тимонішин. Василь 

Цвіркунов. Тимофій 

Левчук

 

СТБ

06.30, 15.25 Все буде добре!

08.30 Все буде смачно!

09.25 Х/ф «Сестричка»
11.20 Х/ф «Лабіринти 

любові»
13.00 Битва екстрасенсів-17

17.30, 22.00 Вікна-новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.45 Хата на тата

03.10 Краще на ТБ

ПРЯМИЙ

06.00, 7.00, 8.00 Ранок. 

«Новий день» 

06.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 

11.45, 12.45, 13.45, 

14.45, 15.45, 16.45 

«Репортер». Новини

09.00, 10.00, 11.00, 12.00 

Ранок. «Ми все...»

13.00, 14.00, 15.00 Деталі

16.00, 23.00 Кримінал

17.00 Ситуація

18.00, 19.10, 20.10, 21.00 Разом

18.40, 21.30 Ехо України 

19.40 Вказівний палець

20.25 Нейтральна територія

22.00 Підсумки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 10.55 Він, Вона і 

телевізор

10.00, 18.15 Спецкор

10.35, 18.40 ДжеДАІ

15.00 Х/ф «На межі»
17.25 Загублений світ

19.10 Бандерлоги

19.30, 20.30 Т/с «Ментівські 

війни. Київ-2»

21.35 Х/ф «Перлини 
дракона: еволюція»

23.15 Х/ф «Мега-акула 
проти Колоса»

01.00 Т/с «Вікінги-3»

01.55 Х/ф «Чорна долина»
03.25 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00, 19.20, 5.00 Журнал ЛЧ

06.30 «Ньюкасл» — 

«Ліверпуль». ЧА

08.15 «Шахтар» — 

«Карпати». ЧУ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 Великий футбол

12.00 «Реал» — 

«Еспаньйол». ЧІ

13.50 «Олександрія» 

— «Зірка». ЧУ

16.00 ЧА. Огляд туру

16.55 «Арсенал» — 

«Брайтон». ЧА

18.50 Світ Прем’єр-ліги

19.50 «Мілан» 

— «Галатасарай» 

(1999/2000 рр.). Золота 

колекція ЛЧ

21.35 ЧІ. Огляд туру

22.50 «Олімпік» — 

«Маріуполь». ЧУ

00.35 ЧА. Огляд туру

05.30 Топ-матч

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00 Топ-матч

06.10 «Олександрія» 

— «Зірка». ЧУ

08.10 «Барселона» — «Лас-

Пальмас». ЧІ

09.55, 15.50 Журнал ЛЧ

10.25 «Евертон» — 

«Бернлі». ЧА

12.15 «Шахтар» — 

«Карпати». ЧУ

14.00 «Севілья» — 

«Малага». ЧІ

16.20 «Олімпік» — 

«Маріуполь». ЧУ

18.05, 23.50 Великий футбол

19.45 ЧІ. Огляд туру

20.40 Європейський 

WEEKEND

22.00 «Челсі» — «Ман Сіті». 

ЧА

05.00 ЧА. Огляд туру

МЕГА

06.00, 19.00 Бандитська Одеса

07.20, 13.10 Правила життя

08.20 Правда життя

09.20, 21.40 Мистецтво 

виживання

10.20, 17.00 Вуличні мавпи

11.20 Дика Бразилія

12.10 Шосте відчуття

14.10, 2.50 Містична Україна

15.10, 23.40 Повітряні бої

16.00, 20.50 Скарби з горища

18.00 Грами та карати

19.50 Історія криміналістики

22.40 Незвичайна наука

00.30 Ризиковане життя

К1

05.10 Рецепти щастя. Нова 

історія

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

09.00, 15.00 Т/с «Беверлі-

Гілс, 90210»

11.00, 12.00, 19.00, 20.00 

Орел і решка

13.00, 18.00 Їже, я люблю тебе!

14.00, 21.00 Вірю не вірю

17.00, 1.45 Навколо М

22.00 Х/ф «Весільний 
переполох»

00.00 Х/ф «А ось і вона»
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

07.15 Мультмікс

12.25 Панянка-селянка

13.25, 16.50, 19.55, 2.50 

Країна У

14.25 Готель «Галіція»

14.55 Т/с «Домашній арешт»

15.30, 3.40 Віталька

17.50,240.00 Танька і Володька

18.55, 20.55 Одного разу під 

Полтавою

21.25 Одного разу в Одесі

22.00 Казки У Кіно

23.00 Розсміши коміка

01.00 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»

02.00 Казки У

УТ-1

06.00 Д/с «Садові скарби»

12.25, 22.15 Д/с 

«Супервідчуття»

13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 1.55 

Новини

13.10, 14.25 Радіо. День

13.50 Перша шпальта

14.50, 15.30, 17.35, 23.20 Світ 

он лайн

15.35 Д/с «Вагасі — японські 

смаколики»

16.50 Хто в домі господар?

17.15, 2.50 Вікно в Америку

17.50, 1.10 Новини. Світ

18.20, 21.30, 1.25, 2.20 Тема 

дня

18.35, 1.40 Новини. Культура

19.00 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

19.35 Д/ф «Срібна Земля. 

Хроніка Карпатської 

України. 1919-1939»

21.50, 2.35 Новини. Спорт

23.30 Д/ф «Блюз. Мартін 

Скорсезе 

представляє»

03.15 Книга ЮА

03.45 Т/с «Чорна Рада»

05.30 Д/с «Орегонський 

путівник»
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 0.00 ТСН

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30, 10.50 Чотири весілля

12.20, 13.45 Міняю жінку

15.00 Комедія «Свати-4»

16.00 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама 

«Нескінченне кохання»

20.30 Секретні матеріали

21.00 Комедія «Субота»

22.00 Життя без обману-2017

23.15, 0.10 Драма «Робіть 

ваші ставки!»

01.25 Мелодрама «Пончик 

Люся»

02.25 Мольфар

ІНТЕР

05.10, 20.00, 2.05 Подробиці

05.50 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 Давай одружимося

11.10, 12.25, 20.40 Т/с «Я 

— охоронець»

15.50, 16.45 Речдок

18.00, 19.00, 4.25 Стосується 

кожного

00.35 Т/с «Кохання за 

законом»

02.45 Скептик

03.10 уДачний проект

03.45 Готуємо разом

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.00 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.50 Сьогодні

09.15, 3.40 Зірковий шлях

10.40 Свекруха або невістка

11.40, 4.00 Реальна містика

13.40, 15.30 Т/с «Черговий 

лікар-3»

16.00, 4.50 Т/с «Адвокат»

18.00 Т/с «Жіночий 

лікар-3»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «Вікно життя-2»

23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

01.20 Х/ф «Цар 
скорпіонів»

ICTV

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

новини
10.10 Більше ніж правда
11.10, 13.20 Х/ф «Придурки»

12.45, 15.45 Факти. День
13.35 «На трьох»
14.15, 16.10 Т/с «Спецзагін 

«Шторм»
16.40, 22.30 Т/с «Балада про 

бомбера»
17.30, 21.25 Т/с «Пес-3»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
23.35 Х/ф «Тремтіння 

землі-4. Легенда 
починається»

01.45 Т/с «Динотопія. Нові 
пригоди»

03.10, 4.40 Дивитись усім!
04.10 Служба розшуку дітей
04.15 Студія Вашингтон

04.20 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.20 Зона ночі

03.50 Абзац

05.40 М/с «Пригоди кота в 

чоботях»

06.55 Kids’ Time

07.00 Т/с «Щасливі разом»

10.15 Т/с «СашаТаня»

12.10 Т/с «Моя прекрасна 

няня»

15.20 Т/с «Не родись 

вродливою»

19.00 Половинки 

21.00 Київ вдень і вночі 

22.10 Зірки під гіпнозом

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.35, 8.25, 2.25, 4.15 

Огляд преси

06.45, 18.45, 2.15 Місцевий час

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.50 Будівельний стандарт

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

19.30 Час. Підсумки дня

22.15 Агрокраїна

22.30 Кордон держави

23.10 «За Чай.com»

23.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час: Важливо

00.25, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.40, 5.15 Машина часу

02.30 Феєрія мандрів

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.20 Не перший погляд

НТН

04.20 Легенди бандитської 
Одеси

04.45 Х/ф «Спрага»
06.00 Х/ф «Доля людини»
07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

і партнери»
08.30 Ранковий «Свідок»
10.25, 17.25 Т/с «Детективи»
12.00 Страх у твоєму домі
13.45, 15.05, 21.30 Т/с «CSI: 

Нью-Йорк-8»
14.45, 19.00, 23.15, 2.30 Свідок
15.30 Т/с «Доктор Блейк»
23.45 Т/с «Морський патруль»
01.30 Т/с «Чорні вітрила-2»
03.00 Випадковий свідок
03.10 Речовий доказ
03.50 Правда життя. Професії

UA.Культура

06.00 Молитва за Україну 
06.05 Азбука ремесел 
06.30 Музей театрального, 

музичного та 
кіномистецтва  України 

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

Герасим’юк — 
Олександр Шокало 

10.00 Лютеранство в Києві. 
Віра. Церква. Спільнота 

10.30 Портрет мамки 
11.15 Музика сердець. 

Концерт Київської 
національної оперети 

12.50 Особистості. Катерина 
Мотрич 

13.40 Притчі Мукачівського 
замку 

14.00 Т. Шевченко 
«Капітанша». Фільм-
вистава 

15.25 Невигадані історії. Сидір 
Воробкевич 

16.00 Вони прославили наш 
край. Йосип Сліпий 

16.30 Казки Запорізькі від 
Санька Сита 

16.45 Повернута із забуття 
17.25 Логос 
17.50 Новини. Світ 
18.05 Новини 
18.20 Тема дня 
18.35 Новини. Культура 
18.50 Архітектор 

Городецький, ч. 2 
19.20 Прямостояння. Семен 

Глузман 
20.20 Вечірня казка 
20.30 Ключі від брами 

Господньої 
21.20 Лесь Задніпровський. 

Його Величність Актор 
22.15 Євген Савчук. Окрема 

думка про «Думку» 
23.00 Д/ф «Операція «Тютюн» 
00.00 Новини. Світ 
00.15 Новини 
00.30 Тема дня 
00.45 Новини. Культура 
01.00 Повернута із забуття 
01.30 Архітектор 

Городецький, ч. 2 
02.00 Т. Шевченко 

«Капітанша». Фільм-
вистава 

03.25 Невигадані історії. Сидір 
Воробкевич 

04.00 «Віденський вальс». 
Вистава та її історія 
на сцені Національної 
опери України

 
СТБ

06.50, 15.25 Все буде добре!
08.50 Все буде смачно!
10.45 МастерШеф-5
17.30, 22.00 Вікна-новини
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
20.00, 22.45 МастерШеф-7
00.05 Один за всіх

ПРЯМИЙ

06.00, 7.00, 8.00 Ранок. 
«Новий день» 

06.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 
11.45, 12.45, 13.45, 
14.45, 15.45, 16.45 
«Репортер». Новини

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

13.00, 14.00, 15.00 Деталі
16.00, 23.00 Кримінал
17.00 Ситуація
18.00, 19.10, 20.10, 21.00 Разом
18.40, 21.30 Ехо України

19.40 Вказівний палець
20.25 Нейтральна територія
22.00 Підсумки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
08.00, 12.15 Він, Вона і 

телевізор
10.00, 18.15 Спецкор
10.35, 18.40 ДжеДАІ
10.55, 19.10 Бандерлоги
11.25, 17.25 Загублений світ
14.05 Х/ф «Перлини 

дракона: еволюція»
15.45 Т/с «Схватка»
19.30, 20.35 Т/с «Ментівські 

війни. Київ-2»
21.35 Х/ф «Телефонна будка»
23.15 Х/ф «Від заходу до 

світанку»
01.20 Т/с «Вікінги-3»
02.10 Х/ф «Вишневі ночі»
03.35 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00, 16.00 Європейський 
WEEKEND

07.20 «Евертон» — 
«Бернлі». ЧА

09.05, 22.50 ЧІ. Огляд туру
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE
10.20 «Олександрія» 

— «Зірка». ЧУ
12.05 Великий футбол
13.50 «Валенсія» — 

«Атлетік». ЧІ
17.20 Журнал ЛЧ
17.50 «Ньюкасл» — 

«Ліверпуль». ЧА
19.40, 1.35, 3.35, 5.35 Топ-матч
19.45 «Шахтар» — 

«Карпати». ЧУ
21.35 ЧА. Огляд туру
23.45 «Реал» — 

«Еспаньйол». ЧІ
01.45 «Гаддерсфілд» 

— «Тоттенгем». ЧА
03.45 «Леганес» — 

«Атлетіко». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 12.30, 14.35, 
16.40, 21.30, 1.50, 3.50 
Топ-матч

06.10 «Шахтар» — 
«Карпати». ЧУ

08.10 «Сосьєдад» — 
«Бетіс». ЧІ

10.20 Європейський WEEKEND
11.35 ЧІ. Огляд туру

12.45 «Олімпік» — 
«Маріуполь». ЧУ

14.50 «Челсі» — «Ман Сіті». 
ЧА

16.55 «Барселона» — «Лас-
Пальмас». ЧІ

18.45 ЧА. Огляд туру
19.40 «Арсенал» — 

«Брайтон». ЧА
21.40 «Валенсія» — 

«Атлетік». ЧІ
23.30 Журнал ЛЧ
00.00 «Олександрія» 

— «Зірка». ЧУ
02.00 «Сельта» — «Жирона». 

ЧІ
04.00 «Евертон» — «Бернлі». 

ЧА

МЕГА

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

виживання
10.20, 17.00 Вуличні мавпи
11.20 Африка: стихія води

12.10 Прокляття скіфських 
курганів

14.10 Містична Україна
15.10, 23.40 Повітряні бої
16.00, 20.50 Скарби з горища
18.00, 22.40 Незвичайна наука
19.00 Бандитська Одеса
19.50 Історія криміналістики
00.30 Гордість України
04.20 Доктор Хайм
05.10 1377 спалених заживо

К1

05.10 Рецепти щастя. Нова 
історія

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

90210»
11.00, 12.00, 19.00, 20.00 Орел 

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

великому місті»

23.00 Т/с «Доктор Хаус»
02.20 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 5.30, 5.50 Корисні 

підказки
07.10 Це наше — це твоє
07.15 Мультмікс
10.45 Х/ф «Король 

скейтборду: найбільш 
вертикальний примат»

12.25 Панянка-селянка
13.25, 16.50, 19.55, 2.50 

Країна У
14.25 Готель «Галіція»
14.55 Т/с «Домашній арешт»
15.30, 3.40 Віталька
17.50, 00.00 Танька і Володька
18.55, 20.55 Одного разу під 

Полтавою
21.25 Одного разу в Одесі
22.00, 2.00 Казки У
23.00 Розсміши коміка
01.00 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»

УТ-1

06.00 Д/с «Садові скарби»

06.30 Д/с «Бог в Америці»

07.30 Ера бізнесу

07.35 Агроера

07.40, 8.15, 8.50, 14.50, 23.20 

Світ он лайн

07.50 Від першої особи

08.25 М/с «Чорний пірат»

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00, 22.45 Д/с 

«Супервідчуття»

09.30 Д/ф «Срібна Земля. 

Хроніка Карпатської 

України. 1919-1939»

11.15 Т/с «Епоха честі»

13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 1.55 

Новини

13.10, 14.25 Радіо. День

13.50 Д/с «Орегонський 

путівник»

15.15 Фольк-music

16.40 М/с «Книга джунглів»

17.10, 0.30 Д/с «Порятунок 

ферми»

17.50, 1.10 Новини. Світ

18.20, 21.30, 1.25, 2.20 Тема дня

18.35, 1.40 Новини. Культура

19.00 Перший на селі

19.25 Д/с «Традиційні свята 

Мацурі»

20.25 Наші гроші

21.50, 2.35 Новини. Спорт

22.15 Складна Розмова

ТРК «ЕРА»
23.30 Д/с «Латиноамериканська 

музика»

02.55 Д/ф «Секрети Вільнюса»

03.55 Т/с «Чорна Рада»

04.55 Т/с «Роксолана»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 29—30 ВЕРЕСНЯ 2017
3 жовтня

ТБ-ВІВТОРОК УКРАЇНА МОЛОДА 7

ПЕРЕДПЛАТА-2017■

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

Передплатна вартiсть 

«України молодої» 

на 2017 рiк:

на мiсяць — 54 грн. 13 коп.,

на два місяці — 108 грн. 26 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на мiсяць — 74 грн. 13 коп.,

на два місяці — 148 грн. 26 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на мiсяць — 19 грн. 30 коп.,

на два місяці — 38 грн. 60 коп.

Передплатний iндекс — 49497

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

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

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



КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 0.00 ТСН

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30, 10.55 Чотири весілля

12.20, 13.50 Міняю жінку

15.00 Комедія «Свати-4»

16.00 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама 

«Нескінченне кохання»

20.30 Секретні матеріали

21.00 Комедія «Субота»

22.00, 23.30, 0.10 Міняю 

жінку-12

01.20 Мелодрама «Пончик 

Люся»

02.20 Мольфар

ІНТЕР

05.10, 20.00, 2.00 Подробиці

05.50 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 Давай одружимося

11.10, 12.25, 20.40 Т/с «Я 

— охоронець»

15.50, 16.45 Речдок

18.00, 19.00, 4.25 Стосується 

кожного

00.30 Т/с «Кохання за 

законом»

02.45 Скептик

03.10 уДачний проект

03.45 Готуємо разом

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.50 Сьогодні

09.15, 3.40 Зірковий шлях

10.40 Свекруха або 

невістка

11.40, 4.00 Реальна містика

13.40, 15.30 Т/с «Черговий 

лікар-3»

16.00, 4.50 Т/с «Адвокат»

18.00 Т/с «Жіночий лікар-3»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «Вікно життя-2»

23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

ICTV

05.30, 10.10 Цивільна 

оборона

06.30 Ранок у Великому 

Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

11.10, 13.20 Х/ф 
«Тремтіння 
землі-4. Легенда 
починається»

12.45, 15.45 Факти. День

13.50 «На трьох»

14.10, 16.10 Т/с «Спецзагін 

«Шторм»

16.35, 22.35 Т/с «Балада про 

бомбера»

17.25, 21.25 Т/с «Пес-3»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Секретний фронт

23.30 Х/ф «Тремтіння 
землі-5. Кровна 
рідня»

01.40 Т/с «Динотопія. Нові 

пригоди»

03.05, 4.45 Дивитись усім!

04.15 Студія Вашингтон

04.20 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.45 Зона ночі

03.50 Абзац

05.40 М/с «Пригоди кота в 

чоботях»

07.00 Т/с «Щасливі разом»

10.15 Т/с «СашаТаня»

12.10 Т/с «Моя прекрасна 

няня»

15.20 Т/с «Не родись 

вродливою»

19.00 Зірки під гіпнозом 

21.00 Київ вдень і вночі 

22.00 Зоряні яйця

01.40 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.35, 8.25, 2.25, 4.15 

Огляд преси

06.45, 18.45, 2.15 Місцевий 

час

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.50 Драйв

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

19.30 Час. Підсумки дня

22.15 Особливий погляд

23.10 «За Чай.com»

00.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час: Важливо

00.25, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.40, 5.15 Машина часу

02.30 Феєрія мандрів

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.20 Не перший погляд

НТН

04.20 Легенди бандитської 

Одеси

04.45 Х/ф «Два Федори»
06.10 Х/ф «Таємниця 

«Чорних дроздів»
07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

і партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.30, 17.25 Т/с «Детективи»

12.00 Страх у твоєму домі

13.40, 15.05, 21.30 Т/с «CSI: 

Нью-Йорк-8»

14.45, 19.00, 23.15, 2.15 

Свідок

15.30 Т/с «Інспектор Джордж 

Джентлі»

23.45 Т/с «Морський 

патруль»

01.30 Т/с «Чорні вітрила-2»

02.45 Випадковий свідок

02.50 Речовий доказ

03.30 Правда життя. Професії

UA.Культура

06.00 Молитва за Україну 

06.05 Православний календар 

06.20 Повернута із забуття 

07.00 Ранок iз «Культурою» 

07.45 Новини. Світ 

08.00 Новини 

08.15 Тема дня 

08.30 Новини. Культура 

08.45 Ранок iз «Культурою» 

09.30 Прямостояння. Семен 

Глузман 

10.20 Ключі від брами 

Господньої 

11.10 Лесь Задніпровський. 

Його Величність Актор 

12.05 Євген Савчук. Окрема 

думка про «Думку» 

12.45 Православний календар 

13.00 Д/ф «Операція 

«Тютюн» 

14.00 Х/ф «За ніччю день 
іде», ч. 1 

15.05 Передчуття. Ігор 

Крикунов, ч. 1 

16.00 Обереги. Вуса 

16.20 Храм Духа і Науки 

17.00 Олена Пчілка. «Я не йду 

в слід чийсь» 

17.50 Новини. Світ 

18.05 Новини 

18.20 Тема дня 

18.35 Новини. Культура 

18.50 Архітектор 

Городецький, ч. 3 

19.20 Олександр 

Соломарський. 

Волонтер 

19.50 Майстер-клас 

«Вітражний розпис» 

20.20 Вечірня казка 

20.35 Кароль Шимановський. 

Українські стежки 

польського генія 

21.25 Ніна Алісова. 

Незабутнє 

22.20 Українські державники. 

Богдан-Ігор Антонич 

23.00 Осінні зустрічі. Сестри 

Тельнюк 

00.00 Новини. Світ 

00.15 Новини 

00.30 Тема дня 

00.45 Новини. Культура 

01.00 Д/ф «Штепсель і 

Тарапунька. Слава 

— на виснаження» 

01.30 Архітектор 

Городецький, ч. 3 

02.00 Х/ф «За ніччю день 
іде», ч. 1 

03.05 Передчуття. Ігор 

Крикунов, ч. 1 

04.00 Колізей. Ель-Джем. 

Туніс 

05.40 Борис Патон. 

Я — оптиміст!

 

СТБ

06.50, 15.25 Все буде 

добре!

08.50 Все буде смачно!

09.45 МастерШеф-5

17.30, 22.00 Вікна-новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.45 МастерШеф-7

00.05 Один за всіх

ПРЯМИЙ

06.00, 7.00, 8.00 Ранок. 

«Новий день»

06.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 

11.45, 12.45, 13.45, 

14.45, 15.45, 16.45 

«Репортер». Новини

09.00, 10.00, 11.00, 12.00 

Ранок. «Ми все...»

13.00, 14.00, 15.00 Деталі

16.00, 23.00 Кримінал

17.00 Ситуація

18.00, 19.10, 20.10, 21.00 

Разом

18.40, 21.30 Ехо України

19.40 Вказівний палець

20.25 Нейтральна територія

22.00 Підсумки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 12.15 Він, Вона і 

телевізор

10.00, 18.15 Спецкор

10.35, 18.40 ДжеДАІ

10.55, 19.10 Бандерлоги

11.25, 17.25 Загублений світ

13.55 Х/ф «Телефонна 
будка»

15.35 Т/с «Схватка»

19.30, 20.30 Т/с «Ментівські 

війни. Київ-2»

21.30 Х/ф «Бермудські 
щупальця»

23.40 Х/ф «Від заходу до 
світанку 2: криваві 
гроші Техасу»

01.05 Т/с «Вікінги-3»

02.00 Х/ф «Лісова пісня»
03.30 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.10, 1.10, 5.35 Топ-

матч

06.10, 23.20 «Валенсія» 

— «Атлетік». ЧІ

08.20 «Олімпік» — 

«Маріуполь». ЧУ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 «Барселона» — «Лас-

Пальмас». ЧІ

12.05 «Арсенал» — 

«Брайтон». ЧА

13.55 «Шахтар» — 

«Карпати». ЧУ

16.00, 22.50 Сіткорізи

16.30 «Челсі» — «Ман Сіті». 

ЧА

18.20 Реал» — «Еспаньйол». 

ЧІ

20.10, 3.15 Журнал ЛЧ

20.40 «Олександрія» 

— «Зірка». ЧУ

01.25 «Евертон» — 

«Бернлі». ЧА

03.45 «Севілья» — 

«Малага». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 12.00, 

16.20, 18.20, 22.40, 

1.35, 3.35, 5.35 Топ-

матч

06.10 «Арсенал» — 

«Брайтон». ЧА

08.10 «Реал» — 

«Еспаньйол». ЧІ

10.10 «Челсі» — «Ман Сіті». 

ЧА

12.10 «Олександрія» 

— «Зірка». ЧУ

14.00 Журнал ЛЧ

14.30 «Ньюкасл» — 

«Ліверпуль». ЧА

16.30 «Леганес» — 

«Атлетіко». ЧІ

18.30 «Олімпік» — 

«Маріуполь». ЧУ

20.20 Сіткорізи

20.50 «Барселона» — «Лас-

Пальмас». ЧІ

22.50 «Шахтар» — 

«Карпати». ЧУ

00.40 ЧІ. Огляд туру

01.45 «Сосьєдад» — 

«Бетіс». ЧІ

03.45 «Гаддерсфілд» 

— «Тоттенгем». ЧА

МЕГА

06.00, 19.00 Бандитська Одеса

07.20, 13.10 Правила життя

08.20, 0.30 Правда життя

09.20, 21.40 Мистецтво 

виживання

10.20, 17.00 Вуличні мавпи

11.20 Африка: стихія води

12.10, 19.50 Історія 

криміналістики

14.10 Містична Україна

15.10 Повітряні бої

16.00, 20.50 Скарби з горища

18.00, 22.40 Незвичайна наука

23.40 Нові технології війни

02.10 Україна: забута історія

К1

05.10 Рецепти щастя. Нова 

історія

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

09.00, 15.00 Т/с «Беверлі-

Гілс, 90210»

11.00, 12.00, 19.00, 20.00 

Орел і решка

13.00, 18.00 Їже, я люблю 

тебе!

14.00, 21.00 Вірю не вірю

17.00, 22.00 Т/с «Секс у 

великому місті»

23.00 Т/с «Доктор Хаус»

02.10 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 Казка з татом

06.50, 5.30 Корисні підказки

07.10 Це наше — це твоє

07.15 Мультмікс

10.45 Х/ф «Шість лебедів»
12.25 Панянка-селянка

13.25, 16.50, 19.55, 2.50 

Країна У

14.25 Готель «Галіція»

14.55 Т/с «Домашній арешт»

15.30, 3.40 Віталька

17.50, 00.00 Танька і 

Володька

18.55, 20.55 Одного разу під 

Полтавою

21.25 Одного разу в Одесі

22.00, 2.00 Казки У

23.00 Розсміши коміка

01.00 Т/с «Баффі — 

винищувачка 

вампірів»

УТ-1

06.00, 9.05 Д/с «Садові 

скарби»

06.30 Д/с «Бог в Америці»

07.30 Ера бізнесу

07.35 Агроера

07.40, 8.15, 14.50, 16.30, 23.15 

Світ он лайн

07.50 Від першої особи

08.20 М/с «Чорний пірат»

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.30 Т/с «Гранд готель»

11.15 Т/с «Епоха честі»

13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 1.55 

Новини

13.10, 14.25 Радіо. День

13.50 Наші гроші

15.15 Д/с «Нью-Йорк»

16.40 М/с «Книга джунглів»

17.10, 0.30 Д/с «Порятунок 

ферми»

17.50, 1.10 Новини. Світ

18.20, 21.30, 1.25, 2.20 Тема 

дня

18.35, 1.40 Новини. Культура

19.00 Культурна афіша 

здорової людини

19.25 Д/с «Традиційні свята 

Мацурі»

20.25 Слідство. Інфо

21.50, 2.35 Новини. Спорт

22.15 Світло

ТРК «ЕРА»
23.25 Мегалот

23.30, 2.55 Д/с 

«Латиноамериканська 

музика»

03.55 Т/с «Роксолана»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 29—30 ВЕРЕСНЯ 2017
4 жовтня
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 0.30 ТСН

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30, 10.50 Чотири весілля

12.20, 13.45 Міняю жінку

15.00 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама 

«Нескінченне кохання»

20.30 Секретні матеріали

21.00 Комедія «Субота»

22.00 Світ навиворіт-9

23.00 Право на владу-2017

00.40 Гроші

02.05 Мелодрама «Пончик 

Люся»

ІНТЕР

05.10, 20.00, 2.05 Подробиці

05.50 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 Давай одружимося

11.15, 12.25, 20.40 Т/с «Я 

— охоронець»

15.50, 16.45 Речдок

18.00, 19.00, 4.25 Стосується 

кожного

00.35 Т/с «Кохання за законом»

02.45 Скептик

03.10 уДачний проект

03.45 Готуємо разом

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.50 Сьогодні

09.15, 3.40 Зірковий шлях

10.40 Свекруха або невістка

11.40, 4.00 Реальна містика

13.40, 15.30 Т/с «Черговий 

лікар-3»

16.00, 4.50 Т/с «Адвокат»

18.00 Т/с «Жіночий 

лікар-3»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «Вікно життя-2»

23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

ICTV

05.30 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 Х/ф 
«Тремтіння землі-5. 
Кровна рідня»

12.45, 15.45 Факти. День

13.45 «На трьох»

14.10, 16.10 Т/с «Спецзагін 

«Шторм»

16.35, 22.35 Т/с «Балада про 

бомбера»

17.30, 21.25 Т/с «Пес-3»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Інсайдер

23.30 Х/ф «Горець»
02.00 Т/с «Динотопія. Нові 

пригоди»

02.45, 4.40 Дивитись усім!

03.30 Провокатор

04.10 Служба розшуку дітей

04.15 Студія Вашингтон

04.20 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.45 Зона ночі

03.45 Абзац

05.40 М/с «Пригоди кота в 

чоботях»

07.00 Т/с «Щасливі разом»

09.50 Т/с «СашаТаня»

12.10 Т/с «Моя прекрасна 

няня»

15.20 Т/с «Не родись 

вродливою»

19.00 Зоряні яйця 

21.00 Київ вдень і вночі 

22.00 Суперінтуїція

01.40 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.35, 8.25, 2.25, 4.15 

Огляд преси

06.45, 18.45, 2.15 Місцевий 

час

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.50 Мотор

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

19.30 Час. Підсумки дня

22.15 Акцент

23.10 «За Чай.com»

00.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час: Важливо

00.25, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.40, 5.15 Машина часу

02.30 Феєрія мандрів

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.20 Не перший погляд

НТН

04.05, 3.45 Легенди 

бандитської Одеси

04.45 Х/ф «Страх висоти»
06.10 Х/ф «Алегро з 

вогнем»
07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

і партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.30, 17.25 Т/с «Детективи»

12.00 Страх у твоєму домі

13.45, 15.05, 21.30 Т/с «CSI: 

Нью-Йорк-8»

14.45, 19.00, 23.15, 2.15 

Свідок

15.30 Т/с «Інспектор Джордж 

Джентлі»

23.45 Т/с «Морський 

патруль»

01.30 Т/с «Чорні вітрила-2»

02.45 Речовий доказ

03.05 Правда життя. Професії

UA.Культура

06.00 Молитва за Україну 

06.05 Православний календар 

06.20 Обереги. Вуса 

06.40 Храм Духа і Науки 

07.00 Ранок iз «Культурою» 

07.45 Новини. Світ 

08.00 Новини 

08.15 Тема дня 

08.30 Новини. Культура 

08.45 Ранок iз «Культурою» 

09.30 Олександр 

Соломарський. 

Волонтер 

10.00 Майстер-клас 

«Вітражний розпис» 

10.25 Кароль Шимановський. 

Українські стежки 

польського генія 

11.15 Ніна Алісова. Незабутнє 

12.10 Українські державники. 

Богдан-Ігор Антонич 

12.50 Православний календар 

13.05 Осінні зустрічі. Сестри 

Тельнюк 

14.00 Х/ф «За ніччю день 
іде», ч. 2 

15.05 Передчуття. Ігор 

Крикунов, ч. 2 

16.00 Мистецтво жити. 

Пішов...Щоб 

повернутися з весною... 

16.35 Світло 

17.10 Православний календар 

17.25 Музика — моє життя 

17.50 Новини. Світ 

18.05 Новини 

18.20 Тема дня 

18.35 Новини. Культура 

18.50 Архітектор 

Городецький, ч. 4 

19.25 Дійові особи 

19.50 Митці Майстренки 

20.20 Вечірня казка 

20.35 Ів Жаміак «Потрібні 

брехуни». Вистава 

Київського 

академічного Молодого 

театру 

23.00 Світ особистості. Петро 

Ільченко 

00.00 Новини. Світ 

00.15 Новини 

00.30 Тема дня 

00.45 Новини. Культура 

01.00 Музика — моє життя 

01.25 Архітектор 

Городецький, ч. 4 

02.00 Х/ф «За ніччю день 
іде», ч. 2 

03.05 Передчуття. Ігор 

Крикунов, ч. 2 

04.00 Фільм-опера «Лючія ді 

Ламмермур» 

05.30 Д/ф «Кримські татари. 

Крим наш», ч. 1

СТБ

07.00, 15.25 Все буде добре!

09.00 Все буде смачно!

10.00 МастерШеф-6

17.30, 22.00 Вікна-новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.45 Зважені та 

щасливі-7

23.45 Один за всіх

ПРЯМИЙ

06.00, 7.00, 8.00 Ранок. 

«Новий день»

06.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 

11.45, 12.45, 13.45, 

14.45, 15.45, 16.45 

«Репортер». Новини

09.00, 10.00, 11.00, 12.00 

Ранок. «Ми все...»

13.00, 14.00, 15.00 Деталі

16.00, 23.00 Кримінал

17.00 Ситуація

18.00, 19.10, 20.10, 21.00 

Разом

18.40, 21.30 Ехо України

19.40 Вказівний палець

20.25 Нейтральна територія

22.00 Підсумки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 12.15 Він, Вона і 

телевізор

10.00, 18.15 Спецкор

10.35, 18.40 ДжеДАІ

10.55, 19.10 Бандерлоги

11.25, 17.25 Загублений світ

13.50 Х/ф «Бермудські 
щупальця»

15.40 Т/с «Схватка»

19.30, 20.30 Т/с «Ментівські 

війни. Київ-2»

21.35 Х/ф «Фантастична 
четвірка-2. 
Вторгнення Срібного 
Серфера»

23.25 Х/ф «Від заходу до 
світанку-3: дочка 
ката»

01.15 Т/с «Вікінги-3»

02.10 Х/ф «Камінна душа»
03.45 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00 Топ-матч

06.10 Білорусь — Швеція. 

Відбір до ЧС-2018

08.10 Нідерланди 

— Болгарія. Відбір до 

ЧС-2018

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 Півн. Ірландія — Чехія. 

Відбір до ЧС-2018

12.05 Англія — Словаччина. 

Відбір до ЧС-2018

13.55 Польща — Казахстан. 

Відбір до ЧС-2018

16.00, 3.15 ЧІ. Огляд туру

16.55 Ісландія — Україна. 

Відбір до ЧС-2018

18.50 Азербайджан — Чехія. 

Відбір до ЧС-2018

20.55 Сіткорізи

21.25 Огляд матчу «Вірменія-

Польща». Відбір до 

ЧС-2018

21.40 «Шлях на Мундіаль. 

ONLINE». Відбір до ЧС-

2018

23.40 Чорногорія — Данія. 

Відбір до ЧС-2018

01.30 Шотландія — 

Словаччина. Відбір до 

ЧС-2018 

04.10 Вірменія — Польща. 

Відбір до ЧС-2018

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 10.00, 13.50 Топ-

матч

06.10 Франція — Люксембург. 

Відбір до ЧС-2018

08.10 Угорщина — 

Португалія. Відбір до 

ЧС-2018

10.10 Туреччина — Україна. 

Відбір до ЧС-2018

12.00 Німеччина — Норвегія. 

Відбір до ЧС-2018

14.00 Греція — Бельгія. 

Відбір до ЧС-2018

15.50 Італія — Ізраїль. Відбір 

до ЧС-2018

17.40 LaLiga Chronicles. ЧІ

18.00, 20.55, 23.40 Шлях на 

Мундіаль

18.50 Вірменія — Польща. 

Відбір до ЧС-2018

21.35 Англія — Словенія. 

Відбір до ЧС-2018

00.30 Огляд 1-го ігрового дня. 

Відбір до ЧС-2018 

02.05 Півн. Ірландія 

— Німеччина. Відбір до 

ЧС-2018 

03.55 Азербайджан — Чехія. 

Відбір до ЧС-2018

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.20, 13.10 Правила життя

08.20 Правда життя

09.20, 21.40 Мистецтво 

виживання

10.20, 17.00 Вуличні мавпи

11.20 Африка: стихія води

12.10 Історія криміналістики

14.10 Містична Україна

15.10 Повітряні бої

16.00 Скарби зі звалища

18.00 Життя після людей

19.00, 5.40 Бандитська Одеса

19.50 Таємниці кримінального 

світу

20.50 Скарби з горища

22.40 Грами та карати

23.40 Нові технології війни

00.30 Брама часу

02.30 Теорія змови

К1

05.10 Рецепти щастя. Нова 

історія

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

09.00, 15.00 Т/с «Беверлі-

Гілс, 90210»

11.00, 12.00, 19.00, 20.00 

Орел і решка

13.00, 18.00 Їже, я люблю 

тебе!

14.00, 21.00 Вірю не вірю

17.00, 22.00 Т/с «Секс у 

великому місті»

23.00 Т/с «Доктор Хаус»

02.10 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 Казка з татом

06.50, 5.30 Корисні підказки

07.10 Це наше — це твоє

07.15 Мультмікс

10.45 Х/ф «Вільям і Кейт»
12.25 Панянка-селянка

13.25, 16.50, 19.55, 2.50 

Країна У

14.25 Готель «Галіція»

14.55 Т/с «Домашній арешт»

15.30, 3.40 Віталька

17.50, 00.00 Танька і 

Володька

18.55, 20.55 Одного разу під 

Полтавою

21.25 Одного разу в Одесі

22.00, 2.00 Казки У

23.00 Розсміши коміка

01.00 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»

УТ-1

06.00, 9.05 Д/с «Садові 

скарби»

06.30 Д/с «Бог в Америці»

07.30 Ера бізнесу

07.35 Агроера

07.40, 8.15, 14.50, 16.30, 23.20 

Світ он лайн

07.50 Від першої особи

08.20 М/с «Чорний пірат»

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.30 Т/с «Гранд готель»

11.15 Т/с «Епоха честі»

13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 1.55 

Новини

13.10, 14.25 Радіо. День

13.50 Слідство. Інфо

15.15 Надвечір’я. Долі

16.40 М/с «Книга джунглів»

17.10, 0.30 Д/с «Порятунок 

ферми»

17.50, 1.10 Новини. Світ

18.20, 21.30, 1.25, 2.20 Тема 

дня

18.35, 1.40 Новини. Культура

19.00 Д/ф «Христина. 

Кримське соло»

19.25 Д/с «Традиційні свята 

Мацурі»

20.25 Схеми

21.50, 2.35 Новини. Спорт

22.15 Д/с «Супервідчуття»

ТРК «ЕРА»
23.30, 2.55 Д/с 

«Латиноамериканська 

музика»

03.55 Т/с «Роксолана»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 29—30 ВЕРЕСНЯ 2017
5 жовтня
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30 ТСН

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30, 11.00 Чотири 

весілля

12.20, 13.45 Міняю жінку

15.00 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама 

«Нескінченне 

кохання»

20.15 Ліга сміху-3

22.20 Ігри приколів

23.15 Вечірній Київ

01.15 Ліга сміху

05.30 Мультибарбара

ІНТЕР

05.10 Подробиці

05.50 М/ф

06.20, 13.30 Слідство вели...

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з «ІНТЕРом»

09.20 Давай одружимося

11.10, 12.25 Т/с «Я — 

охоронець»

15.50, 16.45 Речдок

18.00 Стосується кожного

20.00, 3.00 Подробиці тижня

22.00 Х/ф «З життя 
начальника карного 
розшуку»

23.55 Х/ф «Без особливого 
ризику»

01.30 Х/ф «Вавилон ХХ»
04.40 Чекай мене»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.50, 3.10 Сьогодні

09.15, 5.30 Зірковий шлях

10.40 Свекруха або невістка

11.40, 3.55 Реальна містика

13.40, 15.30 Т/с «Черговий 

лікар-3»

16.00 Т/с «Адвокат»

18.00 Т/с «Жіночий лікар-3»

19.45 Говорить Україна

21.35 Футбол. Кваліфікація 

ЧС-2018. Косово 

— Україна

00.10 По сліду

00.50 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

ICTV

05.30 Цивільна оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини

10.10 Інсайдер

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

14.05 Т/с «Спецзагін 

«Шторм»

15.00, 16.10 Т/с «На 

безіменній висоті»

16.35 Т/с «Балада про 

бомбера»

17.25 Т/с «Пес-3»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Антизомбі

21.30 Дизель-шоу

23.00 Комік на мільйон

01.45 Т/с «Морська поліція. 

Лос-Анджелес»

03.00 Д/ф «Війна на 

нульовому кілометрі»

03.45 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.20 Зона ночі

03.10 Т/с «Татусеві дочки»

04.00 Абзац

05.50 М/с «Пригоди кота в 

чоботях»

07.45, 22.40 Половинки

11.50 Київ вдень і вночі

16.10, 19.00 Топ-модель по-

українськи

21.40 Київ вдень і вночі 

02.15 Служба розшуку 

дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.35, 8.25, 2.25, 4.15 

Огляд преси

06.45, 18.45, 2.15 Місцевий час

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.50 Драйв

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 

14.15, 15.25, 16.15, 17.15 

Інформаційний день

18.15 Інтерв’ю з Андрієм 

Сусленком

19.30 Час. Підсумки дня

22.15 Стоп корупції!

23.10 «За Чай.com»

00.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час: Важливо

00.25, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.40, 5.15 Машина часу

02.30 Феєрія мандрів

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.20 Не перший погляд

НТН

04.35 Х/ф «Невизначена 
особа»

06.10 Х/ф «Товариш 
генерал»

07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

і партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.30, 17.20 Т/с «Детективи»

12.00 Страх у твоєму домі

13.45, 15.05 Т/с «CSI: Нью-

Йорк-8»

14.45, 19.00, 23.15, 2.25 

Свідок

15.30 Т/с «Інспектор Джордж 

Джентлі»

21.30 Т/с «CSI: Нью-Йорк 

— 9»

23.45 Т/с «Морський 

патруль»

01.30 Т/с «Чорні вітрила-2»

02.55 Випадковий свідок

03.05 Речовий доказ

UA.Культура

06.00 Молитва за Україну 

06.05 Світло 

06.35 Д/ф «Іван Терещенко. 

Колекціонер справ 

благодійних» 

07.00 Ранок iз «Культурою» 

07.45 Новини. Світ 

08.00 Новини 

08.15 Тема дня 

08.30 Новини. Культура 

08.45 Ранок iз «Культурою» 

09.30 Дійові особи 

10.00 Митці Майстренки 

10.30 Ів Жаміак «Потрібні 

брехуни». Вистава 

Київського 

академічного Молодого 

театру 

13.00 Світ особистості. Петро 

Ільченко 

14.00 Іван Кочерга «Свіччине 

весілля». Вистава 

Херсонського обласного 

академічного музично-

драматичного театру ім. 

М. Куліша 

15.40 Галерея образів. 

Художники Маковські 

16.00 Стежками Мауглі й 

Багіри 

16.15 Велике і Величне. 

Сакральне мистецтво, 

ч. 3 

16.50 Д/ф «Тарас Шевченко. 

Заповіт». «Там ніч, як 

день» 

17.30 Гра долі. Майстер і 

музи 

17.50 Новини. Світ 

18.05 Новини 

18.20 Тема дня 

18.35 Новини. Культура 

18.50 Місто над Іквою 

19.20 Територія Кіно 

19.50 Антракт 

20.20 Вечірня казка 

20.30 Театральні силуети. 

Віктор 

Добровольський 

20.55 Таємниці Кирилівської 

церкви 

21.20 Все про оперету. 

Лідія Запорожцева. 

Заслужена артистка 

України 

22.05 Д/ф «З мороку 

тисячоліть» 

23.00 Головна роль. Вікторія 

Васалатій 

00.00 Новини. Світ 

00.15 Новини 

00.30 Тема дня 

00.45 Новини. Культура 

01.00 Д/ф «Тарас Шевченко. 

Заповіт». «Там ніч, як 

день» 

01.35 Виноградів. Старовинне 

місто 

02.00 Іван Кочерга «Свіччине 

весілля». Вистава 

Херсонського 

обласного академічного 

музично-драматичного 

театру ім. М. Куліша 

03.40 Галерея образів. 

Художники Маковські 

04.00 Х/ф «Камінний 
господар» 

05.25 Д/ф «Кримські татари. 

Крим наш», ч. 2

СТБ

05.40, 23.25 Х/ф «Ніколи 
не забуду тебе»

07.40 Х/ф «Любов на два 
полюси»

09.35 Х/ф «Дурна кров»
17.30, 22.00 Вікна-новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.45 Сюрприз, 

сюрприз!

ПРЯМИЙ

06.00, 7.00, 8.00 Ранок. 

«Новий день»

06.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 

11.45, 12.45, 13.45, 

14.45, 15.45, 16.45 

«Репортер». Новини

09.00, 10.00, 11.00, 12.00 

Ранок. «Ми все...»

13.00, 14.00, 15.00 Деталі

16.00, 23.00 Кримінал

17.00 Ситуація

18.00, 19.10, 20.10, 21.00 

Разом

18.40, 21.30 Ехо України

19.40 Вказівний палець

20.25 Нейтральна територія

22.00 Підсумки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 12.15 Він, Вона і телевізор

10.00, 18.15 Спецкор

10.35, 18.40 ДжеДАІ

10.55 Бандерлоги

11.25, 17.25 Загублений світ

13.50 Х/ф «Фантастична 
четвірка-2. 
Вторгнення Срібного 
Серфера»

15.40 Т/с «Схватка»

19.10 Х/ф «Швидкість»
21.35 Х/ф «Швидкість-2: 

круїз під контролем»
23.55 Змішані єдиноборства. 

UFC.

02.35 Х/ф «Двійник»
03.45 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 Топ-матч

06.05 Англія — Словенія. 

Відбір до ЧС-2018

07.55 Сіткорізи

08.25, 16.00 Огляд 1-го 

ігрового дня. Відбір до 

ЧС-2018

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 Шотландія — 

Словаччина. Відбір до 

ЧС-2018

12.05 Півн. Ірландія 

— Німеччина. Відбір до 

ЧС-2018

13.55 Чорногорія — Данія. 

Відбір до ЧС-2018

16.55 Вірменія — Польща. 

Відбір до ЧС-2018

18.40 Шлях на Мундіаль. 

ONLINE. Відбір до ЧС-

2018

20.30, 23.40 Головна команда

21.35 Косово — Україна. 

Відбір до ЧС-2018

00.40 Огляд 2-го ігрового дня. 

Відбір до ЧС-2018

02.15 Іспанія — Албанія. 

Відбір до ЧС-2018 

04.05 Грузія — Вельс. Відбір 

до ЧС-2018

ФУТБОЛ-2

06.00, 17.55, 20.55, 3.20 

Огляд 1-го ігрового дня. 

Відбір до ЧС-2018

07.35 Чорногорія — Данія. 

Відбір до ЧС-2018

09.25, 12.10, 14.45 Шлях на 

Мундіаль

10.20 Вірменія — Польща. 

Відбір до ЧС-2018

12.55, 4.05 Англія — 

Словенія. Відбір до 

ЧС-2018

15.35 Шотландія — 

Словаччина. Відбір до 

ЧС-2018

17.25 Світ Прем’єр-ліги

18.50 Грузія — Вельс. Відбір 

до ЧС-2018

21.35 Туреччина — Ісландія. 

Відбір до ЧС-2018

23.40 Хорватія — Фінляндія. 

Відбір до ЧС-2018 

01.30 Шлях на Мундіаль. 

ONLINE. Відбір до ЧС-

2018

МЕГА

06.00, 19.00 Бандитська Одеса

07.20, 13.10 Правила життя

08.20 Правда життя

09.20, 21.40 Мистецтво 

виживання

10.20, 17.00 Вуличні мавпи

11.20 Африка: стихія води

12.10 Історія криміналістики

14.10, 3.00 Містична Україна

15.10, 23.40 Нові технології 

війни

16.00 Скарби з горища

18.00 Незвичайна наука

19.50 Таємниці кримінального 

світу

20.50 Скарби зі звалища

22.40 Життя після людей

00.30 Бандитський Київ

К1

05.10 Рецепти щастя. Нова 

історія

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

09.00, 15.00 Т/с «Беверлі-

Гілс, 90210»

11.00, 12.00, 19.00, 20.00 

Орел і решка

13.00, 18.00 Їже, я люблю тебе!

14.00, 21.00 Вірю не вірю

17.00 Навколо М

22.00, 1.45 КВК на БІС

23.00 КВК

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

07.15 Мультмікс

10.45 Х/ф «Потрійні 
неприємності»

12.25 Панянка-селянка

13.25, 16.50, 2.50 Країна У

14.25 Готель «Галіція»

14.55 Т/с «Домашній арешт»

15.30, 3.40 Віталька

17.50, 00.00 Танька і Володька

19.00 Одного разу під 

Полтавою

20.00 М/ф «Як приборкати 

дракона-2»

21.50 Х/ф «Новітній 
заповіт»

01.00 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»

02.00 Казки У

УТ-1

06.00, 9.05 Д/с «Садові 

скарби»

06.30 Д/с «Бог в Америці»

07.30 Ера бізнесу

07.35 Агроера

07.40, 8.15, 14.50, 16.30 Світ 

он лайн

07.50 Від першої особи

08.20 М/с «Чорний пірат»

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.30 Т/с «Гранд готель»

11.20 Т/с «Епоха честі»

13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 1.55 

Новини

13.10, 14.25 Радіо. День

13.50 Схеми

15.15 Світло

16.40 М/с «Книга джунглів»

17.10 Д/с «Порятунок ферми»

17.50, 1.10 Новини. Світ

18.20, 21.30, 1.25, 2.20 Тема 

дня

18.35, 1.40 Новини. Культура

19.00 Д/с «Супервідчуття»

20.25 Перша шпальта

21.50, 2.35 Новини. Спорт

22.15 Д/ф «Генічеськ»

22.45 Як дивитися кіно

ТРК «ЕРА»
23.20 Д/ф «Рідні»

02.55 Д/с «Латиноамериканська 

музика»

03.55 Т/с «Роксолана»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 29—30 ВЕРЕСНЯ 2017
6 жовтня

ТБ-П’ЯТНИЦЯУКРАЇНА МОЛОДА10



КАНАЛ «1+1»

06.00, 19.30 ТСН

06.55 Гроші

08.00 Сніданок. Вихідний

09.45 Життя без 

обману-2017

11.15, 23.10 Світське життя

12.15 Комедія «Субота»

16.35, 21.15 Вечірній 

квартал-2017

18.30 Розсміши 

коміка-2017

20.15 Українські сенсації

00.10 Мультибарбара

04.40 Вечірній Київ

ІНТЕР

05.45 М/ф

06.10 Х/ф «Два Федори»
08.00, 4.25 Х/ф «Пічки-

лавочки»
10.00, 3.35 Василь Шукшин. 

Самородок

11.00 Х/ф «Калина червона»
13.10 Х/ф «Вони воювали 

за Батьківщину»
16.20 Т/с «Тільки про кохання»

20.00, 3.05 Подробиці

20.30 Творчий вечір Валерія 

Леонтьєва

23.15 Х/ф «Осінні турботи»
01.00 Х/ф «Гарві Мілк»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00, 3.10 

Сьогодні

07.15, 5.50 Зірковий шлях

08.50, 15.20 Т/с «Вікно 

життя-2»

17.10, 19.40 Т/с «Наперекір 

усьому»

22.00 Х/ф «Олександра»

00.00 Т/с «Герократія»

01.20 Реальна містика

03.50 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

ICTV

05.00, 4.30 Факти

05.20 Т/с «Відділ 44»

07.05 Дивитись усім!

08.05 Без гальм

08.30 Краще не повторюй!

09.05 М і Ж

09.30 Дизель-шоу

10.45, 11.45 Особливості 

національної роботи

12.45 Факти. День

13.00 «На трьох»

14.50 Комік на мільйон

16.25 Х/ф «Термінатор»
18.45 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки

20.05 Х/ф «Термінатор-2. 
Судний день»

23.25 Х/ф «Ковбої проти 
прибульців»

01.35 Т/с «Морська поліція. 

Лос-Анджелес»

02.55 Провокатор

04.55 Т/с «Слідчі»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

05.30 М/с «Пригоди кота в 

чоботях»

07.00 Т/с «Татусеві дочки»

09.50 Ревізор

12.40 Зірки під гіпнозом

14.40 Зоряні яйця

16.40 М/ф «Університет 

монстрів»

18.45 Х/ф «Тор»

21.00 Х/ф «Тор-2: царство 
темряви»

23.10 Х/ф «Кодекс 
злодія»

01.10 Х/ф «Хто я»

5 канал

06.00 Час-тайм

06.15, 20.10, 5.15 Рандеву

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 

22.00, 00.00 Час новин

07.30, 14.10, 2.15 Відкрита 

церква

07.50, 8.55, 22.15, 0.10 Час 

бізнесу

08.10 Путівник прочанина

08.20 Не перший погляд

09.15 Мотор

09.20 Автопілот-новини

09.30 Укравтоконтинент

10.10 Модне здоров’я

10.3 Історія успіху

10.40 Сучасний фермер

11.05 П’ятий поверх

11.30 Майстри ремонту

12.15 Сімейні зустрічі

12.35 Прес-конференція щодо 

ситуації у зоні АТО

12.50 Legal Up LIFE

13.10, 3.20 Кіно з 

Я. Соколовою

13.30, 4.15 Феєрія мандрів

14.35 Навчайся з нами

15.15 Фінансовий тиждень

15.30 Особливий погляд

16.05 Полілог

17.10, 1.15 «За Чай.com»

18.10 Про військо

18.25 Фактор безпеки

19.25 Машина часу

21.00, 0.15 Велика політика

21.30, 3.00 Вікно в Америку

22.30 Д/ф «Відділ кадрів»

23.25 Національний актив

01.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

02.35 Будемо жити

04.35 Час інтерв’ю

НТН

04.10 Легенди бандитської 

Одеси

04.35 Правда життя. Професії

05.35 Х/ф «Дівчина без 
адреси»

07.10 Х/ф «Вічний поклик»
11.30, 3.50 Речовий доказ

13.50 Склад злочину

15.30 Круті 90-ті

17.20 Речдок

19.00, 3.05 Свідок

19.30 Х/ф «Весілля в 
Малинівці»

21.20 Х/ф «Нічна варта»
23.35 Х/ф «Ганмен»
01.40 Мисливці за привидами

03.35 Випадковий свідок

UA.Культура

06.00 Молитва за Україну 

06.05 Стежками Мауглі й 

Багіри 

06.20 Д/ф «Тарас Шевченко. 

Заповіт». «Там ніч як 

день» 

07.00 Велике і Величне. 

Сакральне мистецтво, 

ч. 3 

07.30 Місто над Іквою 

08.00 Новини 

08.15 Тема дня 

08.30 Новини. Світ 

08.45 Новини. Культура 

09.00 Територія Кіно 

09.30 Антракт 

10.00 Театральні силуети. 

Віктор Добровольський 

10.30 Таємниці Кирилівської 

церкви 

10.55 Все про оперету. 

Лідія Запорожцева. 

Заслужена артистка 

України 

11.45 Д/ф «З мороку 

тисячоліть» 

12.40 Гра долі. Майстер і 

музи 

13.00 Казки Лірника Сашка 

13.15 М. Твен «Пригоди Тома 

Сойєра» . Вистава ТЮГа 

на Липках 

14.50 Дитячі таємниці 

15.30 Світ у прямокутнику. 

Планета Океанія 

Миколи Заваріки, ч. 2 

16.05 Концерт італійської 

музики 

16.50 Д/ф «Пейзаж душі 

після сповіді» 

17.50 Мистецький код 

Володимира Бовкуна 

18.30 Земляки. Микола 

Лисенко 

19.00 Новини. Культура. 

Дайджест 

19.20 Позиція 

19.50 Музика і музиканти. 

Валерій Івко 

20.20 Максим Кідрук. 

Письменник, який 

подорожує 

21.05 Д/ф «Покликання. Раїса 

Недашківська» 

21.50 Дмитро Малаков. 

Кияни, війна, німці 

23.00 Незнаний Шевченко. 

Уроки від Шевченка 

23.15 Йосафатова долина 

23.30 Jazz Коло. Концерт без 

слів, ч. 2 

00.00 Новини. Культура. 

Дайджест 

00.20 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Михайло 

Гринишин 

01.35 Д/ф «Пейзаж душі 

після сповіді» 

02.35 Мистецький код 

Володимира Бовкуна 

03.15 Земляки. Микола 

Лисенко 

03.40 Замок Паланок 

04.00 Ф. Міттерер 

«Жінки Моцарта» 

Вистава Київського 

академічного театру 

«Колесо» 

05.40 Аннина гора

СТБ

06.05 Х/ф «Я подарю собі 
диво»

08.00 Караоке на майдані

09.00 Все буде смачно!

10.20 Сюрприз, сюрприз!

13.10 Зважені та щасливі-7

16.10 Хата на тата

19.00 Х-Фактор-8

21.30 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

ПРЯМИЙ

09.00 «Золотий гусак». На 

виїзді

09.45, 10.45, 11.45, 12.45, 

13.45, 14.45, 15.45, 

16.45, 17.45, 18.45, 

19.45 «Репортер». 

Новини

10.00 Концерт

11.00, 13.00, 16.00 Територія 

позитиву

12.00 Підсумки

14.00 Ехо України

15.00 «Золотий гусак» NEW

17.00 Кримінал

18.00 Закрита зона

19.00 Очі в очі

20.00 «Місто S» 

21.00 Підсумки

23.00 Світські хроніки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 9.00 Цілком таємно

09.35, 00.00 Загублений світ

16.45 Х/ф «Агент Коді 
Бенкс»

18.40 Х/ф «Агент Коді 
Бенкс -2. Пункт 
призначення 
— Лондон»

20.30 Х/ф «Погоня»
22.00 Х/ф «Хижак»
01.00 Територія обману

02.00 Х/ф «Камінна душа»
03.35 Облом.UA.

05.00 Змішані єдиноборства. 

UFC 216

ФУТБОЛ-1

06.00 Топ-матч

06.15 Туреччина — Ісландія. 

Відбір до ЧС-2018

08.05 LaLiga Chronicles. ЧІ

08.25, 20.55, 3.20 Огляд 2-го 

ігрового дня. Відбір до 

ЧС-2018

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.25 Хорватія — Фінляндія. 

Відбір до ЧС-2018

12.10 Іспанія — Албанія. 

Відбір до ЧС-2018

13.55 Італія — Македонія. 

Відбір до ЧС-2018 

Прем’єра

16.05 Косово — Україна. 

Відбір до ЧС-2018

17.50 Головна команда

18.50 Швеція — Люксембург. 

Відбір до ЧС-2018

21.40 Шлях на Мундіаль. 

ONLINE. Відбір до 

ЧС-2018

23.40 Кіпр — Греція. Відбір 

до ЧС-2018

01.30 Андорра — Португалія. 

Відбір до ЧС-2018 

04.10 Боснія і Герцеговина 

— Бельгія. Відбір до 

ЧС-2018

ФУТБОЛ-2

06.00, 15.10 Огляд 2-го 

ігрового дня. Відбір до 

ЧС-2018

07.35 Іспанія — Албанія. 

Відбір до ЧС-2018

09.25, 12.20 Головна команда

10.30 Косово — Україна. 

Відбір до ЧС-2018

13.20 Туреччина — Ісландія. 

Відбір до ЧС-2018

16.10 Хорватія — Фінляндія. 

Відбір до ЧС-2018

18.00, 20.55, 23.40 Шлях на 

Мундіаль

18.50 Боснія і Герцеговина 

— Бельгія. Відбір до 

ЧС-2018

21.35 LIVE. Болгарія 

— Франція. Відбір до 

ЧС-2018

00.30 Огляд 3-го ігрового дня. 

Відбір до ЧС-2018 

02.05 Швейцарія — 

Угорщина. Відбір до 

ЧС-2018 

03.55 Швеція — Люксембург. 

Відбір до ЧС-2018

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.20 Містична Україна

08.10, 18.10 У пошуках істини

09.40 Нові технології війни

11.50, 21.00 Коди: державна 

зрада, шпигунство та 

заговори

14.40 Вуличні мавпи

15.40 Велика пустеля

23.40 Паранормальний світ

00.30 Прихована реальність

02.40 Скарб.UA

К1

05.10 Рецепти щастя. Нова 

історія

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15, 9.40 М/ф

11.00 Х/ф «Бунтарка»
13.00 Ух ти show

14.00 Орел і решка. На краю 

світу

00.00 Х/ф «Дітородні»
01.45 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 Казка з татом

06.50, 5.30 Корисні підказки

07.10 Це наше — це твоє

07.15 Мультмікс

10.50 М/с «Дора і друзі. 

Пригоди в місті»

11.20 Х/ф «Шість 
лебедів»

13.00 М/ф «Принц Єгипту»

14.30 Рятівники

18.00 М/ф «Як приборкати 

дракона — 2»

19.40 Танька і Володька

00.00 Х/ф «Новітній 
заповіт»

02.00 Казки У

02.50 Країна У

03.40 Віталька

УТ-1

06.00, 9.05 Д/с «Садові 

скарби»

06.30, 2.30 Д/с «Бог в 

Америці»

07.30 На слуху

07.55, 8.00, 8.15, 9.30, 23.15 

Світ онлайн

08.20 М/с «Чорний пірат»

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.40 М/с «Легенда про 

Білосніжку»

10.30 Покоління Z

11.00 Фольк-music. Діти

11.50 Хто в домі господар?

12.20 Лайфхак українською

12.45 Х/ф «Марія-
Антуанетта»

14.40 Д/с «Традиційні свята 

Мацурі»

16.45 Х/ф «Червоний колір 
Бразилії»

20.30 Д/ф «Христина. 

Кримське соло»

21.00, 1.10 Новини

21.35 Д/с «Скарби та 

смертельні таємниці 

морів»

22.40 Д/ф «Українська 

рапсодія»

ТРК «ЕРА»
23.25 Мегалот

23.30 Д/с «Нью-Йорк»

00.30 Д/с «Порятунок 

ферми»

01.35 Світло

05.30 Д/с «Орегонський 

путівник»
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КАНАЛ «1+1»

06.05 ТСН

07.00 Українські сенсації

08.00 Сніданок. Вихідний

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.40 М/ф «Маша і Ведмідь»

09.50 Розсміши коміка-2017

10.50 Світ навиворіт-9

11.55 Світ навиворіт-3

13.00, 14.00, 15.00, 16.05 

Комедія «Свати-4»

17.05 Ліга сміху-3

19.30, 5.00 ТСН-тиждень

21.00 Танці з зірками

23.20 Ігри приколів

00.20, 4.10 Мультибарбара

01.20 Аргумент кiно

ІНТЕР

06.00 Х/ф «Калина 
червона»

08.00 уДачний проект

09.00 Готуємо разом

10.00 Орел і решка. Рай і пекло

11.00 Орел і решка. 

Перезавантаження

12.00 Творчий вечір Валерія 

Леонтьєва

14.20 Т/с «Тільки про кохання»

18.30 Крутіше за всіх

20.00, 1.50, 5.05 Подробиці

20.30 Т/с «Любка»

00.05, 3.45 Х/ф «Він, 
вона і я»

02.25 Х/ф «Осінні турботи»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.50 Сьогодні

07.40 Зірковий шлях

09.15 Х/ф «Олександра»
11.20 Т/с «Наперекір 

усьому»

15.15 Х/ф «Хочу заміж»
17.15, 20.00 Т/с «Будинок на 

холодному ключі»

19.00, 4.00 Події тижня 

22.15 Т/с «Сонячне 

затемнення»

01.50 Реальна містика

02.30, 4.50 Т/с «Жіночий 

лікар-3»

ICTV

07.30 Т/с «Відділ 44»

10.25 Х/ф «Термінатор»
12.45 Факти. День

13.00 Х/ф «Термінатор-2. 
Судний день»

16.00 Дизель-шоу

18.45 Факти тижня. 100 

хвилин

20.30 Комік на мільйон

22.15 Х/ф «Термінатор-3. 
Повстання машин»

00.30 Х/ф «Хулігани»
02.10 Т/с «Морська поліція. 

Лос-Анджелес»

03.30 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

03.10, 1.50 Зона ночі

05.45 М/с «Пригоди кота в 

чоботях»

07.00 Топ-модель 

по-українськи

09.50 М/ф «Університет 

монстрів»

11.50 Х/ф «Макс Пейн»
14.00 Х/ф «Тор»
16.10 Х/ф «Тор-2: царство 

темряви»
18.20 Х/ф «Перший месник»

21.00 Х/ф «Перший месник: 
інша війна»

23.50 Х/ф «Одного разу у 
Вегасі»

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

04.15 Легенди бандитської 

Одеси

04.40 Правда життя. Професії

05.25 Х/ф «Людина в 
зеленому кімоно»

06.30 Т/с «Бухта страху»

13.00 Х/ф «Весілля в 
Малинівці»

14.45 Легенди карного 

розшуку

15.50 Склад злочину

17.20 Речдок

19.00 Т/с «Право на 

помилування»

22.40 Х/ф «Нічна варта»
00.55 Х/ф «Ганмен»
02.55 Таємниці кримінального 

світу

UA.Культура

06.00 Молитва за Україну 

06.05 Православний календар 

06.25 Світ у прямокутнику. 

Планета Океанія Миколи 

Заваріки, ч. 2 

07.00 Концерт італійської 

музики 

07.45 Дитячі таємниці 

08.15 Д/ф «Пейзаж душі 

після сповіді»

09.20 Позиція 

09.50 Музика і музиканти. 

Валерій Івко

10.20 Максим Кідрук. 

Письменник, який 

подорожує

11.05 Д/ф «Покликання. Раїса 

Недашківська»

11.55 Дмитро Малаков. 

Кияни, війна, німці 

13.05 Православний календар

13.25 Jazz Коло. Концерт без 

слів, ч. 2 

14.00 «Пристрасті дому 

пана Г. -П». Водевіль-

модерн за п’єсою Олени 

Пчілки «Сужена — не 

огужена» Київського 

академічного театру 

«Колесо 

15.10 Художнє дерево 

15.40 Православний календар 

16.00 Музика без меж 

16.30 Д/ф «Олександр 

Довженко «Між кесарем 

та Богом» 

17.00 Роман Коваль. 

Повернення правди. 

Пам’яті шляхетних 

17.55 Київський планетарій 

18.20 Києвотека. Київські 

імена. Володимир 

Сосюра 

18.45 Поетична сторінка від 

Василя Герасим’юка. 

Євген Маланюк 

19.00 Новини. Культура. 

Дайджест 

19.20 Опішне — столиця 

українського 

гончарства

19.50 Сценограй 

20.15 А. Чехов «Три сестри». 

Вистава Київського 

академічного театру 

драми і комедії на 

лівому березі Дніпра 

23.00 Музичний фільм 

«Ой летіли дикі гуси»

00.00 Новини. Культура. 

Дайджест 

00.20 Діалог. Василь 

Герасим’юк—Павло 

Вольвач 

02.00 «Пристрасті дому пана 

Г-П». Водевіль-модерн 

за п’єсою Олени Пчілки 

«Сужена-не огужена» 

Київського академічного 

театру «Колесо

03.10 Художнє дерево 

03.35 Православний календар 

03.55 В. Ільїн, В. Лукашев «За 

двома зайцями». Вистава 

Київського національного 

академічного театру 

оперети

 

СТБ

06.55 Хата на тата

08.55 Все буде смачно!

11.10 Караоке на майдані

12.05 МастерШеф-7

19.00 Битва екстрасенсів-17

21.30 Один за всіх

22.30 Х-Фактор-8

ПРЯМИЙ

09.00 Підсумки

09.45, 10.45, 11.45, 12.45, 

13.45, 14.45, 15.45, 

16.45, 17.45, 18.45 

«Репортер». Новини

10.00 Очі в очі

11.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Територія позитиву

12.00 «Золотий гусак» NEW

14.00 Закрита зона

15.00, 20.00 Кисельов. Авторське

17.00 Світські хроніки

18.00 Концерт

21.00 Кримінал

23.00 Ехо України

КАНАЛ «2+2»

06.00, 23.15 Змішані 

єдиноборства. UFC 216

08.00 Бандерлоги

09.45 Він, Вона і телевізор

12.45 Х/ф «Швидкість»
15.00 Х/ф «Швидкість-2: 

круїз під контролем»
17.30 Х/ф «День, коли 

Земля зупинилась»
19.30 Х/ф «Хижаки»
21.30 ПРОФУТБОЛ

02.00 Х/ф «Двійник»
03.10 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00, 14.30, 17.50 Топ-матч

06.05 Болгарія — Франція. 

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 Огляд 2-го ігрового дня. 

Відбір до ЧС-2018

11.10 Моя гра

11.40 Косово — Україна. 

Відбір до ЧС-2018

13.30 Головна команда

14.45 Відбір до ЧС-2018 

Огляд туру. Прем’єра

16.00, 3.55 Шлях на Мундіаль. 

ONLINE. Відбір до ЧС-

2018

18.00, 23.40 Шлях на Мундіаль

18.50 Польща — Чорногорія. 

Відбір до ЧС-2018

20.55 Великий футбол

21.40 Німеччина — 

Азербайджан. Відбір до 

ЧС-2018

00.30 Огляд 1-го ігрового дня. 

Відбір до ЧС-2018 

02.05 Норвегія — Півн. 

Ірландія. Відбір до ЧС-

2018

ФУТБОЛ-2

06.00, 17.55, 3.20 Огляд 3-го 

ігрового дня. Відбір до 

ЧС-2018

07.35 Андорра — Португалія. 

Відбір до ЧС-2018

09.25, 12.10, 14.45 Шлях на 

Мундіаль

10.20 Боснія і Герцеговина 

— Бельгія. Відбір до 

ЧС-2018

12.55 Болгарія — Франція. 

Відбір до ЧС-2018

15.35 Журнал ЛЧ

16.05 Швейцарія — 

Угорщина. Відбір до 

ЧС-2018

18.55 Шлях на Мундіаль. 

ONLINE. Відбір до ЧС-

2018

20.55 Журнал ЛЧ

21.25 Топ-матч

21.35 Норвегія — Півн. 

Ірландія. Відбір до ЧС-

2018

23.40 Данія — Румунія. Відбір 

до ЧС-2018 

01.30 Словенія — Шотладнія. 

Відбір до ЧС-2018 

04.05 Польща — Чорногорія. 

Відбір до ЧС-2018

МЕГА

06.00, 3.50 Бандитська Одеса

07.20 Містична Україна

08.10, 18.10 У пошуках істини

09.40 Нові технології війни

11.50, 21.00 Коди: державна 

зрада, шпигунство та 

заговори

14.40 Вуличні мавпи

15.40 Велика пустеля

16.40 Африка: стихія води

17.30 У пошуках краси

23.40 Паранормальний світ

00.30 Україна: забута історія

К1

05.10 Рецепти щастя. Нова 

історія

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15, 11.50 М/ф

08.45 Ух ти show

09.50 Х/ф «Бунтарка»
13.10, 21.50 Орел і решка

20.00 Х/ф «Цей незручний 
момент»

00.50 КВК

03.15 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 Казка з татом

06.50, 5.30 Корисні підказки

07.10 Це наше — це твоє

07.15 Мультмікс

10.55 М/ф «Принц Єгипту»

12.25 Х/ф «Потрійні 
неприємності»

14.00 Рятівники

18.00 Країна У

22.50 Танька і Володька

00.00 Казки У

02.20 Х/ф «Богдан-Зіновій 
Хмельницький»

04.20 Віталька

УТ-1

06.00, 9.05 Д/с «Садові 

скарби»

06.30, 2.30 Д/с «Бог в 

Америці»

07.30, 7.45, 8.15, 9.30, 16.20, 

20.45, 23.20 Світ он лайн

07.50 Смакота

08.20 Д/с «Традиційні свята 

Мацурі»

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.40 Д/с «Скарби та 

смертельні таємниці 

морів»

10.55 Х/ф «Марія-
Антуанетта»

13.00 Як дивитися кіно

13.30 Фольк-music. Діти

14.20 Фольк-music

15.30 Перший на селі

16.25 Т/с «Гранд готель»

21.00, 1.10 Новини

21.35 Програма з Майклом 

Щуром

22.15 Д/с «Супервідчуття»

22.45 Книга ЮА

ТРК «ЕРА»
23.10 Лайфхак українською

23.30 Д/с «Вагасі — японські 

смаколики»

00.15, 5.30 Д/с «Орегонський 

путівник»

01.35 Надвечір’я. Долі
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Якою була Гетьманщина
 Напевно, більшість із нас не змо-
же відразу сказати, де саме розташова-
ний Батурин, так само як і розказати, 
які історичні події тут відбулися і яке 
значення вони мали для подальшої не 
тільки української, а й європейської іс-
торії. А 300 років тому про звірства, що 
сталися в місті, писали чи не всі євро-
пейські газети. Тоді, у 1708 році, події 
могли розвиватись декількома шляха-
ми. Гетьман Іван Мазепа усвідомлював 
небезпеку політики Петра І та всіма 
способами намагався зберегти незалеж-
ність Гетьманщини, запобігти перетво-
ренню її на частину Російської імперії. 
За його задумами, землі України мог-
ли ввійти до складу Речі Посполитої на 
рівних правах із Польщею та Литвою 
або ж залишитись незалежними, зару-
чившись вагомою підтримкою Швеції 
на чолі з Карлом ХІІ. Якби тоді Ба-
турин вистояв у боротьбі, карта та іс-
торія Європи могли б виглядати сьо-
годні зовсім інакше. Російська імперія 
не була б такою могутньою без повного 
підпорядкування собі земель Гетьман-
щини. Зважаючи на це, будь-які спро-
би відновлення української держав-
ності відразу ж придушувались усіма 
московськими царями, а потім очіль-
никами Радянського Союзу.
 Сьогодні Батурин — це мальовниче 
містечко Чернігівської області з майже 
трьома тисячами жителів. Біля міста 
проходить автомагістраль Київ—Моск-
ва, а до найближчої залізничної станції 
— 23 км. Проте це не має стати завадою 
для тих, хто хоче дізнатися про Гетьман-
щину більше, ніж написано у шкільних 
підручниках історії. Батурин — це те 
місто, яке обов’язково повинно бути на 
карті відвіданих. Можна  прочитати ба-
гато історичної літератури чи подивити-
ся документальних фільмів, але тільки 
побувавши на цій землі, побачивши всі 
пам’ятки та археологічні знахідки на 
власні очі, ви зможете осягнути, якою 
насправді була Гетьманщина і яку роль 
зіграла в українській історії.
 У Батурин любив заїжджати класик 
світового кінематографу, режисер, пись-
менник та художник Олександр Довжен-
ко. У своєму геніальному творі «Зачаро-
вана Десна» він згадує і ріку Сейм, яка 
несе свої води через цю місцевість у Де-
сну. Довженко називав їх ріками свого 
дитинства. Зараз вона обміліла і вже не 
є судноплавною, як за часів Гетьманщи-
ни, проте мальовнича природа навкру-
ги зачаровує неймовірними пейзажами 
— бери пензлик і малюй!

Вціліли тільки двори на околицях...
 А тоді, в той страшний день, військо 
Меншикова залишило на місці Батури-
на згарище, вціліли тільки двори на око-
лицях. Довгі роки справжня історія про 
події тих днів приховувалася Російською 
імперією, а потім владою СРСР. Правда 
жила тільки у пам’яті людей, які пере-

повідали її з покоління в покоління. Уже 
після здобуття Україною незалежності 
розпочались археологічні розкопки в 
місті, які відкрили історію Гетьманської 
столиці та підтвердили жахливі подро-
биці її знищення московським військом. 
У 2000-х роках батуринські пам’ятки 
Козацької доби було відбудовано. Як і 
300 років тому, сьогодні на пагорбі над 
Сеймом здіймається фортеця — Бату-
ринська цитадель. На її території — від-
новлений Гетьманський будинок та цер-
ква Воскресіння Господнього. Остання є 
місцем перепоховання батуринців, уби-
тих Меншиковим. Тут вони спочивають, 
знову захищені стінами своєї фортеці.
 Гетьманська столиця була настіль-
ки добре укріплена й її оборона була така 
сильна, що солдатам Петра І не вдавалося 
взяти місто. Війська починали відступа-
ти. На жаль, в історії часто знаходяться 
зрадники, які готові на все заради влас-

ної вигоди. Таким зрадником для Бату-
рина став полковник прилуцького полку 
Іван Ніс. Він вказав Меншикову на таєм-
ний підземний хід, який вів просто в сер-
це фортеці, за що отримав жалувану гра-
моту від Петра І. Проте в історію України 
він увійшов як ганебний зрадник і боя-
гуз, що прирік на смерть 15 тисяч україн-
ців та, разом із здачею Батурина, віддав 
українську державність у руки московсь-
ких царів. Зараз підземний хід під Цита-
деллю відновлено на тому ж місці, де він 
був на початку ХVIII століття. Він зали-
шається ще одним символом для міста, 
нагадуванням про страшну зраду 300-

річної давнини.
 Національний історико-культурний 
заповідник «Гетьманська столиця», ок-
рім  Цитаделі Батуринської фортеці, 
включає в себе ще кілька об’єктів. Це — 
Археологічний музей Батурина, Буди-
нок генерального судді Кочубея та Кочу-
беївський парк поруч iз ним, палацово-
парковий ансамбль Кирила Розумовсь-
кого. Усі ці місця сьогодні відкриті для 
відвідувачів і кожне з них має що роз-
казати гостям. При в’їзді в централь-
ну частину міста вас зустріне величний 
білий храм — Свято-Покровська цер-
ква. Відома вона тим, що була місцем 
сповіді самого Івана Мазепи. Храм двічі 
було зруйновано: спершу під час Бату-
ринської трагедії, а потім більшовиками 
у 1936 році. На початку 2000-х його від-
будували стараннями батуринської гро-
мади та української діаспори.

Україна — не придаток імперії
 Та не тільки в самому містечку є 
що відвідати — із найвищої вежі Бату-
ринської фортеці видніється мистець-
кий хутір Обирок. До нього звідси ру-
кою подати.  Дорогою туди варто заїха-
ти на могилу відомого бджоляра Петра 
Прокоповича.  Мало хто знає, що ук-
раїнське і світове бджільництво, яким 
його знаєм сьогодні, починалося поруч 
із Батурином. Український пасічник 
Прокопович походить із сусіднього села 
Митченки. Він же винайшов технологію 
рамкового вулика, що використовується 
зараз у цілому світі.

 Із містом пов’язаний і останній 
гетьман в українській історії. Ще одна 
перлина Батурина, яку неможливо не 
описати, — це палац гетьмана Кирила 
Розумовського, споруджений у 1799—
1803 роках шотландським архітекто-
ром Чарльзом Камероном. Повна рестав-
рація відбулася у 2000-х роках, і зано-
во палац був відкритий у 2009 році. Ки-
рило Розумовський, ставши гетьманом, 
хотів відновити колишню славу Батури-
на. У нього були плани щодо відкриття 
у місті університету із власною друкар-
нею та будівництва розкішного палацу. 
Проте на той час Гетьманщина була вже 

повністю підконтрольна Російській ім-
перії, і як він не старався воскресити ве-
лич Війська Запорозького, йому це не 
вдалося. Кирилу Розумовському судило-
ся стати останнім українським гетьма-
ном. Палац у Батурині був збудований 
для нього вже як для графа, а не гетьма-
на. Сьогодні його велич вражає. Подіб-
них палаців XVIII—XIX ст. в Україні за-
лишилось дуже мало.
 Мені пощастило зустріти 26-й День 
Незалежності в Гетьманській столиці — 
Батурині. Але, гуляючи його вуличками 
і занурюючись у нашу довгу історію, ста-
виш перед собою питання: справді тіль-
ки 26 років? Не можна дозволити вкрас-
ти давню історію України й українсько-
го народу. Хоча ми й відраховуємо су-
часну українську незалежність від 1991 
року, незалежним український народ 
уже був задовго до цього: під час процві-
таючої доби Київської Русі, войовничих 
часів держави Гетьманщини, періоду 
проголошення незалежності  Українсь-
кою Народною Республікою, яку виз-
нали уряди багатьох держав і яка була 
нанесена на політичну карту світу. На-
справді українська державність налічує 
вже багато століть. Україна — це не при-
даток імперії, як це багато років пода-
валося написаними в Росії підручника-
ми, а держава з довгою історією та спад-
щиною, яка має глибше коріння, ніж 
деякі європейські. Тоді, в 1708 році, в 
Батурині розпочався кінець могутньої 
Гетьманщини, але й тоді почалася ве-
лика битва за незалежність Українсь-
кої держави. Ця битва триває вже 300 
років. Триває і сьогодні.
     
 P.S. Із часу Батуринської трагедії у 
російській мові з’явилося нове зневажли-
ве слово «мазепинці». Так понад двісті 
років називали українців національно-
визвольного руху, що не хотіли корити-
ся московському царю. На початку  ХХ 
століття новим ворогом Росії став 
Симон Петлюра, і термін змінився на 
«петлюрівці». Згодом в  українській іс-
торії з’явився новий герой — Степан 
Бандера... І українці для Росії по сьогод-
нішній день залишаються «бандерівця-
ми». За три століття на території су-
часної Росії змінилося три різні держа-
ви, проте методи ведення політики, як і 
ставлення до українців, залишалися ті 
ж самі. Тільки от для самих українців 
це завжди було гідністю, а не зневагою, 
називатися на честь своїх героїв.

ВАРТО ПОБУВАТИ

Відроджена 
на попелищі 
У Гетьманській столиці — містечку Батурин — 
живе пам’ять про Івана Мазепу
Ярина МАНДИК
Чернігівська область

Це сталося 13 листопада 1708 року.  День, коли українська незалежність була по-
хована на довгі роки. В історію ця дата увійшла як Батуринська трагедія. Саме тоді 
війська Петра І під проводом Олександра Меншикова зрівняли з землею величну 
Гетьманську столицю — місто Батурин. За один день московським військом було 
закатовано і вбито близько 15 тисяч осіб. Знущалися загарбники навіть над немов-
лятами та матерями, а оборонців міста розпинали і пускали за течією річки Сейм. 
Земля гетьманів Дем’яна Ігнатовича, Івана Самойловича та Івана Мазепи потонула в 
крові... З того часу пройшло три століття, але Батурин тільки зараз по праву повер-
тає собі славу Гетьманської столиці, забутої колиски української незалежності.

■

Палац Кирила Розумовського: таких розкішних маєтків навіть у Європі небагато. ❙

Воскова фігура Івана Мазепи 
в гетьманському будинку.

❙
❙

Відроджена Цитадель Батуринської фортеці.❙

Україна — це держава з довгою історією та спадщиною, 
яка має глибше коріння, ніж деякі європейські.
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Лілія БЕВЗЮК-ВОЛОШИНА

Актриса Тетяна Дідух розпочи-
нає в Національній опереті вже 
свій третій сезон. Глядач знає 
її, зокрема, за ролями Марії 
у мюзиклі «Звуки музики» та 
Серафіни в «Дзвіночку». Вона 
є дипломанткою конкурсу ук-
раїнської пісні та романсу «Пісні 
моєї Батьківщини», лауреатом 
Четвертого Всеукраїнського 
фестивалю-конкурсу українсь-
кого солоспіву ім. В. І. Заремби 
та Міжнародного конкурсу во-
калістів імені Івана Алчевського 
«Алчевський-Дебют», перемож-
ницею VI конкурсу молодих му-
зикантів-виконавців та компо-
зиторів «Харківські асамблеї» у 
номінації «Академічний спів». 
Володарка сопрано ділиться 
планами на новий театральний 
сезон. 

У дитинстві знала слова чи ні 
— а співала
 ■ Таню, ви навчалися вока-
лу в Хмельницькому музично-
му училищі, потім в Національ-
ній музичній академії України 
імені Чайковського у Києві. А 
з чого розпочався ваш творчий 
шлях? 
 — Розпочався він ще у ди-
тинстві. Я виросла в невеличко-
му містечку Полонне Хмельни-
цької області. Там в 11 років я 
пішла в музичну школу на щой-
но утворений відділ вокалу. Мої 
рідні і, головне, моя мама звер-
нули увагу на мій голос, я завж-
ди співала. Знала чи не знала 
слів, але співала. У нашої сім’ї 
на той час не було змоги купити 
музичний інструмент, тому ще 
й це стимулювало віддати мене 
саме на вокал. Але згодом мені 
все одно купили фортепіано, і 
тоді була дуже щаслива. Я за-
кінчила 5 років музичної шко-
ли одночасно із закінченням за-
гальноосвітньої школи. Без ва-
гань вступила в училище.
 Хочу зробити невеличкий від-
ступ. Мені по життю дуже щас-
тить із викладачами. Це якесь 
Боже провидіння. У музичній 
школі в мене була прекрасна 
викладачка з вокалу Маковій 
Жанна Михайлівна. Саме вона 
відвезла мене до Хмельницько-
го і познайомила з моєю майбут-
ньою викладачкою із училища 
Гавриленко Ларисою Миколаїв-
ною. І вже вона та її чоловік, Пор-
тний Юрій Леонідович, який був 
моїм концертмейстером, віддано 
та трепетно навчали мене як му-
зиці, так і людським цінностям 
чотири роки. Я вважаю це твор-
че подружжя своїми другими 
батьками, а вони мене — своєю 
донькою, хоча в них є свій рід-
ний синочок. Думаю, що саме 
завдяки підготовці, яку я отри-
мала у цих педагогів, я змогла 
поступити в Національну му-
зичну академію.
 ■ Чи направляли вони вас 
саме на роботу в театрі?
 — В училищі більше навча-
ли академічному вокалу. Не було 
такого конкретного напряму як 
опера чи оперета, звісно. Я ви-
конувала і романси, й українсь-
кі пісні, арії з опер і оперет. Але 
були два предмети, пов’язані саме 
з театром — майстерність актора 
та сценічна мова. А викладав ці 
предмети актор Хмельницько-
го академічного обласного му-
зично-драматичного театру ім. 
М. Старицького Нелюба Мико-
ла Йосипович. Вважаю, що саме 
він розкрив мій акторський по-
тенціал. Утім у мене не було та-
кого, що я в якийсь певний мо-
мент відчула, що я маю грати в 
театрі, це все було якось поступо-
во. Бог так вів.
 Микола Йосипович запро-
понував мені прослухатись в 

Хмельницькому театрі. Мене 
взяли в театр, коли я навчалася 
на третьому курсі училища. Це 
збiглося з тим, що в театрі готу-
валися до вистави «Майська ніч» 
М. Старицького за М. Гоголем і 
потрібна була актриса, яка спі-
ває. Так, власне, і розпочала свою 
роботу в театрі, з головної ролі в 
цій виставі. Працюючи у музич-
но-драматичному театрі півто-
ра року, звісно, мені довелося не 
лише співати, а й грати. Після 
головної ролі я брала участь ще 
в низці вистав та концертів. 
 Мені подобалося у Хмельни-
цькому театрі, але я вирішила 
продовжити навчання у Націо-
нальній музичній академії і пої-
хала до Києва. 

«Лякала славнозвісна 
«сцена листа»
 ■ Хто був вашим виклада-
чем у київській Академії?
 — В Академії я навчалася в 
колишньої солістки Національ-
ної опери України, народної ар-
тистки України професора Ко-
чур Валентини Олексіївни. Ра-
зом із чудовим концертмейс-
тером — Цимощук Вікторією 
Ігорівною — вони вклали в мене 
свої знання та душу. Вони ста-
ли для мене моїми наставника-
ми та друзями, які й сьогодні 
підтримують мене у всі радісні 
та важкі хвилини мого життя.
 В Академії я співала в опер-
ній студії, отримуючи опер-
ний профіль. Найбільше мені 
запам’яталася моя оперна пар-
тія — партія Тетяни з «Євгенія 
Онєгіна» П. Чайковського (реж. 

— заслужений діяч мистецтв 
України Шутько Сергій Ми-
колайович, диригент — заслу-
жений діяч мистецтв України 
Кульбаба Алла Анатоліївна. — 
Ред.). Тоді я вперше випробува-
ла себе на витримку цілої опе-
ри. Було страшно, чи зможу я 
виконати правильно та емоцій-
но таку важку партію. Особливо 
лякала славнозвісна «сцена лис-
та», яка триває близько шістнад-
цяти хвилин: ти одна на сцені, і 
ти повинна повністю віддатися, 
захопити глядача артистично і 
витримати вокально. 
 Є багато вокальних партій, 
які можна співати все життя, і 
все життя вдосконалювати свою 
майстерність. Гадаю, що на той 
момент я справилася із цим за-
вданням. Це був неймовірний 
та чудовий досвід. 
 ■ Чому оперета, а не опера?
 — Коли я прослуховувалася 
в Театр оперети, Струтинський 
Богдан Дмитрович мене запи-
тав те ж саме. Мабуть, тому що 
жанр оперети — це надзвичай-
но потужний синтез музики, 
акторської гри, вокалу, танцю. 
Якщо це твоє — тебе захоплює. 
Так сталось і зі мною. Я люблю 
жити на сцені, я люблю театр. 
 До прослуховування я встиг-
ла подивитися декілька вистав 
у Київській опереті: «Фіал-
ка Монмартру», «Моя чарівна 
леді», «Летюча миша». Мене 
тоді вразили актори, які одно-
часно чудово грали і співали. У 
мене ніколи не було відчуття, 
що оперета легший жанр, ніж 
опера. 

 Зараз я просто закохана в 
наш театр. А взяли мене одразу 
на постановку мюзиклу «Звуки 
музики» Р. Роджерса, де я ви-
конала головну роль Марії. Для 
мене це була і є складна виста-
ва — і психологічно, і фізично: 
і те, що на сцені грають діти, 
і це моя перша вистава в теат-
рі, й одразу головна роль. Але 
я влилася в роботу і намагала-
ся зрозуміти, чого прагне ре-
жисер. Це надзвичайна виста-
ва, в якій переплітаються і 
патріотизм, і кохання, і все-
перемагаюча сила музики, — 
всі ті важливі речі, які ніко-
ли не втратять цінності. Герої-
ня Марія близька мені за своїм 
внутрішнім станом, психофізи-
кою. Вона життєрадісна, емо-
ційна, щира, обожнює співати, 
в ній живе дитина. Власне, як і 
в мені. Але водночас вона стає 
мудрою, люблячою та сильною 
жінкою.
 У виставі ролі дітей родини 
фон Трап виконують юні артис-
ти з ансамблю дитячого театру 
«Мюзик Хол». До цієї вистави я 
ніколи не працювала з дітьми на 
сцені. Це був колосальний досвід! 
Коли ти і сам хвилюєшся, і за них 
переймаєшся, щоб вони нічого не 
забули. Але майже одразу я зро-
зуміла, що вони мене ще можуть 
навчити! Вони енергійні, веселі, 
природні, живі. Словом — пре-
красні актори.
 Утім не можу сказати, що 
саме ця роль моя улюблена. 
Кожна роль, за яку ти береш-
ся, стає твоєю улюбленою. І так 
має бути, я вважаю. Ти повинен 
кожну роль пропустити через 
себе, своє серце і свій розум, і, 
звичайно ж, полюбити її, інак-
ше глядач не повірить тобі.
 ■ Що змінилося для вас від 
початку роботи у столичному 
театрі?
 — Це, в першу чергу, від-
повідальність. Ти маєш відпові-
дати високому рівню, який є в 
театрі. Потрібно постійно бути 
в хорошій вокальній формі, ні 
на хвилину не втрачати запалу, 
енергії. Весь час самовдоскона-
люватись. Тут ти бачиш живу 
конкуренцію, і це стимулює 
працювати ще більше. А ще я 
відчула себе частиною великої 
театральної родини. Тепер знаю 
точно — це не робота, а моє по-
кликання.

Ролі та дитячий квест
 ■ Зараз ви будете зайняті в 
нових прем’єрах сезону і під за-
криття минулого сезону зіграли 
декілька нових ролей. Які від-
чуття, враження і очікування 
від творчого процесу?
 — Крайня моя прем’єра — 
це опера-буф «Дзвіночок» Г. До-
ніцетті. Це був дуже ці кавий, 
позитивний, яскравий та ве-
селий творчий процес. Я дав-
но чула про режисера Віталія 
Пальчикова, але працювала із 
ним уперше. І мала чудову змо-
гу пересвідчитися, що ця лю-
дина — справжній професіонал 
своєї справи. Вистава вийшла 

яскрава, легка, з гарним режи-
серським баченням, вона спри-
ймається на одному диханні.
 Уже йдуть репетиції виста-
ви «Ханума», із грузинським, 
запрошеним на постановку, ре-
жисером Іраклієм Гогія. Музи-
ка Гія Канчелі мелодійна, ко-
лоритна, гарно лягає на слух. 
Чудово підібраний також ак-
торський склад, я сподіваюся, 
що в нас усе складеться. 
 Також зараз ми працюємо з 
нашим режисером та хореогра-
фом Максимом Булгаковим над 
виставою-зінгшпіль на музику 
Моцарта «Театр у кишені, або 
Всі ролі зайняті». Про виста-
ву наперед не хочу говорити. 
Але знаю напевне, що буде не 
те щоб шок, але «вибух» має 
бути точно. Мабуть, більшість 
думає про класичного Моцар-
та, але тут усе буде нестандар-
тно. Тож із нетерпінням чекає-
мо на прем’єру!
 ■ Який театр ідеальний для 
вас?
 — Театр має бути живим, не 
треба нічого вигадувати, награ-
вати. Потрібно бути собою, при-
родним, справжнім. Тільки тоді 
публіка повірить тобі і полю-
бить. Глядач усе бачить та від-
чуває. 
 ■ Таню, про вас уже скла-
лася певна думка у режисерів, 
вони бачать вас ліричною герої-
нею. Чи вважаєте і ви себе та-
кою? Чи хочете позиціонувати 
себе якось інакше?
 — Ну, власне, є таке. Але 
я прагну бути різною. Просто 
часто акторів беруть у вистави 
за типажем. Це нормально. Але 
мені цікаво спробувати зіграти 
щось зовсім інше. І скоро буде 
така нагода. У виставі «Театр у 
кишені» моя героїня буде, так 
би мовити, не зовсім лірична. 
І я шукаю щось нове для себе, 
і мені це подобається. Адже, 
якщо грати себе одну, то пока-
затись з іншої сторони не вий-
де. Я маю надії на те, що в май-
бутньому я розкриюся в іншо-
му світлі, головне, щоб це було 
щиро.
 ■ У минулому сезоні в На-
ціональній опереті України 
був започаткований новий про-
ект для дітей «Вихідний з опе-
ретою». Суть якого в тому, що 
після дитячих вистав для дітей 
відбувається театралізований 
квест. І ви одна з тих, хто про-
водить такі квести. Складно?
 — Так, це дуже складно. 
Ніби все добре, тобі здається, 
що ти вмієш знайти спільну 
мову з дітками, а потім, коли 
їх так багато, а ще поруч і бать-
ки, яким бажано приділити 
увагу... Я взагалі низько вкло-
няюся вчителям, працювати у 
школі — це подвиг. Найважче 
те, що всі діти роблять завдан-
ня по-різному, з різною швид-
кістю, а ти маєш задовольнити 
кожного з них, знайти до кож-
ної дитини індивідуальний під-
хід.
 У мене поки що немає дітей і 
немає великого досвіду спілку-
вання з дітьми, але коли ти ба-
чиш їхні оченята, посмішки, то 
забуваєш про все і просто нама-
гаєшся робити так, щоб діткам 
із тобою було цікаво та весело. 
Іноді просто треба самій бути 
трішки дитиною, щоб їх заціка-
вити. А коли їм постійно казати 
«того не роби», «туди не лізь», 
вони послухають п’ять хвилин і 
підуть. Та коли ти знаходиш із 
дітьми спільну мову, в тобі за-
палюється великий вогник лю-
бові, який і допомагає. І водно-
час це ще одна можливість кра-
ще познайомити юних глядачів 
із дитячим репертуаром Театру 
оперети у ігровій формі. Було 
важко, але я впоралася. ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

Солістка Тетяна Дідух: 
Люблю жити на сцені
Молода вокалістка розповідає, чому обрала оперету, 
а не оперу, і привідкриває секрети нової постановки 
«Театр у кишені, або Всі ролі зайняті»

■

Тетяна Дідух.
Фото надане прес-службою Театру оперети.
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«Обіцяти не будемо, але в нас є завдання, які потрібно позитивно 

вирішувати. У нас хороші гравці, є командний дух, є велике бажання 
тренерського штабу і керівництва домагатися результату».

Борис Чижов
головний тренер жіночої збірної 
України з гандболу

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Вирушаючи на гру другого туру Ліги 
чемпіонів проти «Манчестер Сіті», порту-
гальський тренер «Шахтаря» Пауло Фон-
сека, як і належить висококваліфіковано-
му наставнику, не демонстрував на публіці 
песимістичних настроїв, хоча, без сум-
ніву, не міг не тривожитися за підсумок 
вояжу на Туманний Альбіон. «Упевне-
ний, що в Манчестері досягнемо позитив-
ного результату», — говорив перед грою з 
непростим опонентом португалець.
 Утім було зрозуміло, що легкого жит-
тя в українського чемпіона в Манчестері 
не буде. І не тільки тому, що протистояв 
«гірникам» амбітний суперник iз не менш 
амбітним очільником. Однiєю з головних 
проблем, яка напередодні матчу потре-
бувала від Фонсеки активного вирішен-
ня, стала історія з допінгом багаторічно-
го капітана «помаранчево-чорних» Даріо 
Срни, футболіста, котрий, попри поваж-
ний вік, у свої 35 років продовжував зали-
шатися потужним двигуном «Шахтаря». 
Його заслуга у вдалому старті «гірників» 
у поточному розіграші ЛЧ беззаперечна. 
Проте далі підопічним Фонсеки доведеть-
ся йти вже без Срни, на котрого, за різни-
ми даними, може очікувати дискваліфіка-
ція від одного до чотирьох років.
 Водночас було б перебільшенням гово-
рити, що «Манчестер Сіті» — неперемож-
ний колектив, хоча в нинішньому сезоні пі-
допічні Хосепа Гвардіоли й справді не про-
гравали. Зрештою, для позитивного гос-
тьового результату на «Етіхад Стейдіум» 
«Шахтарю» вистачило б і нічиєї.
 Загалом, до 48-ї хвилини поєдинку 
рахунок на табло залишався рівним, аж 
поки бельгієць Кевін Де Брюйне обвідним 
ударом з-за меж штрафного майданчика 
не «поклав» м’яч у дев’ятку. Як відзна-
чили після поєдинку футболісти «Шахта-
ря», саме цей гол і став переломним у поє-
динку, визначивши, зрештою, його підсу-
мок. 
 Якщо так, то, очевидно, саме на нічию 
приїхали до Манчестера грати «гірники».
 По суті, як часто буває у таких епізо-
дах, гра точилася до забитого м’яча. Коли 
ж господарям удалося «розпечатати» во-
рота Андрія П’ятова, інтрига в матчі прак-
тично зникла. Якби голкіпер збірної Украї-

ни у другому таймі не парирував 11-метро-
вий удар у виконанні Серхіо Агуеро, фі-
нальний рахунок у матчі взагалі міг бути 
розгромним. А так — після результатив-
ного удару Стерлінга під завісу двобою — 
усе для донецьких футболістів завершило-
ся «класичними» 0:2.
 При цьому, призначивши пенальті у 
ворота «гірників» та не покаравши у від-
повідь аналогічним вердиктом господарів 

за гру рукою в штрафному майданчику, 
головний арбітр матчу дав привід Фонсеці 
змістити акценти з гри на суддівство. Про-
те твердження, що саме рефері визначив 
долю матчу, здається, виглядає не зовсім 
логічним. У будь-якому разі попереду в 
«гірників» спарена зустріч з аутсайдером 
групи — «Фейєноордом», де у них буде хо-
роша нагода чітко окреслити свої перспек-
тиви в поточній Суперлізі. ■

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Тримали марку... 
до забитого м’яча
Після переможного старту в Суперлізі в наступному турі 
чинний чемпіон України програв у Манчестері

■

Залишившись надовго без свого капітана, «Шахтар» у ЛЧ не зміг нав’язати боротьбу 
«Манчестер Сіті» на його полі.
Фото УНІАН.

❙
❙
❙

ТАБЛО

 Ліга чемпіонів. Основний раунд. 2-й 
тур. Група А. ЦСКА (Росія) — «Манчестер 
юнайтед» (Англія) — 1:4, «Базель» (Швей-
царія) — «Бенфіка» (Португалія) –– 5:0.
 Турнірне становище: «МЮ» — 6, «Ба-
зель», ЦСКА — 3, «Бенфіка» — 0.
 Група В. «Андерлехт» (Бельгія) — «Сел-
тік» (Шотландія) — 0:3, «ПСЖ» (Франція) 
— «Баварія» (Німеччина) — 3:0.
 Турнірне становище: «ПСЖ» — 6, «Ба-
варія», «Селтік» — 3, «Андерлехт» — 0.
 Група С. «Карабах» (Азербайджан) — 
«Рома» (Італія) — 1:2, «Атлетико» (Іспанія) 
— «Челсі» (Англія) — 1:2.
 Турнірне становище: «Челсі» — 6, 
«Рома» — 4, «Атлетико» — 1, «Карабах» 
— 0.
 Група D. «Спортинг» (Португалія) — 
«Барселона» (Іспанія) — 0:1, Ювентус» 
(Італія) — «Олімпіакос» (Греція) — 2:0.
 Турнірне становище: «Барселона» — 6, 
«Спортинг», «Ювентус» — 3, «Олімпіакос» 
— 0.
 Група Е. «Спартак» (Росія) — «Лівер-
пуль» (Англія) — 1:1, «Севілья» (Іспанія) — 
«Марібор» (Словенія) — 3:0.
 Турнірне становище: «Севілья» — 4, 
«Ліверпуль», «Спартак» — 2, «Марібор» 
— 1.
 Група F. «Манчестер Сіті» (Англія) — 
«Шахтар» (Україна) — 2:0 (Де Брюйне, 48; 
Стерлінг, 90; нереалізоване пенальті: Агуе-
ро, 72 («МС»); «Ш»: П’ятов, Бутко, Ордець, 
Ракицький, Ісмаїлі, Фред (Коваленко, 90+1), 
Степаненко, Марлос (Дентіньйо, 78), Тайсон, 
Бернард (Петряк, 89), Феррейра), «Наполі» 
(Італія) — «Фейєноорд» (Голландія) — 3:1.
 Турнірне становище: «МС» — 6, «Шах-
тар», «Наполі» — 3, «Фейєноорд» — 0.
 Група G. «Монако» (Франція) — «Пор-
ту» (Португалія) — 0:3, «Бешикташ» (Ту-
реччина) — «Лейпциг» (Німеччина) — 2:0.
 Турнірне становище: «Бешикташ» — 6, 
«Порту» — 3, «Монако», «Лейпциг» — 1.
 Група H. «Боруссія» (Д, Німеччина) 
— «Реал» (Іспанія) — 1:3 (Обамеянг, 54 — 
Бейл, 18; К. Роналдо, 50, 79; Ярмоленко («Б») 
— 90 хв.), АПОЕЛ (Кіпр) — «Тоттенхем» 
(Англія) — 0:3.
 Турнірне становище: «Реал», «Тоттен-
хем» — 6, «Боруссія» (Д), АПОЕЛ — 0.

■

Григорій ХАТА

 Попередній цикл від-
бору на чемпіонат Європи 
для нашої жіночої ганд-
больної збірної завершив-
ся своєрідним антирекор-
дом, адже вперше з часів 
здобуття незалежності 
українські май стрині руч-
ного м’яча не кваліфіку-
валися на останній кон-
тинентальний форум, пе-
реможцем якого стала 
збірна Норвегії.
 Волею жеребу відкри-
вати відбір на ЧЄ-2018 пі-
допічним Бориса Чижова 
випало матчем з чинни-
ми чемпіонками. Турнір-
не сусідство з суперни-
ком подібного масштабу, 
котрий, до слова, володіє 
ще й титулом найсильні-
шої збірної планети, спри-
ятливим аж ніяк не на-
звеш. Уявити осічку нор-
вежок у кваліфікації ЧЄ 
просто неможливо. Тож 
і виходить, що на друге, 

прохідне, місце в «пер-
шому» квартеті претен-
дуватиме не дві, а одразу 
три команди — України, 
Швейцарії та Хорватії. На 
своєму майданчику чинні 
чемпіонки Європи та світу 
шансів на успіх українсь-
ким гандболісткам не за-
лишили, перевершивши 
їх, у підсумку, на 12 очок. 
При цьому після першої 
половини поєдинку підо-
пічні Володимира Чижо-
ва поступалися сканди-
навкам з різницею у шість 
голів.
 За традицією останніх 
сезонів, у матчі-відкрит-
ті євровідбору-2018 тре-
нерський штаб «синьо-
жовтих» зробив ставку на 
легіонерів, хоча Чижов і 
його помічник Валерій 
Войналович до атакуючих 
дій активно залучали На-
талю Воловник з «Гали-
чанки». Іще рік тому, ма-
ючи львівську прописку, 
у складі української збір-

ної виходила й екс-капі-
тан найсильнішої коман-
ди країни Леся Смолінг. 
Утім у міжсезоння вона 
перебралася до білорусь-
кого «Гомеля», а її парт-
нерка по «Галичанці» — 
воротар Єлизавета Гіля-
зетдінова — переїхала до 
Азербайджану.
 Водночас у грі проти 
Норвегії «номером один» 
в українській збірній була 
колишній кіпер ужгород-
ських «Карпат» Юдіт Ба-
лог, яка нині виступає 
за угорський «Кішвар-
ді». Легіонерський статус 
мали й інші гравці «осно-

ви» — Анна Редька пред-
ставляла «Гомель» (Бі-
лорусь), Ірина Глібко — 
румунський Ramnscu 
Valcea, Ольга Лаюк — ту-
рецьку «Анкару Єніма-
халле», Ольга Передерій 
—«Крім» зі Словенії, а 
капітан «синьо-жовтих» 
Вікторія Борщенко вже 
давно виступає за російсь-
кий «Ростов-Дон». Заки-
нувши п’ять м’ячів, саме 
Борщенко здобула в мат-
чі титул найрезультатив-
нішого гравця у складі ук-
раїнської команди, проте 
її доробка виявилося за-
мало навіть для того, аби 

нашим дівчатам удалося 
уникнути розгрому. Зре-
штою, поєдинок проти 
титулованих норвежок 
наші дівчата можуть роз-
глядати як неймовірно 
корисний тренінг, досвід 

якого може дозволити їм 
максимально вдало зігра-
ти з іншими суперника-
ми в боротьбі за перепуст-
ку на майбутній ЧЄ, який 
у 2018 році прийме Фран-
ція. ■

Баскетбол
 Ліга чемпіонів. Другий кваліфікаційний раунд. Матч-від-
повідь. «Будівельник» — «Цмокі-Мінськ» (Білорусь) — 51:60 (пер-
ша гра — 64:69).

* * *
 Кубок Європи ФІБА. Перший кваліфайн-раунд. «Дніпро» (Ук-
раїна) — «Бюйюкчекмедже» (Туреччина) — 67:83 (89:88). ■

ХРОНІКА■

ТАБЛО

 Чемпіонат Європи. Жін-
ки. Кваліфікація. Група 1. 
1-й тур. Норвегія — Украї-
на — 35:23 (19:13; Якобсен, 
Братсет (по 8) — Борщенко 
(5), Смолінг (4)). Хорватія — 
Швейцарія — 32:28.

■

На старті євровідбору українські гандболістки не знайшли аргументів проти іменитих норвежок.
Фото з сайта ФГУ.

❙
❙

ГАНДБОЛ

Болісно і корисно
Українська жіноча гандбольна збірна з поразки найсильнішій 
збірній Європи та світу розпочала кваліфікацію на ЧЄ

■
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 Менеджер таксі:
 — Двадцять третій, можете за-
брати чоловiка, який дуже поспішає 
в аеропорт?
 — Так, у мене ще три вільних 
місця.
 — Він боїться запізнитися, виліт 
о 17.00. Встигнете?
 — Я йому гарантую, що він ус-
тигне на цей рейс.
 — Двадцять третій, ну як ви мо-
жете це гарантувати, коли на дорозі 
такi затори!
 — Так я везу пілота цього літака.

* * *
 — Мойше, скажіть, ви з вашою 
Басею щасливі?
 — А куди подiтися?

* * *
 Службовець, який щойно отри-

мав зарплату, каже бухгалтеру:
 — Ви мені недодали 100 гривень.
 — Усе правильно, зате коли ми-
нулого разу вам дали на 100 гривень 
більше, ви промовчали?
 — Бо якщо ви один раз поми-
лилися, на це ще можна закрити очі, 
але двiчi — це вже занадто!

* * *
 Сім’я повечеряла. Батько з 
дев’ятирічним сином дивляться те-
левізор у вітальні. Мати з дочкою 
миють на кухні посуд. Раптом до ві-
тальні доноситься гучний дзвін по-
суду. Завмерши, батько з сином де-
який час мовчки прислухаються.
 Син:
 — Це мама розбила тарілку.
 — Звідки ти знаєш?
 — Тому що вона нікого не лає.

По горизонталі:
 1. Неприступна фортеця, «ключ 
від Ла-Манша», яку принцу Конде до-
помогли взяти Іван Сірко з козаками. 
4. Вічнозелене дерево, листям яко-
го стародавні греки прикрашали го-
лову тріумфатора. 7. Американський 
письменник, автор антиутопії «1984». 
9. Сторона прямокутного трикутни-
ка, прилегла до прямого кута. 10. Ко-
ролівське крісло. 11. Конституція за 
своєю суттю. 12. Перший роман Пав-
ла Вольвача. 13. «Куплю тобі ..., та 
ще й сіножатку, і ставок, і млинок, і 
вишневенький садок» (народна піс-
ня). 14. Ледь помітний відтінок коль-
ору, сенсу. 15. Місто-фортеця в Біло-
русі, що одним із перших «показало 
зуби» фашистам у часи Другої світо-
вої війни. 16. Підвищена рівнина. 17. 
Домашній птах, якого англійці нази-
вають «турком». 19. Рятівник людс-
тва. 20. Нижчий дипломатичний ранг 
співробітників посольств. 21. Країна, 
яку часто використовують як офшор-
ну зону. 22. Чоловіча хустка в деяких 
арабських країнах. 23. Трійка, семірка, 
туз. 25. Шовкова тканина з мінливим 
полиском. 26. Голлівудська зірка, що 
народилася в Києві.
По вертикалі:
 1. Вірш, що складається із двох 
самостійних частин. 2. Шотландсь-

кий рід або мафіозне угруповання. 
3. Український поет, автор «Енеїди». 
4. Творче псевдо письменника Івана 
Мойсі. 5. Старовинне місто в Єгипті, 
відоме своєю бібліотекою. 6. Відомий 
латиський поет і драматург. 8. Східна 
частина Римської імперії зі столицею в 
Константинополі, звідки на Русь при-
йшло християнство. 9. Записка або та-
лон замість квитка на право безплат-
ного відвідання концерту чи театраль-
ної вистави. 12. Одиниця вимірювання 
об’єму споживання газу, яка визначає 
суму в платіжках. 16. Релігійна піс-
ня на честь свята, обрядів поклонін-
ня або на відзначення трагічних подій. 
18. Шріт великого розміру для руш-
ниці. 21. Мистецтво, яке, за словами 
Леніна, було найважливішим для про-
летаріату. 24. Сотка поля. ■
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Алiса КВАЧ

 Хто сказав, що для справжньо-
го актора зніматися в телесеріа-
лах — це непрестижно і нецікаво? 
У Колумбії, наприклад, та й в ін-
ших країнах Латинської Америки, 
серіали настільки популярні, що 
улюблені телеактори стають ледь 
не національними героями. А біль-
ша слава — вищі гонорари.
 Тож зірці серіалів «Брудні мок-
рі гроші» та «Американська сімей-
ка» колумбійській актрисі Софії 
Вергарі гріх скаржитися на долю. 
Ось уже шостий рік поспіль вона 
очолює рейтинг найбільш високо-
оплачуваних актрис телебачення, 
складений журналом Forbes. Ми-
нулого року вона заробила 41,5 млн. 
доларів, чим переплюнула навіть ві-
домих голлівудських прим.
 Друге місце в рейтингу дістало-
ся американській актрисі Кейлі Ку-
око, відомій завдяки серіалу «Тео-
рія великого вибуху». Її прибуток 

за цей рік склав 26 млн. до-
ларів. Замикає трійку лі-
дерів американка Мін-
ді Калінг, яка зіграла 
одну з головних ролей 
у серіалі «Офіс і Про-
ект Мінді». За цей 
рік вона змогла 
заробити 13 млн. 
доларів.
 Е к с п е р т и 
Forbes склада-
ли рейтинг на ос-
нові даних со-
ціологічної ком-
панії Nielsen і сай-
тів Box Office Mojo і 
IMDB, а також завдяки ін-
формації, наданій знаменитос-
тями про заробітки в період із 
1 червня 2016 року до 1 червня 
2017-го. Разом десятка найбільш 
високооплачуваних актрис за-
робила 156,5 млн. доларів.
 А ми зневажливо кажемо: 
«милодрами»... ■

з 2 до 8 жовтня

  Овен (21.03—20.04). Логіч-
ніше погодитися на обставини, але, 
пішовши на поступки, ви не полег-
шите собі життя. Зробіть вибір і ак-
тивно включайтеся в процес.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 3.

 Телець (21.04—21.05).  Пе-
ред кожною дією обмірковуйте на-
слідки. Не відмовляйтеся, а прора-
ховуйте результат, щоб не поруши-
ти баланс. Дійте тільки тактовно, не 
наражаючись на конфлiкти.
 Дні: спр. — 5; неспр. — 6.

 Близнюки (22.05—21). 
Ваш талант маніпулювати про-
явиться ще сильніше. Маніпу-
ляціями ви зміцнюватимете своє 
становище і послаблюватимете 
позиції інших. Така гра викличе 
у вас азарт.
 Дні: спр. — 7; неспр. — 8.

 Рак (22.06—23.07). Чим біль-
ше ви сперечатиметеся з партнера-
ми, тим більше може бути помилок. 
До повного розгрому йти не варто. 
Ви можете помінятися ролями або 
створити серйозне протистояння.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 4.

 Лев (24.07—23.08). У вас не-
має підстав претендувати на пер-
шу роль. Якщо привертатимете до 
себе увагу, на вас чекають несподі-
ванки. Щоб не загострювати ситуа-
цію, поступіться місцем або повно-
важеннями.
 Дні: спр. — 3; неспр. — 5.

 Діва (24.08—23.09). Ви на-
рештi зрозумієте, що потрібно 
саме вам. Не варто задовольняти-
ся тим, що маєте, і не дозволяйте 
іншим обмежувати вас. Ваш вибір 
матиме вирішальне значення.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 6.

 Терези (24.09—23.10). Ви 
вже не зможете користуватися 
минулими шаблонами та звичка-
ми. Вони можуть ще спрацьову-
вати, але за ними жити буде не-
цiкаво. Вам знадобиться дружня 
допомога.
 Дні: спр. — 5; неспр. — 7.

 Скорпіон (24.10—22.11). 
Ви готові до нестандартного по-
вороту в житті. Важливу роль 
вiдiграватиме ваша уява. Мож-
ливi зустрiчi з впливовими 
людьми.
 Дні: спр. — 2 неспр. — 4.

 Стрілець (23.11—21.12). 
Активний стиль життя дасть до-
даткові шанси. Не втрачайте по-
чуття міри в усьому. Ви схильні 
до суперечок, що характеризує 
вас як несерйозну людину.
 Дні: спр. — 6; неспр. — 8.

 Козеріг (22.12—20.01). Ви 
не завжди уважнi до людей, при 
розмовi легко переключаєтеся 
на щось інше. Ви схильнi вигада-
ти альтернативну версію того, що 
відбувається, навіть почавши в неї 
вірити.
 Дні: спр. — 5; неспр. — 7.

 Водолій (21.01—19.02). 
Є ризик, що надмірна активність 
виставить вас не в кращому світ-
лі. Щоб виправити ситуацію, пос-
тарайтеся заспокоїтися. У вихiднi 
вiдвiдайте друзiв.
 Дні: спр. — 4; неспр. — 8.

 Риби (20.02—20.03). Ваша 
позиція може кардинально відріз-
нятися від позиції інших людей, ви 
можете не розуміти, про що йдеть-
ся. Налаштуйтеся на серйознi сто-
сунки з колегами.
 Дні: спр. — 3; неспр. — 5. ■

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

ЇХНІ ГРОШІ

Зірки блакитного екрана
Рейтинг найбільш високооплачуваних актрис 
телебачення вкотре очолила Софія Вергара

■

30 вересня — 1 жовтня за прогнозами синоптиків

Київ: малохмарно, без опадiв. Вiтер пiвнiчно-схiдний, 5-10 м/
с. Температура вночi +2...+4, на поверхнi ґрунту заморозки 0-2, 
удень +11...+13. Пiслязавтра вночi +2...+4, на поверхнi ґрунту за-
морозки 0-2, удень +11...+13.

Миргород: без опадiв. Уночi +2...+4, на поверхнi ґрунту та мiс-
цями в повiтрi заморозки 0-2, удень +10...+12.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +1...+3, на поверхнi ґрунту та мiсця-
ми в повiтрi заморозки 0-2, удень +11...+13.
Одеса: без опадiв. Уночi +7...+9, на поверхнi ґрунту та мiсцями 
в повiтрi заморозки 0-2, удень +13...+15.
28 вересня температура води в Чорному та Азовському мо-
рях становила 14-18 градуси, у Днiпрi бiля Києва — 15. 
Курорти Карпат: малохмарно, без опадiв. Трускавець: уночi 
+2...+4, на поверхнi ґрунту та мiсцями в повiтрi заморозки 0-2, 
удень +13...+15. Моршин: +1...+3, на поверхнi ґрунту та мiсця-
ми в повiтрi заморозки 0-2, удень +13...+15.

Софія Вергара.❙


	UM117-01.indd
	UM117-02.indd
	UM117-03.indd
	UM117-04.indd
	UM117-05.indd
	UM117-06.indd
	UM117-07.indd
	UM117-08.indd
	UM117-09.indd
	UM117-10.indd
	UM117-11.indd
	UM117-12.indd
	UM117-13.indd
	UM117-14.indd
	UM117-15.indd
	UM117-16.indd

