Звільнені за власним
небажанням
Чому українські чиновники,
на відміну від західних,
майже ніколи добровільно
не йдуть у відставку?

Рибне місце
Вперше за 19 років
Україна змогла
отримати прибуток від
діяльності державного
океанічного флоту
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5 тисяч
«новеньких»
Грандіозним
святкуванням столичний
НУБіП привітав своїх
першокурсників
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Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 25,49 грн
1 € = 28,47 грн
1 рос. руб. = 0,3 грн

Ми тут забули
свою люльку!
Кожне поколiння платить свою цiну за право називатися українцями
» стор.
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❙ Сьогоднішні захисники — такі ж мужні та самовіддані, як і борці за волю України в минулі століття, — зірвали плани окупантів нав’язати «русскій мір» на нашій землі.
❙ Фото з сайта twitter.com.

До закінчення передплати на «Україну молоду» на четвертий квартал залишилось 2 дні
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УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 2—3 ВЕРЕСНЯ 2016

ІнФорУМ

«Ключова умова забезпечення миру на Донбасі — це 409 кілометрів і
300 метрів неконтрольованого кордону з Росією, який мають узяти під
контроль спочатку представники поліцейської озброєної місії ОБСЄ, а
потім до них приєднаються українські силовики і прикордонники».

Петро Порошенко
Президент України

■ ЗРУШЕННЯ

■ НА ФРОНТІ

Рибне місце

Примарна «тиша»

Вперше за 19 років Україна змогла
отримати прибуток від діяльності державного
океанічного флоту

Бойовики вже готові зірвати режим
припинення вогню: задля висвітлення
провокацій на передовій зібралися
російські телевізійники

Ірина КИРПА
Як повідомила пресслужба Державного
агентства рибного господарства України, загальний дохід їх відомства у 2015 році
становив близько 13
мільйонів гривень. До
цих пір увесь прибуток
«з’їдав» борг, який ще
у буремні 90-ті нарахували державним компаніям Українського
океанічного флоту іноземні кредитори.
— Наша країна зараз має добрі перспективи для того, щоб
збільшити прибуток у
2016 році майже на 60
відсотків та поповнити бюджет України ще
на 30 мільйонів гривень, — упевнений голова Держрибагентства
Ярема Ковалів. — Однак для цього необхідно не тільки підвищити квоти на вилов риби
для України, а й зробити прозорими всі найбільш значущі фінансові операції.
На думку фахівців,
світовий досвід свідчить про те, що успішніше працюють саме
приватні риболовецькі компанії. А от досвід незалежної України довів, що в умовах,
коли держава є фактичним судновласником, неможливо уникнути використання корупційних схем. Саме
з цієї причини до 2017
року планується провести процедуру приватизації тих суден, які
поки що є цінними для
риболовецького флоту.
Відзначимо, що до
розвалу СРСР український флот був одним із
найбільших у світі та
мав на своєму балансі
236 суден, які щорічно забезпечували вилов 780 тисяч тонн
риби. Зараз цей показник значно скоротився
та не перевищує 92 тисяч тонн риби та водних біоресурсів. Погіршилась ситуація і через анексію Криму в
2014 році. На початок
2015 року наша країна
мала у своїй власності

Іван БОЙКО

❙ Ловися, рибко, велика i маленька.
лише чотири великі риболовецькі судна. Решту було продано на аукціонах для погашення
штучних заборгованостей.
Схема, коли капітан корабля вступав
у змову з фрахтувальником та через серію
судів розпродавав судно вроздріб, просто «поховала» практично весь
український океанічний флот. Як приклад
можна навести справу
2015 року, коли представники нашої держави насилу змогли захистити законні права
України на танкер «Таманський», який також намагалися продати з аукціону в Туреччині. Особливо критична ситуація з суднами
Українського океанічного флоту склалася
після анексії Криму
Росією. До 2014 року
за простій українських суден, які перебували в акваторії Чорного моря біля кримських берегів, влада
Росії зажадала близько одного мільйона доларів. З мертвої точки
справа зрушила через
рік, після того як відбулася зміна керівного
складу в Мінагрополітики України, а також
і в Держрибагентстві.
Порт приписки суден у
терміновому порядку
змінили на Іллічівськ,
щоб Росія не змогла
дістати українських
суден. А ось отримати
прибуток українським
чиновникам вдалося
лише у 2015 році, коли

на офіційному рівні
затвердили додаткові
умови, що дозволило
змінити ставки договорів фрахтування суден на користь економічних інтересів України. Також вдалося скасувати угоди, за якими
термін фрахту двох кораблів за невигідними
для нашої країни ставками був продовжений
без права розірвання
аж до 2025 року.
На думку керівництва Держагентства рибного господарства України, у майбутньому
потрібно більше уваги
приділити використанню нових технологій,
які дозволять налагодити розведення власної риби в українських
водоймах. А також зайнятися питаннями заміни та ремонту суден
Азово-Чорноморського
флоту, знос яких досягнув 70 відсотків. Якщо
ж говорити про будівництво риболовецьких
суден на українських
заводах, то у перспективі Україні, рибалкам
та підприємствам рибопереробки було б вигідно укладати договори
про продаж їх у лізинг.
Можливість
поновлення риболовецького
флоту України за допомогою лізингових програм дозволить завантажити роботою підприємства, які виробляють судна. Також
свою можливість заробити гроші отримають
і ті приватні компанії,
які спеціалізуються на
рибному промислі. ■

Учора по обіді Президент Петро
Порошенко дійшов висновку, що встановленого iз 1 вересня режиму повного
припинення вогню в зоні АТО бойовики
таки дотримуються. На цьому наполягає
і міністр оборони Степан Полторак, який
готував відповідну доповідь Верховному
Головнокомандувачу.
«За 12 годин і 5 хвилин цей режим дотримується. На фронті не стріляють», — заявив глава держави. І додав,
що за весь цей час було зроблено лише
один неприцільний постріл зi стрілецької
зброї, тоді як «немає ні артилерійських
залпів, ні танкових атак, ні пострілів із мінометів».
Відтак Президент нагадав позицію
України щодо обов’язкової імплементації безпекових компонентів Мінських угод: після встановлення режиму
«тиша» окупанти мають відводити артилерію і танки.
«Краще на територію Російської Федерації, за український кордон», — замріявся Петро Олексійович. — І не буде
на українській землі регулярних підрозділів збройних сил РФ, найманців, яких
вербують через військкомати по всій
Росії, не буде танків, ракет, артилерії
БТРів, БПМ iз російського воєнторгу».
Водночас ще 31 серпня окупанти

кації». Мовляв, ворог бажає дискредитувати ЗСУ: не лише обстрілюючи наші
позиції і сподіваючись на «вогонь у відповідь», а й завдяки імітації діяльності
примарних «українських диверсантів».
«Для відеофіксації «порушення українською стороною режиму тиші» на
передові позиції російських окупаційних
військ уже прибули журналісти російських телевізійних каналів: «НТВ», «Россия-24», Life News, «Звезда», — повідомляють у ГУР Міноборони.
Утім ворог «шукає» українських диверсантів явно не там. Реальні патріоти-підпільники в ніч на четвер підірвали
в самому центрі окупованого Луганська
пам’ятний знак на честь загиблих бойовиків. Як повідомляють російські ЗМІ, скульптуру «ополченців» частково пошкоджено. Інші підпільники вивісили український
прапор в окупованому Донецьку — на багатоповерхівці, в якій захопив собі апартаменти один iз ватажків терористів на прізвисько «Моторола». ■

обстріляли позиції ЗСУ щонайменше 25
разів. Хоча вже цього дня вогонь мали б
припинити, адже, за згодою сторін, режим «тиша» було введено на один день
раніше, ніж було зазначено в Мінську.
Відтак у штабі АТО ввважають дії
бойовиків провокативними. Тим більше
що в останній день літа в бою з ворожими диверсантами під Богданівкою, що на
Донеччині, загинув один захисник України. Ще одного українського воїна було
поранено під час мінометного обстрілу
під Авдіївкою.
«Ескалація конфлікту в останні дні
літа (зокрема, 29 серпня) досягла рекордних масштабів, коли кількість використаних боєприпасів та обстрілів побили цьогорічні рекорди — 1090!» — обурюються у штабі АТО.
Утім речник адміністрації Президента з питань АТО Андрій Лисенко вже 1 вересня констатує, що «спільними зусиллями нам удалося примусити противника
повернутися до виконання Мінських домовленостей». Мовляв, у першій половині четверга відбувся лише один неприцільний обстріл.
Проте в Головному управлінні розідки Міноборони «райдужних» мирних
перспектив наразі не бачать, а навпаки, вказують, що хоча противник «на початку доби різко зменшив кількість обстрілів на Донбасі, однак готує прово-

■ А ТИМ ЧАСОМ...
Більше тисячі приладів нічного бачення третього покоління
AN/PVS-14 було доставлено Збройним силам України в рамках допомоги від уряду США. Як повідомляє
міністр оборони Степан Полторак,
це перша партія приладів нічного бачення: 1084 прилади із загальної кількості понад 2,5 тисячі. Другу
партію очікують в Україні через місяць.
Радник Президента Юрій Бірюков додає, що більше тисячі «нічників» не є волонтерською допомогою
або закупівлями Міноборони. «Це...
подарунок. Подарунок на День незалежності від... уряду США. В рамках допомоги модернізації та озброєння нашої армії», — вказує
пан Бірюков.

■ ЕПІСТОЛЯРІЙ

Згадати все
Родичі загиблих в авіакатастрофі
лiтака рейсу МН-17 просять ЄС
втрутитися у хід розслідування, бо
Україна, Росія і США надали не повний
обсяг інформації у справі
Валерія НАЛИВАЙКО
За два роки розслідування авіакастрофи «Боїнга
777», жертвами якої стали
298 людей, міжнародна експертна група з’ясувала, що
літак був збитий ракетою
системи «БУК» iз території,
контрольованої бойовиками — російської 53-ю зенітно-ракетною бригадою. А
група журналістів-розслідувачів Bellingcat на основі
аналізу соціальних мереж
та інших відкритих джерел
ідентифікувала 20 російських військових, причетних

до катастрофи МН-17. Уже
28 вересня прокуратура Нідерландів представить черговий офіційний звіт, в якому обіцяє назвати точну модель ракети, якою збили літак, і розкрити результати
кримінального розслідування, повідомив представник прокуратури Нідерландів Вім де Бруїн.
Однак родичам жертв
«Боїнга», схоже, цього недостатньо. Вони вважають,
що Україна, Росія і США
«не надали всієї важливої інформації» про катастрофу, тому просять втру-

титись
представництво
ЄС. Люди написали колективного листа до високого
представника ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Федеріки Могеріні з проханням допомогти зібрати
більше інформації про катастрофу. «Для нас, усіх
сімей, яких це стосується,
дуже важливо, щоб злочинці постали перед судом», —
ідеться в листі. Автори звернення переконані, що існує
різниця між втручанням у
хід розслідування і належною співпрацею всіх зацікавлених країн, тому просять «натиснути» на Україну, Росію та США, щоб ті
надали зображення радарних даних і супутникових
знімків, пише голландське видання NLTimes. Родичі загиблих також зазначають, що не можуть попросити про сприяння прем’єрміністра Нідерландів Марка
Рютте, бо в нього в цій
справі зв’язані руки, адже
саме в Голландії проходить
розслідування трагедії. І
будь-які дії з його боку можуть бути кваліфіковані як
втручання у слідство. ■

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

До 200 млрд.

14 млрд.

гривень

планують
виділити
доларів
на фінансування Дорожнього фонду на
іноземних інвестицій на накопичення потріб- 2017 рік, заявив Прем’єр-міністр Україно залучити Україні до 2036 року, щоб до- ни Володимир Гройсман. За його словасягти економічного рівня Польщі, заявив за- ми, це будуть кошти міжнародних фінанступник голови АП Дмитро Шимків.
сових організацій.

5,5 млрд.

гривень

планує виділити у наступному році держава на агропромисловий сектор
України, а саме на розвиток малих та середніх
фермерських господарств, зазначив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Кутовий.

3 млрд.

гривень

виділено на відновлення Донбасу, заявив Президент України Петро Порошенко під час робочої поїздки до Донецької області. У вересні на Донеччині почнуть відновлювати 4 мости, які було зруйновано внаслідок
бойових дій.

230 млн.

гривень

передбачило Державне агентство автомобільних доріг України на осінньо-зимовий період та ще 270
млн. грн. резерву, повідомив в.о. голови
агентства Євген Барах.

ІнФорУМ
Світлана МИЧКО
У Тернопільському аеропорту кипить «реанімаційна»
робота. Як повідомив його
директор Юрій Малецький,
оновлено злітно-посадкову
смугу, впорядковано територію льотного поля, розроблено проектну документацію
щодо реконструкції аеровокзалу, незабаром має початися
навчання персоналу. Та головне — об’єкт включено у державну програму підтримки
малих аеропортів і він осьось має отримати відповідний сертифікат, після чого
нарешті прийняти-відправити перші після довготривалої
перерви літаки.
Місцеве летовище зі

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 2—3 ВЕРЕСНЯ 2016

■ ПЕРСПЕКТИВА

На зліт?
Тернопільський аеропорт нарешті отримав
реальну можливість запрацювати
статусом міжнародного не
працює вже давно. Останні регулярні рейси ( Тернопіль—Київ—Тернопіль
двічі на тиждень) припинилися шість років тому. Після цього яких тільки проектів щодо реанімації підприємства (воно є комунальною власністю обласної
ради) місцева влада не обго-

ворювала і яких тільки інвесторів не шукала, однак
всі ці потуги залишалися
безрезультатними. Водночас не припинялися різного
роду «посягання» на летовище. Дійшло навіть до великого кримінального «сюрпризу» для депутатів — вони
раптом виявили, що кілька років тому хтось зламав

реєстраційні ключі та в обхід законодавства «відтяпав» 20 гектарів землі летовища на користь державного підприємства «Універсал-Авіа», яку згодом мали
приватизувати.
Сьогодні Тернопільський
аеропорт нарешті отримав реальну можливість запрацювати. Завдяки згаданій вище
державній програмі, на його
модернізацію впродовж трьох
наступних років передбачено
майже 90 мільйонів гривень.
Вирішується також питання
про надання тернопільському летовищу статусу запасного аеродрому для Львівського міжнародного аеропорту імені Данила Галицького. ■

■ ПИТАННЯ РУБА

Зробили доступне недоступним
Той, хто економить на школах,
буде будувати тюрми
Олег ЛЯШКО,
лідер Радикальної партії
Позбавлення
студентів стипендій, установлення
«ринкової» оплати за їх проживання в гуртожитках (це
як «ринкові» тарифи на комунальні послуги), масове
закриття шкіл, переведення
на місцеві бюджети (вважай
закриття) закладів профтехосвіти — все це цілеспрямована політика нинішньої влади, мета якої — дебілізація українців, перетворення наших
людей на безмовну, низькоосвічену і дешеву робочу силу.
Я розумію, що офшорним
міністрам, «ліпецкім» президентам і усім іншим панамським патріотам до одного місця всі ці студентські стипендії в розмірі 800 грн. на місяць. Їхні діти вчаться далеко
і своє майбутнє з Україною

не пов’язують. Хіба що продовжують її грабувати, як це
роблять їхні батьки-«реформатори». А що ж робити тим
українцям, діти яких самостійно вчилися, старалися,
вступили на бюджет і планують здобувати освіту в Україні, щоб залишатися і працювати тут, на своїй землі?!
Тому я підтримую усі
цивілізовані форми боротьби
студентів проти грабіжницької політики влади. Мало кинути торта в морду офшорним
міністрам. За прикладом студентів початку 90-х (згадаймо революцію на граніті, яка
привела до повалення уряду
Масола; мені теж пощастило бути її учасником), треба
почати загальноукраїнський
страйк і не припиняти його,
поки не змусимо владу відмовитися від своїх людоїдських
планів латати дірки в бюд-

❙ Олег Ляшко зі студентами
❙ Європейського університету.
жеті за рахунок пограбунку
студентів. Припиніть красти, верніть з офшорів мільярди доларів і заплатіть з них
податки — і вистачить усім!

P.S. Зараз порохоботи розганяють хвилю, мовляв, хай студенти ідуть на фронт. Але який
фронт, коли дітям по 17 років,
тільки-но закінчили школу?! ■

■ ПОСВЯТА

Олена КАПНІК
Учора по всій Україні для школярів та студентів
розпочався новий навчальний рік. Цього дня традиційно у всіх навчальних закладах держави відбулися
урочисті лінійки та пролунали перші дзвоники. Не став
винятком і столичний Національний університет біоресурсів і природокористування України — з хлібом-сіллю виш 119-й раз радо відкрив свої двері для першокурсників зі всієї України та 14 країн світу.
Грандіозне свято з нагоди Дня знань у НУБіП
відбулося на університетському стадіоні, що в Голосієвому. Окрім почесної президії, тисяч першокурсників та студентів вишу, вчора тут зібралися сотні
їхніх батьків та десятки почесних гостей.Святкова
лінійка у навчальному закладі розпочалася парадом першокурсників-2016, яких цього року більше п’яти тисяч. Ще вчорашні школярі, а сьогодні
вже студенти урочистою ходою крокували святковою лінійкою, і не у бантах — у вбранні, відповідно до своєї майбутньої спеціальності. У кухарських
кітелях йшли студенти факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК, у білих
халатах — представники факультету ветеринарної
медицини, у вишитих сорочках — першокурсники
механіко-технологічного, юридичного факультетів,
агробіологічних наук тощо.

5 тисяч «новеньких»
Грандіозним святкуванням столичний НУБіП
привітав своїх першокурсників
Ректор університету Станіслав Ніколаєнко привітав усіх присутніх зі святом першого дзвоника,
подякував своїм студентам та викладачам, які наразі перебувають у зоні АТО, вшанував пам’ять загиблих у війні та героїв Небесної сотні. Нагадав колишній міністр освіти і про досягнення, якими пишається його університет. За словами Станіслава
Миколайовича, за роки діяльності навчальний заклад виховав більш 150 тисяч працівників народного господарства, серед яких багато вчених, відомих як в Україні, так і далеко за її межами. Сьогодні ж НУБіП посилює свої лідерські позиції в сфері
міжнародної діяльності та допомагає іноземним державам у підготовці національних кадрів у аграрній
сфері. У свою чергу, гість свята Генпрокурор Юрій
Луценко закликав студентів бути патріотами, люби-

ти свою державу та пам’ятати, якою ціною ми виборювали і виборюємо свою незалежність.
Цього дня на Алеї слави університету відкрили ще
два пам’ятники фундаторам вишу — одному з засновників Української сільськогосподарської академії Володимиру Пересипкіну та основоположнику теорії мікроелементарного живлення рослин Петру Власюку. До
слова, перші чотири пам’ятники на Алеї відкрили у травні
цього року, коли святкували 118-ту річницю університету: першому деканові сільськогосподарського відділення Київської політехніки, від якого й пішов НУБіП Миколі Чирвинському, вченому в галузі годівлі сільськогосподарських тварин і технології кормів Павлу Пшеничному,
першому декану лісогосподарського факультету Євгенові
Алексєєву та вченому d галузі машинобудування та сільськогосподарської механіки Петру Василенку. ■
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■ ПРАВОПОРЯДОК

За злочинцем
із вітерцем
Перший тиждень роботи
запорізьких
велопатрульних
Катерина БАЧИНСЬКА
Уже кілька днів, як у Запоріжжі стало безпечніше. Оскільки правопорядок мешканців міста почали
охороняти нові патрульні на велосипедах. Поліцейські
на роверах патрулюють «Дубовий гай», Хортицю, Набережну, зокрема й Центральний пляж, каскад фонтанів
«Райдуга», парк Перемоги та інші місця з великим скупченням людей.
Отримують виклики патрульні по раціях, що
відрізняються від тих, якими користуються їхні колеги на автомобілях. Крім того, поліцейські на роверах мають відеокамери, аптечки, адмінпротоколи та інші речі, необхідні для патрулювання. Усе
це в рюкзаках, які поліцейські беруть на чергування з собою. Патрулюють вулиці копи-велосипедисти лише вдень, на маршрут одночасно виходять десять патрульних. Загалом до велопатрулювання залучено сорок поліцейських, які працюють у чотири
зміни.
За словами керівництва Національної поліції у Запоріжжі, поліцейські на двоколісних працюватимуть,
допоки дозволить погода, тобто в теплу пору року, а
взимку пересаджуватимуться в автівки. «Велосипеди
обладнані всім необхідним для повного та якісного виконання функцій, покладених на патрульних. Патрулювання за допомогою цього маневреного виду транспорту допоможе полісменам більше та тісніше комунікувати з громадянами, виявляти та фіксувати правопорушення у пішохідних зонах міста та стежити за порядком
у парку», — прокоментували у прес-службі Національної поліції.
«Дуже класно, що велопатруль працює там, де це
дійсно потрібно — на Хортиці, у Дубовому гаю та на Набережній. Бо саме ці місця є потенційно небезпечними,
особливо у вихідні та свята. Особисто я почуваюся безпечніше, бо автопатрульні ніяк не зможуть зреагувати на певну ситуацію, приміром, яка може статися біля
музею на Хортиці, бо це переважно пішохідна зона. Я з
упевненістю можу сказати, що на мешканців Запоріжжя
нова патрульна поліція в цілому подіяла як чудова «заспокійлива таблетка» та мотиватор до правопорядку»,
— прокоментувала «УМ» студентка та мешканка Запоріжжя Вікторія Андреєва.
Щодо навчання, то із запорізькими патрульними
працювали 21 поліцейський із Києва, Харкова, Одеси та
Івано-Франківська. Ці велополіцейські набули достатньо фаху, щоб бути тренерами для колег. Також у липні
тиждень інструктори з Канади вчили українських копів
особливостям велопатрулювання, зокрема, як долати
бар’єри, оточувати потенційних правопорушників та робити перешкоду за допомогою велосипеда. «Звичайно,
проект сируватий, уже чую багато критики: неефективно, чому так пізно запустили тощо, проте з чогось варто
таки починати», — зазначив очільник запорізьких патрульних Роман Пилипенко. Він заявив, що найближчими днями планується проаналізувати роботу велопатруля, і поліцейські внесуть свої пропозиції щодо його
оптимізації. У свою чергу, пан Пилипенко запевнив, що
велопатрульні озброєні та мають такі самі спецзасоби,
як і їхні колеги на автівках.
Загалом, поліцейський велопатруль уже працює у
чотирьох українських містах. Такі правоохоронці мобільніші, швидше можуть дістатися місця події повз
міські затори. Крім того, у Національній поліції переконані, що велопатруль зможе популяризувати здоровий
спосіб життя і мотивувати пересідати мешканців міст на
велосипеди.
До речі, весь двоколісний транспорт, яким користуються патрульні, — виробництва харківського велосипедного заводу. А от кошти на велосипеди для патрульних надало посольство Канади. Окрім цього, поліцейських забезпечили форменими шортами, футболками та кросівками. ■

■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА
на
Понад 200 млн. витратять
нову форму

гривень

для митників: по два літні і по два зимові комплекти
форми, взуття та сонцезахисні окуляри на одного митника, розповів глава ДФС Роман Насіров. Поетапне
введення нової форми планується з початку 2017 року:
більше п’яти років її не купували, а дизайн не оновлювали понад десять років.

22,5 млн.

гривень

виділив із резервного фонду Кабмін Закарпатській обласній державній адміністрації на подолання наслідків стихійного лиха, що
сталося у червні цього року, внаслідок якого постраждало близько 10 тис. домогосподарств, проінформував перший віце-прем’єр-міністр — міністр
економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

До 300

нових

свердловин планує пробурити у
Полтаві ГПУ «Полтавагазвидобування»
протягом п’яти років, повідомив виконавчий директор ПАТ «Укргазвидобування»
Олександр Романюк. За його словами,
Полтавщина зараз — одна з ключових нафтогазовидобувних областей України.

200 км

доріг

відремонтують
у
столиці до кінця 2016, усього на дороги в Києві виділено 2 млрд. грн.,
розповів радник мера Києва Дмитро Білоцерківець. За даними Віталія
Кличка, ремонт Кільцевої дороги
буде завершено до кінця 2017 року.

65%

українців

готові переїхати на
постійне проживання за кордон. Найчастіше готові до
переїзду чоловіки (24%) і молодь
(20%). Про це свідчать дані опитування TNS Online Track, яке проводилося з 16 до 21 липня 2016 року.
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УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 2—3 ВЕРЕСНЯ 2016

ПОЛІТИКА

«Пройде ще 25 років, і вони (українці. — Ред.) будуть горді,
що не всі, але більшість обіцянок, які вони дали собі під час Майдану,
виконано. Це можливо».

■ НОВИНИ ПЛЮС
Подорожчала електроенергія
З 1 вересня тарифи на електричну енергію
для населення зросли в середньому на 25%. Відповідне рішення Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, ухвалила 26 лютого 2015 року. Таким чином, з 1 вересня відбувся четвертий етап
підвищення тарифів на електроенергію для населення. На цьому етапі вартість електричної
енергії для населення збільшується, порівняно з
чинними тарифами на електроенергію для побутових споживачів, у середньому за умови споживання на місяць: 50 кВт/год — на 7,2 грн.; 100
кВт/год — на 14,4 грн.; 150 кВт/год — на 29,4
грн. Як відомо, у березні Національна комісія
з регулювання енергетики та комунальних послуг затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Це ціна,
за якою ТЕС продають електроенергію на ринок.
У ній, зокрема, враховується вартість вугілля.
Відповідно до нової методики, вартість вугілля
у виробництві вугільно-теплової генерації рахується за формулою «вартість вугілля у порту
Роттердам плюс вартість його доставки в Україну». Через застосування нової формули теплові
генерації, в тому числі генерації ДТЕК Ріната Ахметова і державне «Центренерго», стали продавати електроенергію на 15-20 % дорожче.

Студенти залишаться
при стипендіях
Студентам не скасують виплати стипендій,
але алгоритм виплат потрібно переглянути.
Про це в ефірі Громадського заявив заступник
міністра освіти і науки Володимир Ковтунець.
«Стипендії будуть. Зміни мають бути достатньо плавними, щоб не погіршувати різко становище тих, хто зараз навчається», — сказав
він. «Кошти повинні розподілятись раціонально. Але і 800 гривень — це дуже мало. Не платити всім і потрошку, а платити більше, і тим,
хто потребує. Люди прийшли навчатись, знаючи, що вони будуть отримувати стипендію, і
вони повинні її отримувати», — сказав Ковтунець. Також стипендії мають отримувати всі,
чий бал не нижче середнього. «Студенти, які
добросовісно навчаються і мають оцінки не нижче «добре», мають бути підтримані, особливо, якщо доходи сім’ї невеликі. І я не кажу про
малозабезпечених. Я кажу про середньостатистичну родину. Треба підтримати студентів, які
навчаються за спеціальностями, які не є поки
що престижними: учителі, фізики, математики», — заявив заступник міністра.

Е-декларування працює.
Але не так, як треба
Система електронного декларування, яка
мала бути введена в промислову експлуатацію
опівночі 1 вересня, станом на 7 ранку була доступна не для всіх користувачів. Кнопка «задекларуй» доступна на сайті Національного
агентства із запобігання корупції, але у частини
користувачів браузер не дозволяє перейти до
форми декларування, попереджаючи про проблеми з безпекою, через що розпочати декларування на порталі е-декларацій неможливо.
Водночас на частині браузерів вхід до системи можливий, сайт пропонує подати електронний підпис. Форма відображення вже внесених
електронних декларацій також не працює так,
як розраховано. Сайт єдиного реєстру електронних декларацій доступний, але на ньому
відсутні декларації, подані в систему раніше.

Ще чотири російські телеканали
під забороною
Національна рада з питань телебачення і
радіомовлення заборонила ретрансляцію ще
чотирьох російських телеканалів. Про це йдеться в повідомленні на сайті установи. «Рішенням Національної ради від 31 серпня російські телеканали «Радость моя», «Мир сериала»,
«Телерадиосеть Благих Новостей» та «Интересное ТВ» вилучено із переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і
законодавства України», — повідомили на сайті. Національна рада раніше ухвалювала рішення щодо вилучення телеканалів «Радость моя» і
«Мир сериала» з переліку дозволених. Але упродовж місяця, коли рішення ще не набуло чинності, компанії надали гарантії щодо усунення
порушень. Оскільки телеканали не дотримали
обіцянки, регулятор цього разу ухвалив рішення про їх вилучення. ■

Наталія ЛЕБІДЬ

Час минає, і помалу зникає гострота
двох подій, не подібних між собою, але
таких, що змушують замислитися над
тим, наскільки складно розстається
з посадою середньостатистичний український чиновник. Перша подія: зрив
запуску електронного декларування.
Подія друга: незадовільний результат
української збірної на Олімпіаді в Ріоде-Жанейро.

Як це робиться «у нас»
Власне, першому моменту приділено стільки уваги, що детальний переказ цієї колізії, далебі, зайвий. Держслужба спеціального зв’язку та захисту інформації звинувачує у зриві проекту розробника — ТОВ «Міранда»,
який не усунув вчасно виявлені недоліки. А стурбована громадськість тим часом жадає крові Наталії Корчак — глави Національного агентства з протидії
корупції, відзначаючи, що вказівка зірвати своєчасний запуск е-декларування
нібито надійшла Корчак «зверху». Хай
там як, а ніхто з відповідальних осіб у
відставку не квапиться, та й каятися не
кається, ніби все йде саме так, як і має
йти.
Що ж до другого скандалу, то він
тільки набирає обертів. Почалося все
з того, що голова Одеської ОДА Міхеїл
Саакашвілі оцінив заслуги керівника
«спортивного» міністерства так: «Зазвичай після такого провалу міністр спорту, як мінімум, повинен піти у відставку». Адресат цієї репліки (Ігор Жданов)
особисто Саакашвілі не відповів — за
нього це зробив один із радників міністра спорту Павло Булгак, який виступив
у суто «аваківському» стилі: «Не пану
Саакашвілі давати принизливі оцінки
виступів збірної України на Олімпійських іграх. Він сьогодні тут, а завтра
там».
Власне, Саакашвілі оцінював не так
збірну, як її міністерських «патронів»,
хоча, звісно, питання про те, наскільки
Жданов безпосередньо винен у нашій
олімпійській ганьбі, видається доволі
дискусійним. І тільки факт залишається фактом: збірна України завершила
Олімпіаду-2016 у Ріо-де-Жанейро на 31му загальнокомандному місці, здобувши загалом лише 11 медалей. І це є найслабший результат українців за всі 20
років самостійної участі в літніх Олімпійських іграх. Перед стартом Олімпіади міністр Жданов пророкував українським атлетам потрапляння у першу двадцятку, по факту ж наша збірна
не потрапила й у тридцять найкращих
команд.
Про те, чому так сталося, можна міркувати довго. Згадуючи, зокрема, і про
не завжди чесне та об’єктивне суддівство. Або про те, що цього року Україну
представляли лише 205 спортсменів, що
також є своєрідним «антирекордом», бо
на попередніх іграх українська збірна
була численнішою. Або можна послатися на «хронічне недофінансування»
українського спорту, як це робить вище
згаданий міністр Жданов.
А ще можна втішитися тим, що
«кризова» Україна в Ріо виступила краще, приміром, ніж благополучна Польща, в якої теж 11 нагород, але серед них
менше срібних. Однак ідеться навіть не
про це, а про приводи, які здатні змусити можновладця, приміром, міністерського рівня, подати у відставку.

І як це відбувається «у них»...
Та поки з України перенесімося в
Америку, де три роки тому розгорівся
скандал, теж пов’язаний з відповідальністю державного службовця за очевидну невдачу. Це було в 2013 році. Влада
Сполучених Штатів у рамках проведеної реформи охорони здоров’я надумала запустити веб-сторінку, за допомогою якої всі охочі змогли б придбати
медичну страховку. Сайт (та й уся програма реформ) називався промовисто —
Obamacare, відразу відсилаючи до того,

Деніел Фрід
представник Державного департаменту
Сполучених Штатів Америки з питань санкцій

■ ВІДДІЛ КАДРІВ

Звільнені
за власним
небажанням
Чому українські чиновники, на відміну від західних,
майже ніколи добровільно не йдуть у відставку?

❙ Кетлін Сібелуіс не знесла ганьби, а от міністр Жданов не бачить персональної
❙ відповідальності у провалі української збірної.
хто був головним у цій зоні відповідальності.
Важливий нюанс: після вступу в
дію нового закону Обами, що стосувався охорони здоров’я (і після запуску
інтернет-ресурсу), деякі страхові компанії анулювали поліси своїх клієнтів.
Вони зробили це тому, що, як переконувала усіх тодішній міністр охорони
здоров’я і соціальних служб Кетлін Сібеліус, віднині американці зможуть
придбати кращий план страхування,
обираючи серед кількох конкурентних варіантів. Щоправда, конгресменреспубліканець Філ Гінгрі зауважував,
що Обама і Сібеліус вводять виборців в
оману, але його (до пори до часу) ніхто
не слухав.
А потім сталося те, що кожен день
трапляється в Україні: виявилося, що
система (Obamacare) не працює. У жовтні 2013 року місіс Сібеліус уже перепросила виборців за проблеми, з якими довелося зіткнутися багатьом із тих, хто
спробував придбати страховку за новими правилами. А республіканці з числа
членів комітету палати представників з
енергетики і торгівлі кинулися розпитувати Сібеліус про недоліки програми, оскільки питання про медичне страхування стало одним із найбільш гострих питань американської політики.
Голова згаданого комітету, республіканець Фред Аптон пригадав, що до
введення програми в дію Сібеліус та її
колеги неодноразово запевняли законодавців у її готовності. «Або ці чиновники не знали, наскільки неефективна
ця система, або просто нікому про це не
розповідали, — констатував Аптон. —
На жаль, минуло вже п’ять тижнів від
початку цієї програми, проте ситуація
з кожним днем, судячи з усього, стає

тільки гіршою».
Кетлін Сібеліус тим часом обіцяла,
що вебсайт запрацює нормально до кінця
листопада. «Ви заслуговуєте кращого, —
говорила Сібеліус. — Я приношу свої вибачення. Я відповідаю перед вами за усунення цих проблем і докладу всіх зусиль
до того, щоб, налагодивши вебсайт, знову завоювати вашу довіру».

Ще раз про довіру
Але, на жаль, довіру в рази легше
втратити, аніж відродити. Для багатьох американців Кетлін Сібеліус стала уособленням численних проблем,
пов’язаних із відкриттям так званих
онлайнових бірж, що дозволяють отримати медичну страховку.
Завершилася історія тим, що Кетлін Сібеліус добровільно подала у відставку. Хоча її безпосередньої провини
у збоях у роботі веб-сайта не було. Як
немає безпосередньої провини Жданова у 31-му місці української збірної або
ж провини Наталії Корчак у недосконалому продукті ТОВ «Міранда».
Мораль цієї «байки» така: кожен
вкладає у поняття відповідальності
щось суто індивідуальне. Комусь, щоб
гідно піти, достатньо й непрацюючого
сайта, а комусь і ймовірного зриву безвізового режиму чи великого спортивного провалу замало.
На місці пані Сібеліус складно уявити будь-кого з українських держслужбовців. Їм би повчитися в американців, як лікувати надмірні амбіції
самоусуненням із посади — це інколи
дуже суттєво освіжає голову. Якщо
тільки голова входить у комплектацію чиновника разом із його портфелем, кабінетом та державним окладом... ■

НАЦІЯ
Ніна РОМАНЮК
Волинь
Виринає з пам’яті картина
з минулого. Січень 1991 року.
Луцьк, будинок політосвіти
(нині історичний факультет
СНУ). Тут проходить обласний
день депутата. Зібралося понад
500 народних обранців різного
рівня. «Час проведення цього
заходу збiгся з днями жалоби
і поховань литовців, яких озброєні до зубів десантники силою багнетів і прикладів, а також «закатуванням» танками
і бетеерами в асфальт на площах і вулицях Вільнюса вчили «любить советскую Родину». Під час проведення цього заходу один iз моїх колегдепутатів Євген Шимонович
(лікар-психіатр, на жаль, уже
покійний. — Авт.) встав і запропонував вшанувати пам’ять
усіх полегли хвилиною мовчання (серед загиблих виявився також один десантник).
Пам’ятаю — на весь зал із 500
«найдостойніших» нас встало лише чоловік 15-20. «Хвилина мовчання» наповнилася
диким гигиканням, тупотінням, блюзнірськими вигуками, свистом...» — згадував
цю подію у своїй книзі, присвяченій 20-річчю Народного
руху України, один із лідерів
Волинського РУХу Ігор Семенюк. Він прокоментував тоді
таку поведінку своїх земляків
одним реченням: «Приречене
суспільство». Хотілося б, щоб
він помилився...
Як час показав, дарма тішилися й сподівалися, що нас
омине ця чаша, що тихенько пересидимо лиху годину і
якось воно буде. Росія і не збиралася нас випускати зі своїх
братніх обіймів. Дякуємо, що
не задушила танками у 1991му, як душила литовців. Зате
надолужила тепер, через двадцять три роки. І тепер кривавий російський чобіт топче українську землю, навiть не соромлячись. І саме Литва однією з
перших простягнула у важку
хвилину руку допомоги українцям, забираючи на лікування
до себе поранених і покалічених наших солдатiв, послідовно і найактивніше відстоюючи українські інтереси в ЄС та
інших міжнародних організаціях. Бо вона як ніхто знає ціну
«братньої російської любові».
У Бога нічого не відбувається
просто так. Хай тепер волинським депутатам, яким у 1991 не
вистачило чи то мужності, чи
елементарної клепки в голові, буде соромно за своє січневе блюзнірство.
Тепер уже ніхто не скаже,
що наша незалежність двад-
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■ МИНУЛЕ І ДУМИ

Ми тут забули свою люльку!
Кожне поколiння платить свою цiну за право називатися українцями
цять п’ять років тому впала
нам у руки майже задарма. І
наше покоління платить свою
ціну за право називатися українцями, за право дихати вітром волі та свободи, за право мати свою державу, як платили колись діди та прадіди.
Але хтось же запустив цей меседж, що українцям незалежність впала з неба, як манна
небесна! Без крові, без війни,
без жертв. Комусь явно було
вигідно, щоб ми в це повірили. Щоб приспати нашу пильність. Щоб спочили на лаврах і
тішилися тихенько своїми вишиванками й шароварами, як
тішилися колись, коли нам кидали щось на відкуп iз російського барського столу, щоб приспати. Он у Києві у 1939 році
встановила радянська влада
пам’ятник Тарасу Шевченку
на місці пам’ятника царю Миколі І — чим хохлам не подарунок? Навпроти — університет
святого Володимира, який теж
названо ім’ям Тараса. «Дуже
зворушливо. Чого б ще хотіти
кращого? Лишень у тому університеті того імені так мало
знайдете Шевченка. В мові, в
дусі, в ідеї. Зате там багато Миколи І. Тут повно Шевченка.
Сквер його імені, бульвар його
імені, район його імені. «Нас
тьми і тьми», як казав Блок.
Але як мало «нас» на вулицях,
де ніхто не говорить мовою того
«пісателя». І в цьому вся суть».
Такою побачив українську столицю після вимушеної еміграції відомий письменник Улас
Самчук у далекому 1941. І ніби
про нас, сьогоднішніх. Навіть
пам’ятники Кобзареві у кожному українському місті не врятували Україну від тотальної
русифікації, наслідки якої ми
пожинаємо досі.
Попри гіркі уроки історії,
попри сотні змарнованих років,
невже ми щиро продовжували
вірити, що по-сусідству в нас —
старший брат, який не покине
у біді, підставить своє сильне
плече? Ми ж ніби з ним одної
крові, одної віри? У нас спільне
минуле, і ми так довго жили в
одній країні? Після всього, що
цей «брат» творив на українських землях, після моря крові
та сліз, якими заливав нашу
землю, вважаючи, що тільки
він має одноосібне право розпоряджатися життям «братів-

■ КОЛІЗІЇ

«Не наші»
Кримська молодь не вважає
себе росіянами
Інф. «УМ»
Більша частина молодого населення анексованого Криму не ідентифікує себе як громадян Росії. Про це свідчать результати дослідження «Відкрита думка — Крим», проведеного неформальним співтовариством соціологів
«Відкрита думка», передає «Крим.Реалії».
Так, лише 38% респондентів у віці від 18
до 24 років і 37% — у віці від 25 до 54 років
вважають себе громадянами РФ, тоді як серед
учасників опитування, яким понад 55 років,

❙ Василь Сліпак, боєць ДУК «Правий сектор» з позивним «Міф»,
❙ він же — відомий у світі оперний співак, соліст Паризької опери,
❙ який облишив кар’єру артиста і повернувся в Україну, щоб померти за неї.
❙ Василя убив ворожий снайпер 29 червня цього року...
малоросів» , «дурних хахлов»,
які не вартують того, щоб мати
свою мову, свою державу, невже нам геть засліпило, заціпило, замакітрилося, що нас
укотре приспали? І замість
плеча ми вкотре отримали ніж
у спину. У найважчу хвили-

ніяка холера нас ще не здушила і не здушить. Ми плем’я хоч
і м’яке, але глевке і нас так легко не проковтнеш. Розуміється,
що після цього прочухана і цієї,
вибач, побєди, кацапня задере
носа, але час нам шепче, що скоро й на неї прийде амінь. Часи

«Ніхто не скаже, що ми щось боргуємо історії. Ріки
власної крові обливали нашу святу землю і ми тепер,
чуючи кожним атомом душі нашої її запах — ми
любимо, ми горимо, ми хочемо».
ну, найнесподіванішу. Зате тепер ніхто не скаже, що цього
разу свою незалежність ми не
скропили кров’ю. Скроплюємо
щодня, як скроплювали інші
«республіки-сестри великого
СРСР» — молдовани, чечени,
грузини. Хтозна, хто в цьому
списку з пострадянських народів стане наступним...
Тому традиційне «Будьмо!»
час уже змінити на «Не забудьмо!». Не забудьмо, про що казали й попереджали мудрі люди,
які не жаліли живота свого за
вільну Україну. «А щодо нас —

цей показник становить 53%.
Водночас 43% опитаних молодих людей назвали себе в першу чергу кримчанами. Зі старшого покоління такий варіант обрали тільки
27% респондентів.
Учасників дослідження було розподілено
на три групи: народжені кримчани, приїжджі й ті, хто народився не в Криму, але прожив на півострові понад дві третини життя. Серед людей передпенсійного і пенсійного віку
корінних жителів удвічі менше, ніж серед молоді, — 43% і 87%, відповідно. При цьому етнічних росіян, які народилися на півострові,
в процентному співвідношенні вдвічі більше,
ніж корінних кримських татар, ідеться в дослідженні.
Дослідники звертають увагу на те, що не давали точного визначення того, як їхні респонденти трактують поняття «громадянин Росії»,
— це, на їхню думку, тема для окремого дослідження.
Масове опитування кримчан проводили від
20 травня до 20 червня. Об’єктом дослідження
виступали повнолітні жителі Криму. ■

колоніяльности «форбай». А ми
їм з Божої ласки також поможемо. І я чомусь все ще вірю. Уяви
собі, навіть я вірю, що та дурна
Європа одного разу отямиться.
Що вона ще не з’їхала з глузду
остаточно, як це сталося з богоносним фюрером німців. А наше
діло поки що шляпа. Партизани
поможуть ще на певну кількість
панахид, але пам’ятай! Наша
справа ще не програна! Ми ще
повернемося! Це пам’ятай ! Ми
тут забули свою люльку. Вони
сюди прийдуть. Це факт. Наставлять своїм героям і нашим

❙ Фото з сайта obozrevatel.com.

холуям пам’ятників. А ми повернемося по люльку і всі ті
пам’ятники зметем на смітник.
Це станеться». Ці слова належать відомому письменнику,
автору «Холодного яру» Юрію
Горліс-Горському, а сказав він
їх iще в 1943-му, коли стало
ясно, що Гітлер програє війну
Сталіну й ні про яку вільну Україну більше не мріялося. Але
як же треба було любити свою
землю, щоб навіть у тих умовах
суцільної безнадії так вірити в
неї!
Ще один геополітичний
прогноз був зроблений його
побратимом Уласом Самчуком.
Його варто час від часу перечитувати європейським політикам, особливо тим, кому не терпиться зняти санкції з Росії,
принісши вкотре у жертву Україну: «Український народ,
як і всі народи нашого континенту, має свою гордість, свої
життєві потреби. І горе тим,
які хочуть це так чи інакше заперечити. Це приносило лишень одно: довготривалі кризи, жертви, безплідну боротьбу. Найкраще говорить про це
історія імперії Романових. Ті,
було, переконали себе, що Україна — це тільки Малоросія.
Помилились. Україна — жива
діюча дійсність, яка домагалася свого права і яке їй по глупості насильників завжди відмовлялося. А без такого права
не може бути здоровою не лишень Україна, а й ціла Європа. Все одно, як людське тіло
без відповідних вітамінів. Так
було, так є і так буде». «Ніхто
не скаже, що ми щось боргуємо
історії. Ріки власної крові обливали нашу святу землю і ми
тепер , чуючи кожним атомом
душі нашої її запах — ми любимо, ми горимо, ми хочемо. Любимо землю наших предків, горимо бажанням для неї жити,
хочемо для неї працювати. Це
не наша химера. Це є зов крови, наказ тієї вищої і мудрої
сили, яка всім на землі сказала: «Будьте!»
...Їм не судилося повернутися по українську люльку.
Уже внуки і правнуки підхопили її і тримають сьогодні на
своїх мужніх плечах. Солдати
— на сході України, б’ючись із
російським окупантом, а ми —
кожен на своєму місці. Будьте!
І не забудьте... ■
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УТ-1
14.00 Казки Лірника Сашка
14.10 Школа Мері Поппінс
14.50 Фольк-music
16.00 Пляжний футбол.
Відбірковий турнір
до фінальної частини
чемпіонату світу.
Україна — Австрія
17.00 Вікно в Америку
17.30 Орегонський путівник
18.00 Книга ua
18.25, 1.20 Новини. Світ
18.40, 21.00, 1.30, 5.30
Новини
19.00, 1.45 Новини.
Культура
19.25 Вiзитка Карпат
19.30 Про головне
20.00 Перша шпальта
20.30 Перша студія
21.30 Найяскравіші
моменти ХХХІ
Олімпійських ігор
21.40 Д/ф «Історія однієї
криївки»
ТРК «ЕРА»
23.00 Підсумки
23.15 Золотий гусак
23.50 На слуху
00.20 Телемагазин
02.00 Д/ф «Операція
«Тютюн»
02.55 Фільм-опера
«Запорожець за
Дунаєм»
04.10 Д/ф «Гармонія
протиріч Тетяни
Яблонської»
04.35 Д/с «Розкриття
Америки»
НТН
05.10 Х/ф «Вигідний
контракт»
10.10 Кримінальні справи
11.05, 17.25 Т/с
«Детективи»
12.10 Х/ф «Невловимі
месники»
13.45, 14.20, 21.30 Т/с
«CSI: Нью-Йорк-7»
14.00, 19.00, 23.15, 2.50
Свідок
15.40 Х/ф «Розплата»
19.30 Т/с «Кулагін і
партнери»
23.45 Т/с «Батьківщина»
01.55 Т/с «Під
куполом-2»
03.20 Випадковий свідок
03.25 Речовий доказ
04.35 Легенди
бандитської Одеси
КУЛЬТУРА
14.00 Освальд Заградник.
«Соло для
годинника з боєм».
Вистава Київського
академічного
Молодого театру
15.35 Майстер-клас. Арун
Гош
16.00 Азбука ремесел.
Ковальство
16.20 Галерея образів.
Стиль бароко
16.30 Музика і музиканти.
Рейнгольд Глієр,
ч. 1
17.00 Мандрівні архіви,
ч. 1
17.50 Ліна Костенко.

5 вересня

КАНАЛ «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 16.45, 19.30,
23.15, 3.05 ТСН
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
07.35 Маша і Ведмідь
09.30 Чотири весілля-5
10.55, 12.20 Міняю жінку-5
14.10 Т/с «Сліпа»
14.45, 15.45 Сімейні
мелодрами-6
17.10 Мелодрама
«Уламки щастя»
20.30 Чистоnews 2016
21.00 Комедія
«Свати-5»
22.00 Гроші
00.00 Драма «Вікінги»
01.40Драма «Вікінги.
Мовою оригіналу»
03.35 Служба розшуку
дітей
03.40 Шість кадрів

ІНТЕР
06.10 Д/п «Склад
злочину»
07.00, 7.30, 8.00, 8.30,
9.00, 12.00, 14.00,
17.40 Новини
07.15, 7.35, 8.10, 8.35
«Ранок з «ІНТЕРом»
09.20, 12.25 Т/с «Райські
яблучка»
13.20, 14.20 Судові справи
14.30 Сімейний суд
16.10 Чекай на мене
18.00, 19.00 Стосується
кожного
20.00, 4.25 Подробиці
21.00 Т/с «Райські яблучка.
Життя триває»
22.50 Т/с «Територія
краси»
00.40 Х/ф «Гра у
схованки»
02.20 Т/с «Сусіди»
05.15 Слідство вели...

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
07.00, 3.05 Зоряний шлях
09.50 Т/с «Сільська
історія»
13.40, 15.30 Т/с «Поки
живу, люблю»
15.00, 19.00, 2.10 Події
18.00, 4.10 Т/с «Співачка»
19.45 Говорить Україна
21.35 Футбол. Кваліфікація
ЧС-2018. «Україна»
— «Ісландія»
23.50 Події дня
00.10 Х/ф «Особливо
небезпечний»

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.20, 1.55, 5.55 Огляд
преси
06.25, 18.45 Місцевий час
06.35, 17.50 Час громади
06.43, 8.20, 21.25, 0.15
Бізнес-час
06.45 Клуб LIFE
06.55 Ранок із Біблією
07.00, 7.30, 8.00, 8.30,
9.00, 10.00, 11.00,

12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 21.00,
22.00, 23.00, 0.00,
2.00, 4.00, 5.00 Час
новин
07.10, 7.32, 8.10, 8.25, 8.35
Інформаційний ранок
09.25, 10.10, 11.10, 12.25,
13.15, 14.15, 15.25,
16.15, 17.15, 18.15

Інформаційний день
20.00, 0.30 Час. Підсумки
дня
22.15 Стоп корупції!
23.30 Кордон держави
01.20, 5.15 Дзеркало
історії
02.15 Машина часу
03.15 Феєрія мандрів
03.35 Не перший погляд
04.15 Кіно з Я. Соколовою

Поезія
18.00 Скарби Буші
18.25 Новини-Світ
18.40 Новини
19.00 Інформаційна
програма «Культура.
День»
19.20 Світ у
прямокутнику.
Антон Петрусь, ч. 1
19.50 Вільгельм
Котарбінський
20.05 Передчуття. Ігор
Крикунов, ч. 1
21.00 Гаетано Доніцетті.
«Любовний
напій». Вистава
Національної опери
України
23.00 Ігор Горяний.
Художник, філософ,
мандрівник
00.00 Інформаційна
програма «Культура.
День»
00.20 Світ у
прямокутнику.
Едуард Странадко
01.05 Передчуття. Алла
Рубіна, ч. 1
02.00 Освальд Заградник.
«Соло для
годинника з боєм».
Вистава Київського
академічного
Молодого театру
03.35 Майстер-клас. Арун
Гош
04.00 Х/ф «Пастка»,
с. 1
05.05 «Як тебе не любити,
Києве мій...»

12.50 Х/ф «Zolushka.
Ru»
15.00, 2.30 Слідство
ведуть екстрасенси
16.00 Все буде добре!
18.00, 22.00 Вікна-новини
18.30 За живе!
20.00, 22.45 Хата на тата
1.20 Один за всіх

08.05, 19.00, 23.00
ДжеДАІ
10.25, 1.45 Облом.UA.
11.00 Реал-Бодрит
12.00 Українські сенсації
13.00 Д/п «Дембель»
14.00 Люстратор 7,62
14.55 Люстратор.
Спецпроект
15.50, 23.20 Секретні
матеріали
18.30 Спецкор
19.20 Цілком таємно
20.00 Х/ф «Маска
ніндзя»
22.00 Т/с «Перевізник-2»
23.55 Х/ф «Піранья»

05.10 Реальна містика

5 канал

СТБ
12.00 Т/с «Коли ми
вдома»

ТОНІС
14.00, 19.45 Д/ф
«Щоденники Другої
світової війни: день
за днем»
15.50, 22.15 Природа
сьогодні
16.50 Алло, лікарю!
17.45 Чарівні світи
18.10 Іпостасі спорту
18.40 В гостях у Дмитра
Гордона
21.00 Буча. Мрії втілюємо
в життя
21.20 Зоопарки світу
21.45 Мова тварин
23.10 Сили природи
00.00 Життя на вершині
01.40 Ніч чорних краваток
02.30 Після опівночі
03.35 Світські хроніки
04.00 Кумири
04.10 Модні історії
04.30 Сьогодні на
сьогодні
04.35 Цивілізація
Incognita
04.50 Джаз-коло
КАНАЛ
«2+2»
06.00 М/ф
06.20, 9.40 Нове
«Шалене відео поукраїнськи»
06.50, 8.25 Top Gear

ФУТБОЛ
09.00 Сіткорізи
09.30 Італія — Іспанія.
1/8 фіналу. УЄФА
Євро-2016
11.20 ЧІ. Огляд туру
12.10 Туреччина
— Хорватія. УЄФА
Євро-2016
14.00 Великий футбол
14.50, 19.40 Огляд 1-го
ігрового дня. Вiдбiр
до ЧС-2018
15.40 Футбол NEWS
16.00 Норвегія —
Німеччина. Вiдбiр
до ЧС-2018
17.50 Чехія — Півн.
Ірландія. Вiдбiр до
ЧС-2018
20.30, 22.30, 23.40
Головна команда
21.35 Україна — Ісландія.
Вiдбiр до ЧС-2018
00.30 Ізраїль — Італія.
Вiдбiр до ЧС-2018
02.20 Данія — Вірменія.
Вiдбiр до ЧС-2018
04.10 Словаччина

ICTV
05.45 Служба розшуку
дітей
05.50, 19.20 Надзвичайні
новини
06.50 Факти тижня
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини.
Підсумки
10.10 Дивитись усім!
10.50, 13.20 Х/ф
«Моя мачуха
— іншопланетянка»

12.45, 15.45 Факти. День
13.40Х/ф «Всесвітня
війна Z»
16.10 Х/ф «Морський
бій»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.40 Т/с «Пес»
22.25 Свобода слова
01.05 Т/с «Послідовники»
02.00 Х/ф
«Придорожній
клуб»
04.10 Факти
04.35 Провокатор
— Англія. Вiдбiр до
ЧС-2018
ЄВРОСПОРТ
04.00, 8.30, 19.00, 22.15,
2.15 Теніс. US Open
08.00, 11.30 Теніс.
US Open. Огляд
ігрового дня
09.30, 13.00, 15.15,
16.00 Велоспорт.
«Вуельта»
12.00 Кінний спорт
13.45 WATTS
14.00 Кінний спорт.
«Мастерс»
15.45, 18.45 Велоспорт.
«Вуельта»-екстра
22.00, 2.00 Теніс. «Гейм,
сет і Матс»
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
06.50 Дзеркало історії
07.50 Правда життя
08.50 Паразити. Навала
09.40 Мегамисливці
10.40 Світ на долоні
11.40, 18.10 Правила
життя
12.30, 19.00 У пошуках
істини
13.20 Містична Україна
14.20, 19.50 Нечисть
15.20 Поплічники Гітлера
16.20 Смертельна зустріч
17.20, 20.50 Шукачі
скарбів
21.40 Неймовірний риф
22.40 Сила тварин
23.40 Покер
00.30 Таємниці
кримінального світу
01.30 Україна: забута
історія
05.10 Небезпечний світ

НОВИЙ
КАНАЛ
12.00 Х/ф «Красуня»

14.15 Т/с «Не родись
вродливою»
18.00 Абзац
19.00 Ревізор
22.00 Пристрасті за
ревізором
00.50 Х/ф «Ціпонька»

02.50 Служба розшуку
дітей
02.55 Зона ночі
К1
05.00 Рецепти щастя
05.50 Свати біля плити
06.30 TOP SHOP
07.40 Чи знаєте ви, що...
08.15 М/ф
09.10 Топ-модель поросійськи
10.25 Орел і решка.
Шопінг
12.20 Т/с «Дикий ангел»
14.00, 20.10 Орел і решка
15.00, 21.00 Орел і
решка. Ювілейний
сезон
16.00 Три сестри
18.15 Звана вечеря
19.10 Розсміши коміка
22.00 Х/ф
«Повелитель
стихій»
00.00 Х/ф «Дорослі
діти розлучення»
01.45 Т/с «90210: нове
покоління»
03.15 Нічне життя
ТЕТ
14.00 Одного разу під
Полтавою
15.00 Т/с «Домашній
арешт»
16.35, 22.00 Країна У
17.55 Панянка-селянка
19.00 Панянкаселянка. Міжконтинентальний
сезон
20.00 Танька і Володька
21.00 Т/с «Кухня»
23.00 Віталька
00.00 Т/с «Світлофор»
1.30, 5.00 У ТЕТа тато!
2.25 БарДак
3.15 17+
3.55 Т/с «Щоденники
Темного-2»

ТБ-ВІВТОРОК

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 2—3 ВЕРЕСНЯ 2016

6 вересня
УТ-1
06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.40,
21.00, 1.30, 5.30 Новини
06.05, 7.05, 8.05 Ера бізнесу
06.10, 7.10, 8.10 Спорт
06.15, 7.15 АгроЕра
06.25 Сім чудес України
06.50, 7.50, 8.20 Смакота
07.25 Ера будівництва
07.30, 23.50 На слуху
08.30 Паспорт.Ua
08.45, 0.20 Телемагазин
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Т/с «Таксі»
09.45, 2.00 Уряд на зв’язку з
громадянами
10.15, 19.30 Про головне
10.50 Біатлон. Підсумки літнього
чемпіонату
11.50 Війна і мир
12.30 Вікно в Америку
13.15 Пляжний футбол.
Відбірковий турнір
до фінальної частини
чемпіонату світу. Україна
— Чехія
14.00 Суспільний університет
14.50 Подорожні
15.40 Д/ф «Ганна Варпаховська.
Повернення»
16.30, 4.35 Д/с «Розкриття
Америки»
17.30 Д/с «Національні парки
Америки»
18.25, 1.20 Новини. Світ
19.00, 1.45 Новини. Культура
19.25 Вiзитка Карпат
20.00 РЕ:ФОРМА
20.30 Наші гроші
21.30 Найяскравіші моменти
ХХХІ Олімпійських ігор
21.50 Д/ф «Хроніка УПА 19421954»
ТРК «ЕРА»
23.00 Підсумки
23.15 Золотий гусак
02.25 Класики світової
літератури
02.40 Х/ф «Тарас Шевченко»
НТН
05.00 Х/ф «Захар Беркут»
06.50 Х/ф «Будні
кримінального
розшуку»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Кримінальні справи
09.55, 17.25 Т/с «Детективи»
11.00 Страх у твоєму домі
13.30, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: НьюЙорк-7»
14.00, 19.00, 23.15, 3.35 Свідок
15.20, 23.45 Т/с «Батьківщина»
19.30 Т/с «Кулагін і партнери»
01.45 Т/с «Під куполом-2»
02.40 Європейський покерний
турнір
04.05 Випадковий свідок
04.20 Речовий доказ
КУЛЬТУРА
06.00 Молитва за Україну
06.05 Азбука ремесел.
Ковальство
06.20 Галерея образів. Стиль
бароко
06.35 Музика і музиканти.
Рейнгольд Глієр, ч. 1
07.00 Мандрівні архіви, ч. 1
07.50 Ліна Костенко. Поезія
08.00 Ранок iз «Культурою»
08.30 Інформаційна програма
«Культура. День»
08.50 Ранок iз «Культурою»
09.20 Світ у прямокутнику.
Антон Петрусь, ч. 1
09.50 Вільгельм Котарбінський
10.05 Передчуття. Ігор Крикунов,
ч. 1
11.00 Гаетано Доніцетті.
«Любовний напій».
Вистава Національної
опери України
13.00 Ігор Горяний. Художник,
філософ, мандрівник
14.00 П. Гладилін. «Афінські
вечори». Вистава
Київського академічного
Молодого театру
15.40 Кшиштоф Беднарський.
«Привид бродить»

КАНАЛ «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30, 23.15, 3.05
ТСН
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
07.35 Маша і Ведмідь
09.30 Чотири весілля-5
10.55, 12.20 Міняю жінку-5
14.10 Т/с «Сліпа»
14.45, 15.45 Сімейні
мелодрами-6
17.10 Мелодрама «Уламки
щастя»
20.30 Чистоnews 2016
21.00 Комедія «Свати-5»
22.00 Життя без обману
00.00 Драма «Вікінги»
01.40 Драма «Вікінги «Мовою
оригіналу»
03.35 Служба розшуку дітей
03.40 Шість кадрів

06.05, 11.15, 12.25, 5.15
Слідство вели...
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
12.00, 14.00, 17.40
Новини
07.15, 7.35, 8.10, 8.35
«Ранок з «ІНТЕРом»
09.20, 21.00 Т/с «Райські
яблучка. Життя
триває»
13.40, 14.20 Судові справи
14.45 Сімейний суд
15.30 Давай одружимося
18.00, 19.00 Стосується
кожного
20.00, 4.25 Подробиці
22.50 Т/с «Територія краси»
00.40 Т/с «Братські зв’язки»
02.40 Т/с «Сусіди»

06.00, 5.10 Реальна містика
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
1.15 Події
07.15, 8.15 Ранок з Україною
09.15 Зоряний шлях
10.50 Реальна містика. Новий
сезон
11.50 Х/ф «Доля Марії»
13.45, 15.30 Т/с «Жіночий
лікар-2»
18.00, 4.10 Т/с «Співачка»
19.45 Говорить Україна
21.00 Т/с «Подарунок долі»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «C. S. I. Нью-Йорк 2
сезон»
02.10 Х/ф «Особливо
небезпечний»

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.20, 1.55, 5.55 Огляд преси
06.25, 18.45 Місцевий час
06.35, 17.50 Час громади
06.43, 8.20, 21.25, 0.15 Бізнес-час
06.45 Клуб LIFE
06.55 Ранок із Біблією
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,

5 канал
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 21.00, 22.00,
23.00, 00.00, 2.00, 4.00,
5.00 Час новин
07.10, 7.32, 8.10, 8.25, 8.35
Інформаційний ранок
09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15,
14.15, 15.25, 16.15, 17.15,
18.15 Інформаційний

день
20.00, 0.30 Час. Підсумки дня
22.15 Стоп корупції!
23.30 Агрокраїна
01.20, 5.15 Дзеркало історії
02.15 Машина часу
03.15 Феєрія мандрів
03.35 Не перший погляд
04.15 Кіно з Я. Соколовою

16.00 Обереги. Венеціанські
маски
16.15 Історія однієї картини. Іван
Їжакевич
16.30 Музика і музиканти.
Рейнгольд Глієр, ч. 2
17.00 Мандрівні архіви, ч. 2
17.40 Національний КиєвоПечерський історикокультурний заповідник
18.00 Переяславські скарби
Михайла Сікорського
18.25 Новини-Світ
18.40 Новини
19.00 Інформаційна програма
«Культура. День»
19.20 Прямостояння. Валерій
Марченко
20.30 Роман Коваль. Повернення
правди. Гуцули у
визвольній боротьбі
21.00 І. Карпенко-Карий. Фільмвистава «Хазяїн»
22.20 Концерт «Три С»
00.00 Інформаційна програма
«Культура. День»
00.20 Прямостояння. Сергій
Кримський
01.10 Українська Центральна
Рада. історія будинку
01.30 Діалог. Василь Герасим’юк
— Мирослав Мелень, ч. 1
02.00 П. Гладилін. «Афінські
вечори». Вистава
Київського академічного
Молодого театру
03.40 Кшиштоф Беднарський.
«Привид бродить»
04.00 Х/ф «Пастка», с. 2
05.05 Романси. Ностальгія
СТБ
06.55, 16.00 Все буде добре!
08.55 Все буде смачно!
09.50, 18.30 За живе!
11.05 Зіркове життя
12.05 МастерШеф-4
18.00, 22.00 Вікна-новини
20.00, 22.45 МастерШеф-6
23.30 Т/с «Коли ми вдома»
00.40 Один за всіх
01.55 Слідство ведуть
екстрасенси
ТОНІС
06.00 Таке спортивне життя
06.25 Мова тварин
06.55, 22.10 Природа сьогодні
07.50 Буча. Мрії втілюємо в
життя
09.50, 16.50 Алло, лікарю!
11.15, 19.45 Д/ф «Щоденники
Другої світової війни: день
за днем»
13.45 Будьте здорові!
13.55 Чарівні світи
14.45, 23.10 Сили природи

ІНТЕР

16.10, 21.00 Зоопарки світу
17.45 Соціальний статус: ваша
пенсія
18.40 В гостях у Дмитра
Гордона
21.40 Відлуння
00.00 Життя на вершині
01.40 Ніч чорних краваток
02.40 Після опівночі
03.40 Світські хроніки
04.10 Кумири
04.20 Модні історії
04.40 Цивілізація Incognita
05.00 Джаз-коло
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
06.35 Нове «Шалене відео поукраїнськи»
07.35, 11.10, 1.50 Облом.UA.
08.10, 19.00, 23.00 ДжеДАІ
08.30, 18.30 Спецкор
09.00, 23.20 Секретні матеріали
09.20 Д/п «Загублені світи.
Шотландія лицаря
Хоробре Серце»
10.15 Д/п «Загублені світи.
Орден Тамплієрів»
12.40 Відеобімба
13.35 Т/с «Мушкетери-2» (2)
15.45, 22.00 Т/с «Перевізник-2»
(2)
16.45 Х/ф
«Філадельфійський
експеримент» (2)
19.20 Люстратор. Спецпроект
20.00 Х/ф «Вуличний воїн» (2)
23.55 Х/ф «Тунель» (2)
ФУТБОЛ
06.00, 8.00 Топ-матч
06.10 Грузія — Австрія. Вiдбiр
до ЧС-2018
08.25, 17.55 Огляд 2-го ігрового
дня. Вiдбiр до ЧС-2018
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS.
LIVE
10.25 Хорватія — Туреччина.
Вiдбiр до ЧС-2018
12.10 Норвегія — Німеччина.
Вiдбiр до ЧС-2018
13.55 Словаччина — Англія.
Вiдбiр до ЧС-2018
16.05 Україна — Ісландія. Вiдбiр
до ЧС-2018
18.25 Україна — Шотландія.
Вiдбiр до Євро-2017
20.30, 23.40 Шлях на Мундіаль
21.35 Швейцарія — Португалія.
Вiдбiр до ЧС-2018
00.30 Огляд 3-го ігрового дня.
Вiдбiр до ЧС-2018
02.15 Білорусь — Франція.
Вiдбiр до ЧС-2018
04.05 Вельс — Молдова. Вiдбiр
до ЧС-2018

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

ЄВРОСПОРТ
04.00, 8.30, 11.00, 15.00 Теніс. US
Open
08.00, 12.30, 18.30 Теніс. US Open.
Огляд ігрового дня
09.30 Велоспорт. «Вуельта»
13.00 Футбол. Чемпіонат MLS.
Найкращі моменти
13.30 WATTS
14.30 Велоспорт. «Вуельта».
Огляд
19.00, 00.00, 2.15 Теніс. US Open.
Жінки. 1/4 фіналу
21.00, 2.00 Теніс. «Гейм, сет і
Матс»
21.15, 1.00 Теніс. US Open.
Чоловіки. 1/4 фіналу
МЕГА
06.00 Бандитський Київ
06.50 Дзеркало історії
07.50 Правда життя
08.50 Паразити. Навала
09.40 Мегамисливці
10.40 Таємничий світ термітів
11.40, 18.10 Правила життя
12.30, 19.00 У пошуках істини
13.20 Містична Україна

ICTV
05.25, 20.20 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.05, 16.55 Т/с «1941»
11.55, 13.20 Х/ф
«Придорожній клуб»
12.45, 15.45 Факти. День
14.35 Т/с «Відділ 44»
15.30, 16.20, 21.40 Т/с «Пес»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.25 Х/ф «11 друзів
Оушена»

00.50 Т/с «Комісар Рекс»
01.50 Т/с «Послідовники»
03.15, 4.35 Провокатор
04.00 Служба розшуку дітей
04.05 Студія Вашингтон
04.10 Факти
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НОВИЙ
КАНАЛ
05.05, 18.00 Абзац
06.00, 7.20 Kids Time
06.02 М/с «Пінгвіни
Мадагаскару»
07.22 Т/с «Молодята»
10.25 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
14.20 Т/с «Не родись
вродливою»
19.00 Половинки
21.00 Х/ф «Сутінки»

23.15 Х/ф «Люблю твою
дружину»
01.15 Х/ф «Чоловік за
викликом-2»

14.20, 19.50 Нечисть
15.20 Поплічники Гітлера
16.20, 22.40 Сила тварин
17.20, 20.50 Шукачі скарбів
21.40 Таємниці глибин
23.40 Вражаюче відео
00.30 Таємниці кримінального
світу
01.30 Війна всередині нас
05.10 Небезпечний світ

03.10 Нічне життя

К1
05.00 Рецепти щастя
05.50 Свати біля плити
06.30 TOP SHOP
07.40 Чи знаєте ви, що...
08.15 М/ф
09.10 Топ-модель по-російськи
10.25 Орел і решка. Шопінг
12.20 Т/с «Дикий ангел»
14.00, 20.10 Орел і решка
15.00, 21.00 Орел і решка.
Ювілейний сезон
16.00 Три сестри
18.15 Звана вечеря
19.10 Розсміши коміка
22.00 КВК на БІС
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
01.40 Т/с «90210: нове покоління»

ТЕТ
06.00 Малята-твійнята
06.50 М/с «Дора і друзі. Пригоди
в місті»
07.35 М/с «Ескімоска»
08.00 МультMIX
09.45 М/с «Лис Микита»
10.10 М/с «Клуб Вінкс: школа
чарівниць»
11.00 Х/ф «Рапунцель»
12.10 Х/ф «Стоптані
туфельки»
13.30 Одного разу під Полтавою
15.00 Т/с «Домашній арешт»
16.35, 22.00 Країна У
17.55 Панянка-селянка
19.00 Панянка-селянка.
Міжконтинентальний сезон
20.00 Танька і Володька
21.00 Т/с «Кухня»
23.00 Віталька
00.00 Т/с «Світлофор»
01.30 Т/с «Якось у казці»
02.25 БарДак
03.15 17+
03.55 Т/с «Щоденники Темного-2»
05.00 У ТЕТа тато!

■ ПЕРЕДПЛАТА-2016

Бойова газета
для героїчної нації
Поспішіть передплатити
«Україну молоду»
на четвертий квартал
«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 намагатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i вашої уваги, шановнi читачi.
Оформити передплату в усiх поштових
вiддiленнях чи безпосередньо в листоношi
можна до 5 вересня в селах та райцентрах, до
10 вересня — в обласних центрах та в Києві, і
ви отримуватимете газету з жовтня.
Ви також можете оформити передплату
на газету «Україна молода» «on-line» на сайті ДП «Преса» www.presa.ua. Державне підприємство з розповсюдження періодичних
видань «Преса» ввело спосіб розрахунку за
передплату — через системи WebMoney та
IPay. Зручний сучасний інтернет-розрахунок дозволить заплатити вартість передплати на газету «Україна молода», не покидаючи свій дім чи робоче місце.
До наших постiйних читачiв ми традицiйно звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте «Україну молоду» — порадьте
передплату i своїм родичам, друзям, сусiдам,
знайомим.

Передплатна вартiсть
«України молодої»
на 2016 рiк:
на мiсяць — 51 грн. 76 коп.,
на два місяці — 103 грн. 52 коп.,
до кінця року — 155 грн. 28 коп.
Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй,
юридичних осiб:
на мiсяць — 71 грн. 76 коп.,
на два місяці — 143 грн. 52 коп.,
до кінця року — 215 грн. 28 коп.
Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:
на мiсяць — 18 грн. 47 коп.,
на два місяці — 36 грн. 94 коп.,
до кінця року— 55 грн. 41 коп.
Передплатний iндекс — 49497
«Укрпошта» додатково за саму
процедуру оформлення передплати
бере: на місяць — 95 коп., на квартал — 2 грн. 15 коп.

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

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 2—3 ВЕРЕСНЯ 2016

УТ-1
06.00, 7.00, 8.00, 13.00,
18.40, 21.00, 3.30, 5.30
Новини
06.05, 7.05, 8.05 Спорт
06.10, 7.10 АгроЕра
06.20 Сім чудес України
06.50, 7.50, 8.20 Смакота
07.20 Ера будівництва
07.25 На слуху
08.30 Паспорт.Ua
08.45 Телемагазин
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Т/с «Таксі»
09.45 Наші гроші
10.15, 19.30, 4.00 Про
головне
11.00 Засідання Кабінету
міністрів України
13.30 Казки Лірника Сашка
13.40 Хто в домі господар?
14.00 Суспільний університет
14.50 Світло
15.40 Спогади
16.30, 4.35 Д/с «Розкриття
Америки»
17.30 Д/с «Національні
парки Америки»
18.25, 3.20 Новини. Світ
19.00, 3.45 Новини. Культура
19.25 Вiзитка Карпат
20.00 Переселенці
20.30 Слідство. Інфо
21.30 Найяскравіші моменти
ХХХІ Олімпійських ігор
21.50 Д/ф «Хроніка УПА
1942-1954»
22.45 Мегалот
23.00 Студія Паралімпіада2016
00.00 ХV Літні
Паралімпійські ігри.
Церемонія відкриття
НТН
05.00Х/ф «Кур’єр на схід»
06.45 Х/ф «Інспектор
карного розшуку»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Кримінальні справи
09.55, 17.25 Т/с «Детективи»
11.00 Страх у твоєму домі
13.35, 14.20, 21.30 Т/с «CSI:
Нью-Йорк-7»
14.00, 19.00, 23.15, 2.45
Свідок
15.25, 23.45 Т/с
«Батьківщина»
19.30 Т/с «Кулагін і
партнери»
01.55 Т/с «Під куполом-2»
03.15 Випадковий свідок
03.30 Речовий доказ
04.10 Легенди бандитської
Одеси
04.35 Правда життя. Професії
КУЛЬТУРА
06.00 Молитва за Україну
06.05 Обереги. Венеціанські
маски
06.15 Історія однієї картини.
Іван Їжакевич
06.30 Музика і музиканти.
Рейнгольд Глієр, ч. 2
07.00 Мандрівні архіви, ч. 2
07.40 Національний КиєвоПечерський історикокультурний заповідник
08.00 Ранок iз «Культурою»
08.30 Інформаційна програма
«Культура. День»
08.50 Ранок iз «Культурою»
09.20 Прямостояння. Валерій
Марченко
10.30 Роман Коваль.
Повернення правди.

7 вересня

КАНАЛ «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30, 23.15,
3.05 ТСН
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
07.35 Маша і Ведмідь
09.30 Чотири весілля-5
10.55, 12.20 Міняю жінку-5
14.10 Т/с «Сліпа»
14.45, 15.45 Сімейні
мелодрами-6
17.10 Мелодрама «Уламки
щастя»
20.30 Чистоnews 2016»
21.00 Комедія «Свати-5»
22.00 Поверніть мені красу-2
00.00 Драма «Вікінги»
01.40Драма «Вікінги.
Мовою оригіналу»
03.35 Служба розшуку дітей
03.40 Шість кадрів

ІНТЕР
06.05, 11.15, 12.25, 5.15
Слідство вели...
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
12.00, 14.00, 17.40
Новини
07.15, 7.35, 8.10, 8.35
«Ранок з «ІНТЕРом»
09.20, 21.00 Т/с «Райські
яблучка. Життя
триває»
13.40, 14.20 Судові справи
14.45 Сімейний суд
15.30 Давай одружимося
18.00, 19.00 Стосується
кожного
20.00, 4.25 Подробиці
22.50 Т/с «Територія краси»
00.40 Т/с «Братські зв’язки»
02.40 Т/с «Сусіди»

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.20, 1.55, 5.55 Огляд преси
06.25, 18.45 Місцевий час
06.35, 17.50 Час громади
06.43, 8.20, 21.25, 0.15
Бізнес-час
06.45 Клуб LIFE
06.55 Ранок із Біблією
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00,

13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 21.00, 22.00,
23.00, 0.00, 2.00, 4.00,
5.00 Час новин
07.10, 7.32, 8.10, 8.25, 8.35
Інформаційний ранок
09.25, 10.10, 11.10, 12.25,
13.15, 14.15, 15.25,
16.15, 17.15, 18.15

Гуцули у визвольній
боротьбі
11.00 І. Карпенко-Карий
«Хазяїн». Фільмвистава
12.20 Концерт «Три С», ч. 1
14.00 Артур Шпіцлер.
«Фатальний флірт,
або Забавки».
Вистава Київського
академічного театру
«Колесо»
15.35 Д/ф «Іван Терещенко.
Колекціонер справ
благодійних»
16.00 Сумщина інкогніто
16.30 Музика і музиканти.
Рейнгольд Глієр, ч. 3
17.00 Інститут академіка
Глушкова
18.00 Аскольд — цар
і мученик за віру
Христову
18.25 Новини-Світ
18.40 Новини
19.00 Інформаційна програма
«Культура. День»
19.20 Планета Тагор
19.45 Д/ф «Євген Патон.
Щедрість таланту»
20.10 Флейта Олега
Кудряшова
21.00 А. Курейчик.
«Обережно — жінки!».
Вистава Київського
академічного театру на
Липках
23.15 Осінні зустрічі.
Мирослав Скорик
00.00 Інформаційна програма
«Культура. День»
00.20 Музей гетьманства
України
00.55 Уроки історії. Мирослав
Попович
01.30 Діалог. Василь
Герасим’юк —
Мирослав Мелень, ч. 2
02.00 Артур Шпіцлер.
«Фатальний флірт,
або Забавки».
Вистава Київського
академічного театру

«Колесо»
03.35 Д/ф «Іван Терещенко.
Колекціонер справ
благодійних»
04.00Х/ф «Пастка», с. 3
05.05 Д/ф «Дмитро Гнатюк.
Монологи»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.00, 5.10 Реальна містика
07.00, 8.00, 9.00, 15.00,
19.00, 2.50 Події
07.15, 8.15 Ранок з
Україною
09.15, 3.50 Зоряний шлях
10.50 Реальна містика.
Новий сезон
11.50 Т/с «Я буду жити»
13.45, 15.30 Т/с «Жіночий
лікар-2»
18.00, 4.10 Т/с «Співачка»
19.45 Говорить Україна
21.00, 23.30 Т/с «Подарунок
долі»
23.00 Події дня
00.20 Т/с «C. S. I. Нью-Йорк,
2 сезон»

ICTV
05.25 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
09.55, 16.55 Т/с «1941»
11.40, 13.20 Х/ф «11
друзів Оушена»
12.45, 15.45 Факти. День
14.35 Т/с «Відділ 44»
15.30, 16.20, 21.40 Т/с «Пес»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.25 Х/ф «12 друзів
Оушена»

НОВИЙ
КАНАЛ
03.05 Зона ночі
05.10, 18.00 Абзац
06.10, 7.25 Kids Time
06.12 М/с «Пінгвіни
Мадагаскару»
07.27 Т/с «Молодята»
10.30 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
14.20 Т/с «Не родись
вродливою»
19.00 Хто зверху
21.00 Х/ф «Сутінки. Сага.
Молодик»
23.25 Х/ф «Академія
вампірів»

5 канал

СТБ
07.10, 16.00 Все буде добре!
09.10 Все буде смачно!
10.05, 18.30 За живе!
11.25 Зіркове життя
12.20 МастерШеф-4
18.00, 22.00 Вікна-новини
20.00, 22.45 МастерШеф-6
23.30 Т/ с «Коли ми вдома»
00.40 Давай поговоримо про
секс-3
02.20 Слідство ведуть
екстрасенси
ТОНІС
06.00 Таке спортивне життя
06.30 Відлуння
07.00 Природа сьогодні
09.50, 16.50 Алло, лікарю!
11.15, 19.45 Д/ф
«Щоденники Другої
світової війни: день за
днем»
13.45 Соціальний статус:
ваша пенсія
14.45, 23.30 Сили природи
16.10 Зоопарки світу
17.45 Чарівні світи
18.30 В гостях у Дмитра
Гордона
21.00 Кваліфікаційний етап
чемпіонату Європи з
баскетболу. СловеніяУкраїна
23.00 Глобал-3000
00.00 Натхнення
00.10 Життя на вершині
01.45 Ніч чорних краваток
02.40 Вихідний, після
опівночі
03.45 Світські хроніки
04.10 Кумири
04.20 Модні історії
04.45 Цивілізація Incognita
05.00 Джаз-коло

Інформаційний день
20.00, 0.30 Час. Підсумки дня
22.15 Особливий погляд
23.30 Час: Важливо
23.32 Хроніка дня
01.20, 5.15 Дзеркало історії
02.15 Машина часу
03.15 Феєрія мандрів
03.35 Не перший погляд
04.15 Кіно з Я. Соколовою

КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
06.35 Нове «Шалене відео
по-українськи»
07.35, 11.10, 1.45 Облом.UA.
08.10, 19.00, 23.00 ДжеДАІ
08.30, 18.30 Спецкор
09.00, 23.20 Секретні
матеріали
09.20 Д/п «Загублені світи.
Секретні міста бомб»
10.15 Д/п «Загублені світи.
Таємні бункери США»
12.45 Відеобімба
13.35 Т/с «Мушкетери-2»
15.45, 22.00 Т/с «Перевізник2»
16.45 Х/ф «Нижче нуля»
19.20 Люстратор 7,62
20.00Х/ф «24 години»
23.55Х/ф «800 льє вниз
Амазонкою»
ФУТБОЛ
06.00, 8.00 Топ-матч
06.10 Росія — Гана.
Товариський матч
08.15, 17.50, 5.15 Огляд 3-го
ігрового дня. Вiдбiр до
ЧС-2018
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS. LIVE
10.20 Шлях на Мундіаль.
ONLINE. Вiдбiр до ЧС2018
12.10 Огляд 1-го ігрового
дня. Вiдбiр до ЧС-2018
12.55 Швеція — Нідерланди.
Вiдбiр до ЧС-2018
14.45 Відбір до ЧС-2018
Огляд туру
16.00 Кіпр — Бельгія. Вiдбiр
до ЧС-2018
18.50, 21.35 Головна команда
19.45 Україна — Ісландія.
Вiдбiр до ЧС-2018
22.50 Відбір до ЧС-2018
Огляд туру
23.45 Україна — Шотландія.
Вiдбiр до Євро-2017
01.35 Норвегія — Німеччина.
Вiдбiр до ЧС-2018

01.00 Т/с «Комісар Рекс»
02.00 Т/с «Послідовники»
03.25, 4.35 Провокатор
04.05 Студія Вашингтон
04.10 Факти
03.25 Казахстан — Польща.
Вiдбiр до ЧС-2018
ЄВРОСПОРТ
04.00, 8.30, 10.30, 13.30,
21.15, 1.00 Теніс. US
Open. Чоловіки. 1/4
фіналу
07.00, 19.00, 00.00, 2.15
Теніс. US Open. Жінки.
1/4 фіналу
08.00, 12.00, 14.45 Теніс. US
Open. Огляд ігрового
дня
09.30 Автоспорт. Етап
чемпіонату світу
з перегонів на
витривалість. Огляд
10.00 Автоспорт. WTCC.
Повний доступ
12.30, 16.00 Велоспорт.
«Вуельта»
15.15 Велоспорт. «Вуельта».
Огляд
15.45, 18.45 Велоспорт.
«Вуельта»-екстра
21.00, 2.00 Теніс. «Гейм, сет
і Матс»
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
06.50 Дзеркало історії
007.50, 1.30 Правда життя
8.50 Паразити. Навала
09.40 Мегамисливці
10.40 Світ на долоні
11.40, 18.10 Правила життя
12.30, 19.00 У пошуках
істини
13.20 Містична Україна
14.20, 19.50 Нечисть
15.20 Поплічники Гітлера
16.20 Сила тварин
17.20, 20.50 Шукачі скарбів
21.40 Таємниці глибин
22.40 Смертельна зустріч
23.40 Вражаюче відео
00.30 Таємниці
кримінального світу
05.10 Небезпечний світ
К1

01.25 Х/ф «Люблю твою
дружину»
05.00 Рецепти щастя. Нова
історія
05.50 Свати біля плити
06.30 TOP SHOP
07.40 Чи знаєте ви, що...
08.15 М/ф
09.10 Топ-модель поросійськи
10.25 Орел і решка. Шопінг
12.20 Т/с «Дикий ангел»
14.00, 20.10 Орел і решка
15.00, 21.00 Орел і решка.
Ювілейний сезон
16.00 Три сестри
18.15 Звана вечеря
19.10 Розсміши коміка
22.00 КВК на БІС
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
01.40 Т/с «90210: нове
покоління»
03.10 Нічне життя
ТЕТ
06.00 Малята-твійнята
06.50 М/с «Дорамандрівниця»
07.35 М/с «Ескімоска»
08.00 МультMIX
09.45 М/с «Лис Микита»
10.10 М/с «Клуб Вінкс: школа
чарівниць»
11.00 Х/ф «Пастушка»
12.10 Х/ф «Йоринда і
Йорингель»
13.30 Одного разу під
Полтавою
15.00 Т/с «Домашній арешт»
16.35, 22.00 Країна У
17.55 Панянка-селянка
19.00 Панянка-селянка.
Міжконтинентальний
сезон
20.00 Танька і Володька
21.00 Т/с «Кухня»
23.00 Віталька
00.00 Т/с «Світлофор»
01.30 Т/с «Якось у казці»
02.25 БарДак
03.15 17+
03.55 Т/с «Щоденники
Темного-2»
05.00 У ТЕТа тато!

ТБ-ЧЕТВЕР
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8 вересня

УТ-1
06.00, 7.00, 8.00, 13.00,
18.40, 21.00, 5.30
Новини
06.05, 7.05, 8.05 Ера бізнесу
06.10, 7.10, 8.10 Спорт
06.15, 7.15 АгроЕра
06.25 Сім чудес України
06.50, 7.50, 8.20 Смакота
07.25 На слуху
08.30 Паспорт.Ua
08.45 Телемагазин
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 ХV Літні
паралімпійські ігри.
Церемонія відкриття
12.30 Слідство. Інфо
13.30 Казки Лірника Сашка
13.40 Хочу бути
14.00 Суспільний
університет
14.50 Надвечір’я. Долі
15.45 Театральні сезони
16.20 ХV Літні
паралімпійські ігри.
Легка атлетика
18.25 Новини. Світ
19.00 Новини. Культура
19.25 Вiзитка Карпат
19.30 Студія. Паралімпіада2016
21.35 Яскраві моменти Ріо2016
23.25 ХV Літні
паралімпійські ігри.
Плавання. Легка
атлетика
04.00 Світло
04.35 Д/с «Розкриття
Америки»
НТН
05.10 Х/ф «Дорога в
пекло»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Кримінальні справи
09.55, 17.25 Т/с
«Детективи»
11.00 Страх у твоєму домі
13.30, 14.20, 21.30 Т/с
«CSI: Нью-Йорк-7»
14.00, 19.00, 23.15, 2.50
Свідок
15.20, 23.45 Т/с
«Батьківщина»
19.30 Т/с «Кулагін і
партнери»
01.55 Т/с «Під куполом-2»
03.20 Випадковий свідок
03.25 Речовий доказ
04.05 Легенди бандитської
Одеси
04.35 Правда життя.
Професії
КУЛЬТУРА
06.00 Молитва за Україну
06.05 Сумщина інкогніто
06.30 Музика і музиканти.
Рейнгольд Глієр, ч. 3
07.00 Інститут академіка
Глушкова
08.00 Ранок iз
«Культурою»
08.30 Інформаційна
програма «Культура.
День»
08.50 Ранок iз
«Культурою»
09.20 Планета Тагор
09.45 Д/ф «Євген Патон.
Щедрість таланту»
10.10 Флейта Олега
Кудряшова
11.00 А. Курейчик.
«Обережно
— жінки!».

КАНАЛ «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 16.45, 19.30,
23.15 ТСН
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
07.35 Маша і Ведмідь
09.30 Чотири весілля-5
10.55 Міняю жінку-5
12.20 Міняю жінку-6
14.10 Т/с «Сліпа»
14.45, 15.45 Сімейні
мелодрами-6
17.10 Мелодрама
«Уламки щастя»
20.30 Чистоnews 2016
21.00 Комедія «Свати-6»
22.00 Світ навиворіт-7
00.00 Драма «Вікінги»
02.45 Драма «Вікінги.
Мовою оригіналу»
05.15 Шість кадрів

ІНТЕР
06.05, 11.15, 12.25, 5.15
Слідство вели...
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
12.00, 14.00, 17.40
Новини
07.15, 7.35, 8.10, 8.35
«Ранок з «ІНТЕРом»
09.20, 21.00 Т/с «Райські
яблучка. Життя
триває»
13.40, 14.20 Судові справи
14.45 Сімейний суд
15.30 Давай одружимося
18.00, 19.00 Стосується
кожного
20.00, 4.25 Подробиці
22.50 Т/с «Територія краси»
00.40 Т/с «Правдива історія
про Червоні вітрила»
02.40 Т/с «Сусіди»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.00, 5.10 Реальна
містика
07.00, 8.00, 9.00, 15.00,
19.00, 2.50 Події
07.15, 8.15 Ранок з
Україною
09.15, 3.50 Зоряний шлях
10.50 Реальна містика.
Новий сезон
11.50 Т/с «Я буду жити»
13.45, 15.30 Т/с «Жіночий
лікар-2»
18.00, 4.10 Т/с «Співачка»
19.45 Говорить Україна
21.00, 23.30 Т/с
«Подарунок долі»
23.00 Події дня
00.20 Т/с «C. S. I. НьюЙорк, 2 сезон»

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.20, 1.55, 5.55 Огляд
преси
06.25, 18.45 Місцевий час
06.35, 17.50 Час громади
06.43, 8.20, 21.25, 0.15
Бізнес-час
06.45 Клуб LIFE
06.55 Ранок із Біблією
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00,

5 канал
13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 21.00, 22.00,
23.00, 00.00, 2.00,
4.00, 5.00 Час новин
07.10, 7.32, 8.10, 8.25, 8.35
Інформаційний ранок
09.25, 10.10, 11.10, 12.25,
13.15, 14.15, 15.25,
16.15, 17.15, 18.15
Інформаційний день

20.00, 0.30 Час. Підсумки
дня
22.15 Акцент
23.30 Час: Важливо
23.32 Хроніка дня
01.20, 5.15 Дзеркало
історії
02.15 Машина часу
03.15 Феєрія мандрів
03.35 Не перший погляд
04.15 Кіно з Я. Соколовою

Вистава Київського
академічного театру
на Липках
13.15 Осінні зустрічі.
Мирослав Скорик
14.00 Україна — єдина
родина. Свято танцю
15.40 Замок князів
Острозьких
16.00 Українські
державники. Маркіян
Шашкевич, ч. 1
16.30 Митці Майстренки
17.00 Нариси історії
культури України
з Мирославом
Поповичем. Іван
Котляревський
17.30 Незвідане Закарпаття.
Іконопис
18.00 Меморіальний музей
Г. С. Сковороди
18.25 Новини-Світ
18.40 Новини
19.00 Інформаційна
програма «Культура.
День»
19.20 Дійові особи
20.15 Гра долі. Врятований
любов’ю
20.30 Діалог. Василь
Герасим’юк — Вадим
Пепа, ч. 1
21.00 Вистава театру ім.
І. Франка «Ретро»
22.30 Остання жертва.
Сторінки прихованої
долі
23.30 Музика і музиканти.
Концертмейстер
00.00 Інформаційна
програма «Культура.
День»
00.20 Дійові особи
01.15 Гра долі. Та, що поряд
01.30 Діалог. Василь
Герасим’юк —
Мирослав Мелень,
ч. 3
01.50 М. Скорик.
«Карпатська
рапсодія»

02.00 Україна — єдина
родина. Свято танцю
03.40 Замок князів
Острозьких
04.00 Х/ф «Пастка», с. 4
05.00 Поклик до світла
СТБ
06.40, 16.00 Все буде
добре!
08.40 Все буде смачно!
09.35, 18.30 За живе!
10.55 Зіркове життя
11.55 МастерШеф-4
18.00, 22.00 Вікна-новини
20.00, 22.45 Зважені та
щасливі-6
01.05 Один за всіх
02.40 Слідство ведуть
екстрасенси
ТОНІС
06.00 Таке спортивне життя
06.30 Глобал-3000
07.00 Д/ф «П’єр Рішар.
Блазень чи король?»
09.50, 16.50 Алло, лікарю!
11.15 Д/ф «Щоденники
Другої світової війни:
день за днем»
13.45, 17.45 Чарівні світи
14.45, 23.30 Сили природи
15.15 Калинове здоров’я
16.15 Зоопарки світу
18.20 Сім чудес України
19.00 В гостях у Дмитра
Гордона
20.00 Д/ф «В’ячеслав
Хурсенко. Політ білого
журавля»
21.00 Вечір пам’яті
В’ячеслава Хурсенка
00.00 Життя на Вершині
01.45 Ніч чорних краваток
02.40 Після опівночі
03.40 Світські хроніки
04.10 Кумири
04.20 Модні історії
04.40 Цивілізація Incognita
05.00 Джаз-коло

КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
06.35 Нове «Шалене відео
по-українськи»
07.35, 11.10, 2.15 Облом.UA.
08.10, 19.00, 23.00 ДжеДАІ
08.30, 18.30 Спецкор
09.00, 19.20, 23.20 Секретні
матеріали
09.20 Д/п «Загублені світи.
Язичники»
10.15 Д/п «Загублені світи.
Кама Сутра»
12.35 Т/с «Мушкетери-2»
14.45, 22.00 Т/с
«Перевізник-2»
15.45, 23.55 Х/ф «Три дні
на втечу»
20.00 Х/ф «Найкращі
серед найкращих-3»
ФУТБОЛ
06.00, 8.00, 20.35 Топ-матч
06.10 Словаччина — Англія.
Вiдбiр до ЧС-2018
08.10 Чехія — Півн.
Ірландія. Вiдбiр до
ЧС-2018
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS. LIVE
10.20 Шлях на Мундіаль.
ONLINE. Вiдбiр до
ЧС-2018
12.10 Данія — Вірменія.
Вiдбiр до ЧС-2018
13.55 Україна — Ісландія.
Вiдбiр до ЧС-2018
16.00 Хорватія —
Туреччина. Вiдбiр до
ЧС-2018
17.50 Відбір до ЧС-2018
Огляд туру
18.45 Ізраїль — Італія.
Вiдбiр до ЧС-2018
20.40 Іспанія —
Ліхтенштейн. Вiдбiр
до ЧС-2018
22.50 «Іллічівець»
— «Миколаїв». ЧУ.
Перша ліга
00.40 Огляд 2-го ігрового
дня. Вiдбiр до ЧС-

ICTV
05.25 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому
місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
09.45, 16.55 Т/с «1941»

11.35, 13.20 Х/ф «12
друзів Оушена»
12.45, 15.45 Факти. День
14.30 Т/с «Відділ 44»
15.30, 16.20, 21.40
Т/с «Пес»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.25 Х/ф «13 друзів
Оушена»
00.55 Т/с «Комісар Рекс»
01.55 Т/с «Послідовники»
03.25, 4.40 Провокатор
04.05 Служба розшуку дітей
04.10 Студія Вашингтон
04.15 Факти
2018
02.15 Грузія — Австрія.
Вiдбiр до ЧС-2018
04.05 Україна —
Шотландія. Вiдбiр до
Євро-2017
ЄВРОСПОРТ
04.00, 8.30, 11.00, 13.30,
22.00 Теніс. US Open.
Чоловіки. 1/4 фіналу
07.00, 00.00 Теніс. US Open.
Жінки. 1/4 фіналу
08.00, 12.00, 14.30 Теніс. US
Open. Огляд ігрового
дня
09.30, 12.30, 15.00, 16.00
Велоспорт. «Вуельта»
15.45, 18.45 Велоспорт.
«Вуельта»-екстра
19.00 Теніс. US Open.
Парний розряд. 1/2
фіналу
02.00 Теніс. «Гейм, сет і
Матс»
02.15 Теніс. US Open.
Жінки. 1/2 фіналу
МЕГА
06.00 Бандитський Київ
06.50, 1.30 Дзеркало історії
07.50 Правда життя
08.50 Паразити. Навала
09.40, 16.20 Мегамисливці
10.40 Таємниці комах
11.40, 18.10 Правила життя
12.30, 19.00 У пошуках
істини
13.20 Містична Україна
14.20, 19.50 Нечисть
15.20 Поплічники Гітлера
17.20, 20.50 Шукачі скарбів
21.40 Таємниці глибин
22.40 Смертельна зустріч
23.40 Вражаюче відео
00.30 Таємниці
кримінального світу
05.10 Небезпечний світ
К1
05.00 Рецепти щастя. Нова
історія

9

НОВИЙ
КАНАЛ
03.15, 1.50 Служба розшуку
дітей
03.20, 1.55 Зона ночі
05.15, 18.00 Абзац
06.15, 7.30 Kids Time
06.17 М/с «Пінгвіни
Мадагаскару»
07.32 Т/с «Молодята»
10.35 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
14.20 Т/с «Не родись
вродливою»
19.00 Любов на виживання
21.00 Х/ф «Сутінки. Сага.
Затьмарення»
23.15 Х/ф «Посвячений»

01.15 Про що говорять
тварини
05.50 Свати біля плити
06.30 TOP SHOP
07.40 Чи знаєте ви, що...
08.15 М/ф
09.10 Топ-модель поросійськи
10.25 Орел і решка. Шопінг
12.20 Т/с «Дикий ангел»
14.00, 20.10 Орел і решка
15.00, 21.00 Орел і решка.
Ювілейний сезон
16.00 Три сестри
18.15 Звана вечеря
19.10 Розсміши коміка
22.00 КВК на БІС
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
00.50 Т/с «90210: нове
покоління»
02.30 Нічне життя
ТЕТ
06.00 Малята-твійнята
06.50 М/с «Дорамандрівниця»
07.35 М/с «Ескімоска»
08.00 МультMIX
09.45 М/с «Лис Микита»
10.10 М/с «Клуб Вінкс:
школа чарівниць»
11.00 Х/ф «Бременські
музиканти»
12.10 Х/ф «Братик і
сестричка»
13.30 Одного разу під
Полтавою
15.00 Т/с «Домашній
арешт»
16.35, 22.00 Країна У
17.55 Панянка-селянка
19.00 Панянка-селянка.
Міжконтинентальний
сезон
20.00 Танька і Володька
21.00 Т/с «Кухня»
23.00 Віталька
00.00 Т/с «Світлофор»
01.30 Т/с «Якось у казці»
02.25 БарДак
03.15 17+
03.55 Т/с «Щоденники
Темного-2»
05.00 У ТЕТа тато!
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ТБ-П’ЯТНИЦЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 2—3 ВЕРЕСНЯ 2016

9 вересня

УТ-1
06.00, 7.00, 8.00, 13.00,
21.00, 5.30 Новини
06.05, 7.05, 8.05 Спорт
06.10, 7.10 АгроЕра
06.20 Сім чудес України
06.50, 7.50, 8.20 Смакота
07.20 Ера будівництва
07.25 На слуху
08.30 Паспорт.Ua
08.45 Телемагазин
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 ХV Літні паралімпійські
ігри. Плавання. Легка
атлетика
10.30 Т/с «Таксі»
11.15 Перша студія
12.00 РЕ:ФОРМА
12.30 План на завтра
13.30 Казки Лірника Сашка
13.40 Як це?
14.10 Яскраві моменти Ріо2016
14.30 ХV Літні паралімпійські
ігри. Веслування
академічне.
Пауерліфтинг
19.30 Студія. Паралімпіада2016
21.30 ХV Літні паралімпійські
ігри. Дзюдо. Плавання.
Легка атлетика
03.40 Музичне турне
04.35 Д/с «Національні парки
Америки»

КАНАЛ «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 16.45, 19.30
ТСН
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
07.35 Маша і Ведмідь
09.30 Чотири весілля-5
10.55, 12.20 Міняю жінку-6
14.10 Т/с «Сліпа»
14.45, 15.45 Сімейні
мелодрами-6
17.10 Мелодрама
«Уламки щастя»
20.15 Розсміши коміка. Діти
22.00 Світське життя
23.00, 2.25 Трилер
«1408»
01.00, 3.55 Трилер
«Льодовик»
05.15 Шість кадрів

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.20, 1.55, 5.55 Огляд преси
06.25, 18.45 Місцевий час
06.35, 17.50 Час громади
06.43, 8.20, 21.25, 0.15
Бізнес-час
06.45 Клуб LIFE
06.55 Ранок із Біблією
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00,

16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 21.00, 22.00,
23.00, 00.00, 2.00, 4.00,
5.00 Час новин
07.10, 7.32, 8.10, 8.25, 8.35
Інформаційний ранок
07.55, 12.55, 15.55, 18.55,
23.50 Погода в Україні
09.25, 10.10, 11.10, 12.25,
13.15, 14.15, 15.25,
16.15, 17.15, 18.15

Інформаційний день
20.00, 0.30 Час. Підсумки
дня
22.15 Стоп корупції!
23.30 Хроніка дня
01.30 Машина часу
02.32, 5.15 Дзеркало історії
03.15 Рандеву
03.35 Невигадані історії
04.15 Кіно з Я. Соколовою
04.30 В кабінетах

НТН
05.15 Х/ф «Вірний
Руслан»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Кримінальні справи
09.55, 17.25 Т/с
«Детективи»
11.00 Страх у твоєму домі
13.25, 14.20, 21.30 Т/с «CSI:
Нью-Йорк-7»
14.00, 19.00, 23.15, 2.40
Свідок
15.20, 23.45 Т/с
«Батьківщина»
19.30 Т/с «Кулагін і
партнери»
01.45 Т/с «Під куполом-2»
03.10 Випадковий свідок
03.20 Речовий доказ

Херсонського
обласного
академічного
музичнодраматичного
театру ім. М. Куліша
15.00 «Арфами, арфами
золотими...»
ІІ Міжнародний
конкурс-фестиваль
арфового мистецтва
ім. Вікторії Полтарєвої
16.00 Українські
державники. Маркіян
Шашкевич, ч. 2
16.30 «А у нас кіно
знімали...»
17.00 Петро Калнишевський.
Могутній, нескорений і
незабутній
17.30 «Ай, Наталка! Ай,
Полтавка!»
18.00 Колір світла
18.25 Новини-Світ
18.40 Новини
19.00 Інформаційна
програма «Культура.
День»
19.20 Територія Кіно. Давид
Черкаський
20.10 Земля і небо Ігоря
Сікорського
20.30 Діалог. Василь
Герасим’юк — Вадим
Пепа, ч. 2
21.00 «Віденська весна» з
любов’ю до України
23.00 Д/ф «Операція
«Тютюн»
00.00 Інформаційна
програма «Культура.
День»
00.20 Територія Кіно. Віктор
Олендер
01.10 Києвотека. Київ у
літературі. Осип
Мандельштам
01.30 Діалог. Василь
Герасим’юк —
Мирослав Мелень, ч. 4
02.00 Я. Пулінович.
«Наталчина мрія».
Моновистава
Херсонського
обласного

академічного
музичнодраматичного
театру ім. М. Куліша
03.00 «Арфами, арфами
золотими...»
ІІ Міжнародний
конкурс-фестиваль
арфового мистецтва
ім. Вікторії Полтарєвої
04.00 Х/ф «Пастка», с. 5
05.00 Творчий вечір
Лесі Дичко. Опера
«Золотослов»

03.30 Світські хроніки
04.00 Кумири
04.10 Модні історії
05.20 Джаз-коло

КУЛЬТУРА
06.00 Молитва за Україну
06.05 Українські
державники. Маркіян
Шашкевич, ч. 1
06.30 Митці Майстренки
07.00 Нариси історії
культури України
з Мирославом
Поповичем. Іван
Котляревський
07.30 Незвідане Закарпаття.
Іконопис
08.00 Ранок iз «Культурою»
08.30 Інформаційна
програма «Культура.
День»
08.50 Ранок iз «Культурою»
09.20 Дійові особи
10.15 Гра долі. Врятований
любов’ю
10.30 Діалог. Василь
Герасим’юк — Вадим
Пепа, ч. 1
11.00 Вистава театру
ім. І. Франка «Ретро»
12.30 Остання жертва.
Сторінки прихованої
долі
13.30 Музика і музиканти.
Концертмейстер
14.00 Я. Пулінович.
«Наталчина мрія».
Моновистава

ІНТЕР
06.05, 11.15, 12.25 Слідство
вели...
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
12.00, 14.00, 17.40
Новини
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 «Ранок
з «ІНТЕРом»
09.20, 21.00 Т/с «Райські
яблучка. Життя
триває»
13.40, 14.20 Судові справи
14.45 Сімейний суд
15.30 Давай одружимося
18.00 Стосується кожного
20.00, 4.30 Подробиці
00.40 Т/с «Правдива історія
про Червоні вітрила»
02.30 Д/п «Великі українці»
02.55Х/ф «Москальчарівник»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.00 Реальна містика
07.00, 8.00, 9.00, 15.00,
19.00, 3.00 Події
07.15, 8.15 Ранок з Україною
09.15, 5.00 Зоряний шлях
10.50 Реальна містика. Новий
сезон
11.50 Х/ф «Помилки
любові»
13.45, 15.30 Т/с «Жіночий
лікар-2»
18.00, 4.00 Т/с «Співачка»
19.45 Говорить Україна
20.55 Футбол. Чемпіонат
України «Шахтар»
— «Динамо»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «C. S. I. Нью-Йорк,
2 сезон»

ICTV
05.25 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
09.45 Т/с «1941»
11.35, 13.20 Х/ф «13
друзів Оушена»
12.45, 15.45 Факти. День
14.30 Т/с «Відділ 44»
15.30, 16.20 Т/с «Пес»
16.55 Т/с «1942»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу. Прем’єра
22.20 Дизель-шоу
23.30Х/ф «РЕД»

НОВИЙ
КАНАЛ
03.00, 2.45 Зона ночі
04.30, 18.00 Абзац
05.25, 6.45 Kids Time
05.27 М/с «Пінгвіни
Мадагаскару»
06.47 Половинки
08.45 Київ удень і вночі
15.15, 19.00 Супермодель
по-українськи
21.40 Х/ф «Сутінки. Сага.
Світанок. Частина 1»

01.50 Т/с «Послідовники»
02.35 Т/с «Спіраль»
03.15 Провокатор
04.55 Факти

00.00 Х/ф «Оно»
02.00 Про що говорять
тварини
02.40 Служба розшуку дітей

20.00, 22.55 Футбол LIVE
20.55 LIVE. «Шахтар»
— «Динамо». ЧУ
23.25 Світ Прем’єр-ліги
23.55 Швеція —
Нідерланди. Вiдбiр до
ЧС-2018
02.15 Росія — Гана.
Товариський матч
04.05 «Сосьєдад» —
«Еспаньйол». ЧІ

К1
05.00 Рецепти щастя. Нова
історія
05.50 Свати біля плити
06.30 TOP SHOP
07.40 Чи знаєте ви, що...
08.15 М/ф
09.10 Топ-модель поросійськи
10.25 Орел і решка. Шопінг
12.20 Т/с «Дикий ангел»
14.00, 20.10 Орел і решка
15.00, 21.00 Орел і решка.
Ювілейний сезон
16.00 Три сестри
18.15 Звана вечеря
19.10, 1.10 Розсміши коміка
22.00 КВК на БІС
23.00 КВК
02.10 Нічне життя

5 канал

СТБ
06.05 Зіркове життя
08.00 Х/ф «Здрастуйте
вам!»
10.05 Х/ф «Парфюмерка»
18.00, 22.00 Вікна-новини
18.30, 0.25 Т/с «Коли ми
вдома»
20.00, 22.45 Танцюють всі!-9
01.55 Слідство ведуть
екстрасенси
ТОНІС
05.55, 4.30 Таке спортивне
життя
06.20 Будьте здорові!
06.30 Зцілення теплом
06.55 Концерт Геннадія
Татарченка
09.50, 16.50 Алло, лікарю!
11.15 Д/ф «В’ячеслав
Хурсенко. Політ білого
журавля»
13.50, 17.45 Чарівні світи
14.45, 23.10 Сили природи
16.10, 21.00 Зоопарки світу
18.15, 5.00 Цивілізація
Incognita
18.50 В гостях у Дмитра
Гордона
19.45 Д/ф «Щоденники
Другої світової війни:
день за днем»
21.40 Відлуння
22.10 Природа сьогодні
00.00 Життя на вершині
01.40 Ніч чорних краваток
02.30 Вихідний, після
опівночі

КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
06.35 Нове «Шалене відео
по-українськи»
07.35, 11.10, 1.40 Облом.UA.
08.10, 19.00 ДжеДАІ
08.30, 18.30 Спецкор
09.00 Секретні матеріали
09.20 Д/п «Місто
армагеддону»
10.15 Д/п «Загублені світи.
Перші християни»
12.45 Відеобімба
13.30 Т/с «Мушкетери-2» (2)
15.40 Т/с «Перевізник-2» (2)
16.40Х/ф «Найкращі
серед найкращих-3»
19.20 Х/ф «Найкращі
серед найкращих-4:
без попередження»
21.15 Х/ф «Ведмежатник»
23.35 Х/ф «Розвідка
2023»
ФУТБОЛ
06.00, 8.00, 13.45, 19.55
Топ-матч
06.10 Україна — Ісландія.
Вiдбiр до ЧС-2018
08.10 Швейцарія —
Португалія. Вiдбiр до
ЧС-2018
10.00, 15.40, 21.45 Футбол
NEWS. LIVE
10.20 Огляд 1-го ігрового
дня. Вiдбiр до ЧС2018
11.55 Білорусь — Франція.
Вiдбiр до ЧС-2018
13.50 Норвегія —
Німеччина. Вiдбiр до
ЧС-2018
16.00 Огляд 2-го ігрового
дня. Вiдбiр до ЧС2018
17.35, 1.45 ЧІ. Передмова
до туру
18.05 Вельс — Молдова.
Вiдбiр до ЧС-2018

ЄВРОСПОРТ
04.00, 21.50, 1.00 Теніс.
«Гейм, сет і Матс»
04.15, 6.00, 11.00, 13.30,
21.00 Теніс. US Open.
Жінки. 1/2 фіналу
08.00, 12.00, 14.30 Теніс. US
Open. Огляд ігрового
дня
08.30 Теніс. US Open.
Чоловіки. 1/4 фіналу
09.30, 12.30, 15.00, 16.00
Велоспорт. «Вуельта»
15.45, 18.45 Велоспорт.
«Вуельта»-екстра
19.00 Теніс. US Open. Мікст.
Фінал
22.00, 1.15 Теніс. US Open.
Чоловіки. 1/2 фіналу
МЕГА
06.00, 1.30 Бандитська
Одеса
06.50 Дзеркало історії
07.50 Правда життя
08.50 Мій дім — убивця
09.40, 16.20 Мегамисливці
10.40 Світ на долоні
11.40, 18.10 Правила життя
12.30, 19.00 У пошуках
істини
13.20 Містична Україна
14.20, 19.50 Нечисть
15.20 Поплічники Гітлера
17.20, 20.50 Шукачі скарбів
21.40 Підводний рай
22.40 Смертельна зустріч
23.40 Вражаюче відео
00.30 Таємниці
кримінального світу
05.10 Небезпечний світ

ТЕТ
06.00 Малята-твійнята
06.50 М/с «Дорамандрівниця»
07.35 М/с «Ескімоска»
08.00 МультMIX
09.45 М/с «Лис Микита»
10.10 М/с «Клуб Вінкс:
школа чарівниць»
11.00 Х/ф «Розумна
селянська донька»
12.10 Х/ф «Хоробрий
кравчик»
13.30 Одного разу під
Полтавою
15.00 Т/с «Домашній арешт»
16.35 Країна У
18.10 Х/ф «Агент Коді
Бенкс-2. Пункт
призначення
— Лондон»
20.00 Х/ф «Сам удома-2»
22.10 Х/ф «Справжні
індійські хлопці»
00.30 Т/с «Світлофор»
01.30 Т/с «Якось у казці»
02.25 БарДак
03.15 17+
03.55 Т/с «Щоденники
Темного-2»
05.00 У ТЕТа тато!
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10 вересня

УТ-1
06.00 Підсумки
06.20 У просторі буття
06.55 Телемагазин
07.05 АгроЕра. Підсумки
07.15 Шеф-кухар країни
07.55 Золотий гусак
08.15 Смакота
08.40 Світ on line
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Пляжний футбол.
Відбірковий турнір
до фінальної частини
чемпіонату світу
10.10 Як це?
10.30 Хто в домі господар?
11.00 Хочу бути
11.40 Школа Мері Поппінс
12.00 Національний
відбір до дитячого
пісенного конкурсу
Євробачення— 2016
15.00 ХV Літні паралімпійські
ігри. Веслування
академічне. Стрільба з
лука. Тріатлон
19.30 Студія. Паралімпіада2016
21.00, 5.30 Новини
21.30, 22.50 ХV Літні
паралімпійські ігри.
Дзюдо. Настільний
теніс. Велоспорт.
Плавання. Легка
атлетика
ТРК «ЕРА»
22.40 Мегалот
03.15 Музичне турне
04.35 Д/с «Національні
парки Америки»
НТН
05.10, 4.00 Легенди
бандитської Одеси
05.45 Правда життя. Професії
06.25Х/ф «Трест, який
луснув»
10.05 Х/ф «Без року
тиждень»
11.30, 3.25 Речовий доказ
15.00 Т/с «Детективи»
19.00, 2.40 Свідок
19.30 Т/с «Черговий ангел»
23.00Х/ф «База»
00.50 Т/с «Убивчий відділ.
Стамбул»
03.10 Випадковий свідок
КУЛЬТУРА
06.00 Молитва за Україну
06.05 Українські державники.
Маркіян Шашкевич,
ч. 2
06.35 «А у нас кіно
знімали...»
07.00 Петро Калнишевський.
Могутній, нескорений і
незабутній
07.30 «Ай, Наталка! Ай,
Полтавка!»
08.00 Колір світла
08.25 Творча майстерня
Мирослави Которович
09.00 Інформаційна програма
«Культура. День»
09.20 Територія Кіно. Давид
Черкаський
10.10 Земля і небо Ігоря
Сікорського
10.30 Діалог. Василь
Герасим’юк — Вадим
Пепа, ч. 2
11.00 Д/ф «Операція

КАНАЛ «1+1»
06.00, 2.55 Шість кадрів
06.45 Гроші
08.00 Сніданок. Вихідний
10.05, 19.30 ТСН
11.05 Світське життя
12.10 Комедія «Роман
вихідного дня»
14.25 Вечірній квартал
16.35 Розсміши коміка. Діти
18.30 Розсміши коміка
20.15 Українські сенсації
21.15 Вечірній квартал
Юрмала-2016
23.20, 4.50 Комедія
«Закони
привабливості»
01.20, 3.15 Жахи «Кімната
тортур»

ІНТЕР
05.35 Чекай на мене
06.50 Х/ф «Без року
тиждень»
08.10, 20.00, 1.50 Подробиці
09.10 М/ф «38 папуг»
09.30, 2.55 Д/п «Надія
Румянцева. Одна з
дівчат»
10.30, 4.00 Х/ф «Дівчата»
12.30 Х/ф «Королева
бензоколонки»
14.10 Т/с «Птаха у клітці»
17.50, 20.30 Т/с «Жереб
долі»
22.15Х/ф «Альпініст»
00.10 Х/ф «Випадковий
запис»
02.30 Великі українці

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
07.00, 15.00, 19.00, 2.00 Події
07.10, 5.10 Зоряний шлях
09.20, 15.20 Т/с «Подарунок
долі»
17.15, 19.40 Т/с «Експрес
відрядження»
22.00Х/ф «Волошки для
Василини»

06.00 Час-тайм
06.30, 9.10 Хроніка тижня
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, 22.00,
0.00, 1.00, 2.00, 4.00,
5.00 Час новин
07.30 Суперкнига
07.50, 8.20, 22.15, 0.15
Бізнес-час
08.30, 3.35 Не перший погляд
09.30 Укравтоконтинент
10.10 Модне здоров’я

10.40 Автопілот-новини
11.05 П’ятий поверх
11.30 Майстри ремонту
12.15 Сімейні зустрічі
12.30 Прес-конференція
щодо ситуації у зоні
АТО
13.10, 4.15 Кіно з
Я. Соколовою
13.30 Історія успіху
13.40 Сучасний фермер
14.10, 3.15 Феєрія мандрів
14.30 Навчайся з нами
15.15 Час інтерв’ю

15.30 Палата
16.10 Фінансовий тиждень
16.30 Особливий погляд
17.10, 2.30, 5.15 Дзеркало
історії
18.15 Фактор безпеки
19.25, 23.30 Машина часу
20.00, 0.17 Рандеву з
Я. Соколовою
21.00, 1.15 Велика політика
21.30, 3.00 Вікно в Америку
22.30 Д/п «1941»
02.15 В кабінетах
05.55 Огляд преси

«Тютюн»
12.00 Дитяче Євробачення
15.00 Душі криниця.
Григорій Гаркуша
16.00 Моновистава
«Марина» за поезією
М. Цветаєвої.
Запорізьський
академічний
український музичнодраматичний театр
17.00 Музичне виховання,
ч. 1
17.30 Д/ф «Друг мій
Льонька»
18.00 Леонід Попов. З
лялькарями по життю
18.40 Під золотими
куполами. Почаїв
18.50 Православний
календар
19.00 Інформаційноаналітична програма
«Культура. Дайджест»
19.20 Позиція. І сміх, і
сльози Ганни Левченко
19.50 Д/ф «Сімдесятники.
Юрій Іллєнко»
20.15 Києвотека. Київ у
кіно. «Дід лівого
крайнього»
20.30 Д/ф «Олександр
Довженко «Між
кесарем та Богом»
21.00 Мистецькі історії.
Музика українського
кіно
22.05 Код да Вінчі Лариси
Кадирової
23.10 Джаз Коло, ч. 1
23.45 Родове гніздо князів
Острозьких, ч. 1
00.00 Інформаційноаналітична програма
«Культура. Дайджест»
00.20 Позиція. Юрій
Радковський
00.50 Нариси історії культури
України з Мирославом

Поповичем. Іван
Франко
01.25 Про Богдана Ступку і
за його участю
02.00 «Віденська весна» з
любов’ю до України
04.00 Іван Франко. «Для
домашнього вогнища»
05.30 Йоганн Брамс

КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
06.40 Маски-шоу
07.50 Нове «Шалене відео
по-українськи»
09.00 Облом.UA
10.00 Вайпаут
12.10 Top Gear
14.20 Відеобімба
15.00 Х/ф «Найкращі
серед найкращих-4:
без попередження»
16.50 7 тур ЧУ з футболу
«Зоря» — «Сталь»
19.00Х/ф «В тилу ворога»
21.05Х/ф «Осине гніздо»
23.05 Бокс

ICTV
05.20 М/с «Том і Джері у
дитинстві»
06.00, 3.45 Стоп-10
06.55, 2.15 Провокатор
07.50 Більше ніж правда
08.45 Секретний фронт
09.45 Антизомбі
10.45 Громадянська оборона
11.45 Інсайдер
12.45 Факти. День
13.00 Х/ф «Немов громом
уражений»
14.50Х/ф «РЕД»
16.55Х/ф «Подорож до
центру Землі»

00.00 Реальна містика
02.50 Т/с «C. S. I. Нью-Йорк,
2 сезон»
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НОВИЙ
КАНАЛ
04.55 Абзац
05.55, 7.50 Kids Time
05.57Х/ф «Возз’єднання
сімейки Аддамсів»
07.52 Хто зверху
09.50 «Ревізор»
12.50 Пристрасті за
«Ревізором»
15.40 Любов на виживання
17.40 М/ф «Три богатирі і
Шамаханська цариця»
19.00 М/ф «Шрек»
21.00 М/ф «Шрек-2»
22.50 Х/ф «Напруж
звивини»

5 канал

СТБ
05.50 ВусоЛапоХвіст
08.00 Караоке на майдані
09.00 Все буде смачно!
09.55 Т/с «Коли ми вдома»
11.55 Зважені та щасливі-6
16.15 Хата на тата
19.00 Х-Фактор-7
22.05 Танцюють всі!-9
02.00 Слідство ведуть
екстрасенси
ТОНІС
06.10Х/ф «Волга-Волга»
09.50 Шеф-кухар країни
11.00 Д/ф «Щоденники
Другої світової війни:
день за днем»
13.30 Цивілізація Incognita
14.00 Чарівні світи
15.10 Природа сьогодні
16.10 Концерт Lady Opera
18.00 Кваліфікаційний етап
чемпіонату Європи з
баскетболу. БолгаріяУкраїна
20.00 Сили природи
20.50 Х/ф «Дивовижні
пригоди Мері
Браянт»
00.30 Вихідний, після
опівночі
01.40 Ніч чорних краваток
03.00 Життя на Вершині
03.30 Світські хроніки
04.00 Кумири
04.10 Модні історії
04.30 Х/ф «Жінки-агенти»

ФУТБОЛ
06.00, 8.00, 19.00, 21.10, 5.25
Топ-матч
06.10 «Іллічівець»
— «Миколаїв». ЧУ.
Перша ліга
08.10 Кіпр — Бельгія. Вiдбiр
до ЧС-2018
10.00, 16.30, 22.15 Футбол
NEWS. LIVE
10.20 Україна — Ісландія.
Вiдбiр до ЧС-2018
12.10 «Шахтар» —
«Динамо». ЧУ
13.55 ЧА. Передмова до туру
14.25 «МЮ» — «Ман Сіті».
ЧА
15.15 Коефіцієнти ФІФА/
УЄФА
16.50 Передмова до
матчу «Арсенал
— Саутгемптон»
16.55 «Арсенал» —
«Саутгемптон». ЧА
19.10 «Севілья» — «ЛасПальмас». ЧІ
20.30 Футбол Tables
21.25 «Барселона» —
«Алавес». ЧІ
23.25 «МЮ» — «Ман
Сіті». ЧА

18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини.
Підсумки
20.05 Х/ф «Блейд»
22.35 Х/ф «Блейд-2»
00.45 Т/с «Спіраль»
01.15 «Реал» —
«Осасуна». ЧІ
03.05 Світ Прем’єр-ліги
03.35 «Ліверпуль» —
«Лестер». ЧА
ЄВРОСПОРТ
04.00, 11.00, 2.00 Теніс. US
Open. Чоловіки. 1/2
фіналу
08.00, 12.30 Теніс. US Open.
Огляд ігрового дня
08.30, 21.30 Теніс. US Open.
Жінки. 1/2 фіналу
09.30, 13.15 Велоспорт.
«Вуельта»
13.00, 18.45 Велоспорт.
«Вуельта»-екстра
19.00 WATTS
19.15 Футбол. ЧА.
Чемпіоншип
22.45, 1.30 Теніс. «Гейм, сет
і Матс»
23.00, 2.45 Теніс. US Open.
Жінки. Фінал
01.45 Перегони. Ірландія
МЕГА
06.00 Бандитський Київ
07.00 Містична Україна
08.50, 18.20 У пошуках
істини
10.30 Поплічники Гітлера
12.30, 21.00 НЛО:
розсекречені
матеріали
15.20 Мегамисливці
16.20 Таємниці глибин
23.50 Загадковий діагноз
00.40 Ризиковане життя
05.10 Небезпечний світ
К1
05.00 Рецепти щастя. Нова
історія
05.50 Свати біля плити
06.30 TOP SHOP
07.40 Чи знаєте ви, що...

01.00 Х/ф «Посвячений»

08.15 М/ф
09.20 Х/ф «Секрет Ноемі»
11.20 М/ф «Бі Муві: медова
змова»
13.10 КВК
15.15 Розсміши коміка
17.10, 22.00 Орел і решка. На
краю світу
21.00 Орел і решка. Шопінг2016
23.00 Х/ф «Блондинка і
блондинка»
00.50 Т/с «Красуня та
чудовисько»
02.40 Нічне життя
ТЕТ
06.00, 10.10 М/с «Дорамандрівниця»
06.45 Байдиківка
07.35 М/с «Ескімоска»
08.00 МультMIX
09.45 М/с «Лис Микита»
11.05 М/с «Елвін і бурундуки»
11.40 М/ф «Клуб Вінкс:
таємниця морської
безодні»
13.05 М/ф «101
далматинець»
14.30Х/ф «Король
повітря: повернення»
16.10 Х/ф «Агент Коді
Бенкс-2. Пункт
призначення
— Лондон»
18.00 Х/ф «Сам удома-2»
20.10 Х/ф «Справжні
індійські хлопці»
22.30 Віталька
00.00 Т/с «Світлофор»
01.30 Одна за всіх
02.00 БарДак
03.15 17+
03.55 Т/с «Щоденники
Темного-2»
05.00 У ТЕТа тато!
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УТ-1
06.00 Світ православ’я
06.35 На слуху
06.55 Телемагазин
07.10 Сім чудес України
07.55 Золотий гусак
08.15 Смакота
08.40 Світ on line
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Пляжний футбол.
Відбірковий турнір
до фінальної частини
чемпіонату світу.
Півфінальний матч
09.55 ХV Літні паралімпійські
ігри. Плавання. Легка
атлетика
11.40 Фольк-music
12.45 Д/ф «Давид
Черкаський. Людинаджаз»
13.40 Перша шпальта
14.10 Яскраві моменти Ріо2016
14.30 ХV Літні паралімпійські
ігри. Веслування
академічне. Кульова
стрільба. Тріатлон.
Легка атлетика
19.30 Студія. Паралімпіада2016
21.00, 5.30 Новини
21.20 ХV Літні паралімпійські
ігри. Тріатлон.
Настільний теніс.
Плавання. Легка
атлетика
04.15 Музичне турне
НТН
05.00 Правда життя. Професії
05.30 Х/ф «Без року
тиждень»
06.55 Х/ф «Випадковий
запис»
08.20 Т/с «Життя, якого не
було»
12.00 Розсміши коміка
13.00 Т/с «Великі почуття»
14.00 Х/ф «Знову
невловимі»
16.30 Легенди кримінального
розшуку
19.00 Т/с «Черговий ангел»
22.30 Х/ф «У полоні
космосу»
00.00 Х/ф «Замерзлі»
01.50 Таємниці кримінального
світу
02.55 Випадковий свідок
03.10 Речовий доказ
04.10 Легенди бандитської
Одеси
КУЛЬТУРА
06.00 Молитва за Україну
06.05 Моновистава
«Марина» за поезією
М. Цветаєвої.
Запорізьський
академічний
український музичнодраматичний театр
07.00 Музичне виховання, ч. 1
07.30 Д/ф «Друг мій
Льонька»
08.00 Леонід Попов. З
лялькарями по життю
08.35 Під золотими куполами.
Почаїв
08.50 Православний календар
09.00 Монастирі в Гошеві
09.20 Позиція. І сміх, і сльози
Ганни Левченко
09.50 Д/ф «Сімдесятники.
Юрій Іллєнко»
10.15 Києвотека. Київ у кіно.
«Дід лівого крайнього»
10.30 Д/ф «Олександр
Довженко «Між
кесарем та Богом»
11.00 Мистецькі історії.
Музика українського
кіно
12.05 Код да Вінчі Лариси
Кадирової
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КАНАЛ «1+1»
06.30 Шість кадрів
07.00 Українські сенсації
08.00 Сніданок. Вихідний
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.40 М/ф «Маша і Ведмідь»
10.05 ТСН
11.00 Світ навиворіт-7
12.25 Життя без обману
13.50 Поверніть мені красу-2
15.05 Комедія «Свати»
19.30, 5.15 ТСН-тиждень
21.00, 1.45 Мелодрама
«Гроза над
тихоріччям»
00.50 Світське життя

ІНТЕР
05.55 Х/ф «Королева
бензоколонки»
07.35 М/ф
07.40 Подробиці
08.10 уДачний проект
09.00 Готуємо разом
10.00 Орел і решка.
Навколосвітня подорож
11.00 Орел і решка. Шопінг
12.00 Х/ф «Альпініст»
14.00 Т/с «Жереб долі»
17.45, 21.30 Т/с «Секта»
20.00, 3.30 Подробиці тижня
23.10 Т/с «Птаха у клітці»
05.20 Д/п «Склад злочину»

КАНАЛ

06.00, 9.30 Вікно в Америку
06.30, 18.10 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,
22.00, 0.00, 1.00, 2.00,
4.00, 5.00 Час новин
07.30 Суперкнига
07.50, 8.25, 22.15, 0.15
Бізнес-час
08.10 Гра інтересів
08.30, 3.15 Феєрія мандрів
09.10 Сімейні зустрічі
10.10 Кордон держави

10.25 Будемо жити
10.40 Тема тижня
11.10 Рандеву з Я.
Соколовою
11.30 Драйв
12.15 Автопілот-тест
12.20 Технопарк
12.25 Мотор
12.30 Прес-конференція
щодо ситуації у зоні
АТО
13.10 Діалоги з Патріархом
14.10 Агрокраїна
14.30 Модне здоров’я
15.15 П’ятий поверх

16.05 В кабінетах
16.30 Акцент
17.15 Дзеркало історії
19.25, 0.20 Невигадані історії
20.00 Д/п «Рейд»
21.00, 1.15, 5.15 Час:
підсумки тижня з В.
Гайдукевичем
21.40, 3.00 Час-Time
22.30 Д/п «1941»
23.30 Фінансовий тиждень
01.55, 5.55 Огляд преси
02.20 Машина часу
03.35 Не перший погляд
04.15 Кіно з Я. Соколовою

13.10 Джаз коло, ч. 1
13.45 Родове гніздо князів
Острозьких, ч. 1
14.00 С. Прокоф’єв. «Ромео
і Джульєтта».
Балет Київського
муніципального
академічного театру
опери і балету для дітей
та юнацтва України
15.50 Православний календар
16.00 К. Драгунська.
«Догоридригом».
Вистава Київського
академічного театру на
Липках
17.00 Музичне виховання,
ч. 2
17.30 Пьотр Котовський.
Найдивовижніший
ректор
18.05 Зірка Івана
Миколайчука
18.50 Православний календар
19.00 Інформаційноаналітична програма
«Культура. Дайджест»
19.20 Мовою мистецтва.
Академія. Дайджест
19.45 Моє майбутнє
20.05 Головна роль. Ярослава
Кравченко
21.00 Йоганн Штраус.
«Летюча миша».
Вистава Київського
національного
академічного театру
оперети
23.40 Родове гніздо князів
Острозьких, ч. 2
00.00 Інформаційноаналітична програма
«Культура. Дайджест»
00.20 Мовою мистецтва.
Академія. Слово
ректора
00.50 Дует. Анатолій
Хостікоєв, Наталія
Сумська
02.00 С. Прокоф’єв. «Ромео
і Джульєтта».
Балет Київського
муніципального
академічного театру
опери і балету для дітей
та юнацтва України
03.50 Православний календар
04.00 Концерт рок-оркестру
народних інструментів
України «НАОНІ»
05.50 Православний
календар

СТБ
05.50 ВусоЛапоХвіст
08.00, 10.50 Х-Фактор-7
09.00 Все буде смачно!
09.55 Караоке на майдані
13.00 МастерШеф-6
19.00, 1.00 Слідство ведуть
екстрасенси
21.00 Один за всіх
22.10 Давай поговоримо про
секс-3

«Атлетіко». ЧІ
08.10 «Сток Сіті» —
«Тоттенгем». ЧА
10.00, 16.20, 20.15 Футбол
NEWS. LIVE
10.20 Журнал Ліги чемпіонів
10.50 «Севілья» — «ЛасПальмас». ЧІ
12.30 Світ Прем’єр-ліги
13.00, 15.55, 16.35, 18.55
Футбол LIVE
13.55 «Зірка» — «Карпати».
ЧУ
14.45 Коефіцієнти ФІФА/
УЄФА
16.55 «Ворскла» —
«Волинь». ЧУ
17.45 Футбол Tables
19.25 «Олімпік» —
«Дніпро». ЧУ
21.20 Великий футбол
23.00, 5.20 Журнал Ліги
чемпіонів
23.30 «Свонсі» — «Челсі».
ЧА
01.30 «Ворскла» —
«Волинь». ЧУ
03.30 «Валенсія» — «Бетіс».
ЧІ

«УКРАЇНА»
06.50 Події
07.30 Зоряний шлях
09.10 Х/ф «Помилки
любові»
11.00 Т/с «Експрес
відрядження»
14.50 Х/ф «Доля Марії»
16.50, 20.00 Т/с «Підміна в
одну мить»
19.00, 5.50 Події тижня
21.40 Т/с «Я буду жити»
01.20 Т/с «Співачка»
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ТОНІС
06.30 Х/ф «Підкидьок»
07.50 Натхнення
09.50 Мова тварин
11.00 Д/ф «Сальваторе
Адамо. Сніг, що не
розтане ніколи»
12.00 Сім чудес Українни
13.30 Юран. Знову разом
14.00 Шеф-кухар країни
15.10 Зоопарки світу
15.45 Природа сьогодні
17.00 Концерт
18.50 Д/ф «Щоденники
Другої світової війни:
день за днем»
20.00 Цивілізація Incognita
20.15 Кумири
20.35 Світські хроніки
21.00 Євромакс
21.35 Від хіта до хіта
22.00 Х/ф «Жінки-агенти»
00.20 Вихідний, після опівночі
01.25 Ніч чорних краваток
02.50 Життя на вершині
03.20 Х/ф «Дивовижні
пригоди Мері
Браянт»
КАНАЛ «2+2»
06.00 Бокс
09.00 Бушидо
11.00 Люстратор 7.62
12.00 Люстратор. Спецпроект
13.00 Секретні матеріали
14.00 Цілком таємно
15.00 Д/п «Дембель»
16.00 Роби бізнес
16.50 7 тур ЧУ з футболу
«Чорноморець»
— «Олександрія»
19.00 Х/ф «Ведмежатник»
21.30 Профутбол
23.15 Х/ф «Розвідка 2023»
01.20 Х/ф «Темна сила»
ФУТБОЛ
06.00, 8.00, 1.20, 3.20 Топматч
06.10 «Сельта» —

ЄВРОСПОРТ
04.00, 8.00, 22.15 Теніс. US
Open. Чоловіки. 1/2
фіналу
06.00 Теніс. US Open. Жінки.
Фінал
09.30 Міні-футбол. Чемпіонат
світу. Груповий етап
11.00 Кінний спорт

ICTV
05.05, 6.20 М/с «Том і Джері у
дитинстві»
05.50 Факти
07.15 Стоп-10
08.10 Провокатор
09.10 Зірка YouTube
11.10 Дивитись усім!
12.20 Без гальм
12.45 Факти. День
13.00 Х/ф «Немов громом
уражений»
14.50 Х/ф «Подорож до
центру Землі»
16.40 Х/ф «Супер 8»
18.45 Факти тижня
20.25 Х/ф «Макс Пейн»

22.20 Х/ф «Блейд-3.
Трійця»
00.40 Х/ф «Блейд»
02.50 Х/ф «Блейд-2»
12.00 Стрибки з трампліна.
Літній Гран-прі
13.45, 15.00 Футбол. ЧА.
Чемпіоншип
17.15, 2.45 WATTS
17.30, 18.30 Велоспорт.
«Вуельта»
18.15, 21.45 Велоспорт.
«Вуельта»-екстра
22.45, 2.30 Теніс. «Гейм, сет
і Матс»
23.00 Теніс. US Open.
Чоловіки. Фінал
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.00, 0.40 Містична Україна
08.50, 18.20 У пошуках
істини
10.30 Поплічники Гітлера
12.30, 21.00 НЛО:
розсекречені матеріали
15.20 Мегамисливці
16.20 Підводний рай
23.50 Загадковий діагноз
05.10 Злочини століття
К1
05.00 Рецепти щастя. Нова
історія
05.50 Свати біля плити
06.30 TOP SHOP
07.40 Чи знаєте ви, що...
08.15 М/ф
09.30 М/ф «Бі Муві: медова
змова»
11.15 Х/ф «Секрет Ноемі»
13.15 Орел і решка. На краю

НОВИЙ
КАНАЛ
03.00 Зона ночі
05.05 Абзац
06.05, 7.20 Kids Time
06.07 М/с «Кіт у чоботях»
07.22 Х/ф «Дивись, хто
говорить-2»

09.05 Х/ф «Сутінки»
11.35 Х/ф «Сутінки. Сага.
Молодик»
14.00 Х/ф «Сутінки. Сага.
Затьмарення»
16.40 Х/ф «Сутінки. Сага.
Світанок. Частина 1»
18.50 Х/ф «Сутінки. Сага.
Світанок. Частина 2»
21.00 Х/ф «П’ята хвиля»
23.15 Х/ф «Як я тепер
люблю»
01.15 Х/ф «Оно»

світу
18.00 Орел і решка. Шопінг2016
19.00 Вечірній квартал
21.00 Х/ф «Хай щастить,
Чаку»
23.00 КВК
01.00 Т/с «Красуня та
Чудовисько»
02.50 Нічне життя
ТЕТ
06.00, 10.10 М/с «Дорамандрівниця»
06.45 Байдиківка
07.35 М/с «Ескімоска»
08.00 МультMIX
09.45 М/с «Лис Микита»
11.05 М/с «Елвін і
бурундуки»
11.40 М/ф «101
далматинець»
12.55 Х/ф «Король повітря:
повернення»
14.35 Рятівники
15.35 Танька і Володька
17.35 Одного разу під
Полтавою
19.35 Країна У
22.35 Віталька
00.00 Т/с «Світлофор»
01.30 Одна за всіх
02.00 БарДак
03.15 17+
03.55 Т/с «Щоденники
Темного-2»
05.00 У ТЕТа тато!

СВІТ
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■ КРИЗА

■ ІМПІЧМЕНТ

Рахой, та не той

Торжество змови?

Парламент Іспанії відмовив у вотумі
довіри виконувачу обов’язків глави
уряду
Ігор ВІТОВИЧ
Іспанія з грудня минулого року перебуває
у стані урядової кризи.
Політичні партії за результатами двох послідовних парламентських
виборів (у грудні та червні) не спромоглися утворити правлячу більшість
Маріано Рахой.
і сформувати уряд.
Тимчасово виконувачем обов’язків прем’єр-міністра залишається попередній легітимний глава уряду
Маріано Рахой. Народна партія 61-річного Рахоя отримала найбільшу частку голосів на парламентських
виборах у червні — 137 мандатів, проте недостатню,
аби сформувати уряд. Рахой заручився підтримкою ліберальної партії «Громадяни», втiм і її голосів недостатньо для створення більшості. Разом у них 169 мандатів. Тож Рахой у середу виніс на розгляд парламенту питання про затвердження уряду меншості на чолі
з ним. Він сподівався, що утримаються під час голосування соціалісти, але марно.
Після довгих і палких дискусій парламент країни позавчора висловив недовіру виконувачу обов’язків
прем’єра Маріано Рахою, тобто відмовив йому в другому терміні в кріслі глави уряду. Рахой, який репрезентує лівоцентристську Народну партію, отримав 170 голосів депутатів від загальної кількості 350 парламентарів,
тоді як для формування уряду йому потрібна підтримка
щонайменше 176 народних обранців. Його не підтримали опозиційні Соціалістична партія, союз «Подемос» та
регіональні партії з Країни Басків і Каталонії, повідомляє агенція «Рейтер».
Останній шанс Маріано Рахоя — голосування у
п’ятницю, під час якого депутати мають право утриматися, а для перемоги буде достатньо набрати просту більшість iз 350 членів парламенту. Однак для перемоги необхідно, аби щонайменше одна з опозиційних партій не
брала участі у голосуванні. Якщо Рахой програє голосування, він матиме два місяці на нову спробу сформувати
уряд, а у разі невдачі у країні буде оголошено дочасні вибори, треті за останній рік. Їх, орієнтовно, можуть призначити на кінець грудня.
Оглядачі вважають, що Рахою буде складно завоювати підтримку, адже його партія неодноразово фігурувала у корупційних скандалах, а політика його
уряду, що полягає у «затягуванні пасків» через економічну кризу, не додає популярності. ■
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Президента Бразилії Ділму Руссеф усунули з посади
Олег БОРОВСЬКИЙ
Сенат Бразилії позавчора проголосував за усунення з посади президента Ділми Руссеф, повідомляє
Бі-Бі-Сі. Підставою для такого рішення стали звинувачення у свідомих спотвореннях даних про стан
державного бюджету з метою приховати його дефіцит, а також витрати
бюджетних коштів без узгодження
з парламентом. Сама Ділма Руссеф
заперечує всі звинувачення. Раніше вона називала наміри щодо її імпічменту «змовою». Для усунення з
посади президента потрібно дві третини голосів Сенату. Під час позавчорашнього голосування 61 сенатор
проголосував «за», 20 — «проти».
До 1 січня 2019 року, коли мав би
закінчитися термін перебування на
посаді Ділми Руссеф, обов’язки голови держави виконуватиме Мішел
Темер, який раніше був віце-президентом. Прибічники Руссеф вважають, що саме Темер був організатором змови з метою відсторонення
президента.
Ділма Руссеф, яка має болгарське походження, стала першою жінкою-президентом країни
у 2011 році. Робітнича партія, яку
вона представляє, була при владі
впродовж останніх 13 років. Дебати
щодо імпічменту почалися у Сенаті
в травні цього року — тоді Ділму
Руссеф відсторонили від обов’язків
на час процедури імпічменту.
«Так, я дійсно вірю, що я жертва. І, звісно, так, я невинна. І у той
же час, я невинна жертва», — сказала тоді пані Руссеф в інтерв’ю
Бі-Бі-Сі. — Ми в уряді віримо, і мої
прибічники вірять, що процес імпічменту незаконний і нелегітимний». У липні вона бойкотувала церемонію відкриття Олімпіади у Ріо,
основний період підготовки до якої
припав на час її президентства. «Я не
збираюся грати роль другого плану
на Іграх у Ріо», — сказала тоді пані
Руссеф. Після голосування вона назвала імпічмент «державним пере-

❙ Противники Руссеф закликають до імпічменту.
воротом». Після завершення процедури імпічменту Руссеф виступила
зі зверненням до народу, в якому заявила: «Ми повернемося, щоб продовжити». А оскільки Сенат залишив за нею громадянські права разом із правом займати виборні посади, то обіцянка Руссеф має реальні
підстави.
Імпічмент президента Ділми
Руссеф розколов Бразилію — одразу у кількох великих містах тривали демонстрації за та проти відставки глави держави. Під час голосування в Сенаті приміщення парламенту було обнесене металевими
ґратами та оточене потужними кордонами поліції. На вулиці Сан-Паулу вже третю ніч поспіль виходять
прихильники Руссеф, які звинувачують Конгрес в ігноруванні волі
народу. Тим часом опоненти президента святкують перемогу: вони
вже давно боролися за відставку
Руссеф, аби домогтися зміни владних еліт у країні. Однак мирні демонстрації у ніч проти четверга переросли на сутички. Поліція зроби-

ла спробу розігнати прихильників
Руссеф. Проти натовпу застосували
світлошумові гранати та сльозогінний газ.
Відразу після проголосування
імпічменту 68-річної Руссеф 75-річний Мішель Темер, консерватор за
переконаннями і запеклий політичний противник Руссеф, о 19 годині
за місцевим часом склав президентську присягу. Так голосування в Сенаті 31 серпня поклало кінець 13річному правлінню в Бразилії лівих
сил, зазначає «Франс Пресс». На імпічмент Руссеф гостро відреагувала
влада країн Латинської Америки з
лівими режимами. Венесуела відкликала свого посла та заморозила
відносини з Бразилією. Лівий уряд у
Каракасі назвав відсторонення Руссеф від влади «державним переворотом». Бразилія відкликала своїх
дипломатів iз Болівії та Еквадору за
критику усунення всенародно обраного президента. Ці дві країни зробили кроки у відповідь, також відкликавши своїх диппредставників
із Бразилії. ■

■ ДИКУНСТВО

Зовсім не як у боллівудському кіно
Ґвалтування є майже національною нормою в Індії
Ігор ВІТОВИЧ
Завдяки наскрізь фальшивим індійським фільмам, якими захоплюється значна частина українців i мешканців країн Заходу, у глядачів створилось
абсолютно спотворене уявлення про реалії в цій країні, зокрема про чоловічо-жіночі стосунки. Боллівуд, так за зразком
Голлівуда називають індійську кіноіндустрію, щороку продукує більше фільмів, ніж США і Європа разом узяті. У цих
фільмах танцюють, співають, а відносини між закоханими чисті, немов у янголів.
Бо навіть поцілунки на екрані заборонено
показувати. Ой, наскільки ж відмінними є
індійські реалії!
Учора агенція «Рейтер» та сайт телеканалу «Аль-Джазіра» поширили звіт
індійського Національного бюро з виявлення кримінальних дій, в якому вказується, що в Індії впродовж 2015 року
зареєстровано 34 тисячі 651 випадок
зґвалтувань. Вік жертв варіюється від
дитячого до 60 і більше років. У 17 тисячах випадків жертвами стали жінки віком
від 18 до 30 років. Індійські групи захисту
людських прав стверджують, що справжня кількість жертв на порядок чи поряд-

ки вища. Британська газета «Гардіан» iз
посиланням на ці ж правозахисні групи
повідомляє, що через вуличні ґвалтування пройшли 79% індійських жінок.
Національне бюро вказує у своєму
звіті, що у 33 тисячах 98 випадках ґвалтівники були особисто знайомi з жертвами зґвалтування. Упродовж минулого
року до правоохоронних органів заяви
про вчинене проти них насилля подали
лише 4437 жертв, хоча 2014 року таких
заяв надійшло 36 тисяч 735. Це яскраве свідчення того, що жертви не сподіваються, що правоохоронці та судова влада покарають кривдників. Навпаки, у ході
розслідування та судових засідань вони
вдруге стають жертвами принижень та сорому. Толерування сексуального насильства надалі залишається елементом індійської традиції.
Правозахисні групи вказують, що
саме завдяки толерантному ставленню
влади до таких злочинів переважну більшість їх не розкривають, а злочинців —
не карають. Кавіта Крішнан, речниця Загальноіндійської асоціації прогресивних
жінок (All India Progressive Women), говорить: «В Індії дуже малий відсоток заяв
про скоєні зґвалтування. Корінь проблеми

■ A ТИМ ЧАСОМ...
Цього тижня суд австралійського міста Сідней засудив до п’яти років
ув’язнення 20-річного емігранта з Бангладеш Муфіза Рахамана за зґвалтування 10-річного хлопчика, також
вихідця з Бангладеш. Насильник був
дуже здивований вироком і пояснював
у суді, що в його рідній країні Бангладеш зовсім не вважається злочином, а
є культурною традицією, коли дорослі
чоловіки мають сексуальні стосунки з
хлопчиками. Тож чи варто дивуватися
хвилі сексуального насилля, яке принесла до Європи остання велетенська
хвиля мігрантів з Азії та Африки.
в тому, що державні інституції в Індії ігнорують права жінок, особливо сексуальні,
і все це робиться в ім’я збереження національної культури». Звичайно, що влада звертає увагу на особливо кричущі випадки після того, як про них повідомляють світові ЗМІ. Так було, наприклад, у випадку групового зґвалтування студентки у
громадському транспорті чи зґвалтування
72-річної католицької черниці.

❙ Жiнки Індiї просять їх захистити.
Індійська цензура може заборонити
випуск на екран фільму зі сценою поцілунку, але влада загалом не звертає увагу на існування в нетрях великих індійських міст сотень брудних борделів, у яких
люди мешкають поколіннями. Чоловіки працюють сутенерами, які продають
своїх матерів, сестер, дітей та молодших
братів. Добробут індійського суспільства підвищується, тому для індійського
робітника так само природно зайти до такого брудного закладу після роботи, як
для мешканця Заходу — до бару. Ті ж,
хто не має навіть кількох рупій для таких
«розваг», об’єднуються у зграї вуличних
ґвалтівників.
Ще до оприлюднення згаданого зві-

ту міністр культури Індії Махеш Шарма
звернувся минулого тижня з порадою до
закордонних туристок в Індії не вдягати для виходу на вулиці спідниць, а також не перебувати на вулицях наодинці,
а лише у супроводі чоловіків. Шарма заявив, що така порада продиктована міркуваннями безпеки закордонних туристок. На його думку, жінка у спідниці чи
самотня жінка на вулиці сама провокує
зґвалтування. Влада навіть видрукувала відповідні порадники для закордонних туристів iз такими попередженнями та з зазначенням найнебезпечнiших
міст та районів у них. «Індійська культура є відмінною від західної», — зазначає міністр туризму Індії. ■
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■ ЛЮДИНА

Спогади зі старого зошита
Про коржики-«ляпацаники» для студентів, єдину теніску на двох і портрет
для згорьованої матері
Олена ШАПІРО, мистецтвознавець

Обдарована художниця Зоя Самойленко разом зі своїм
чоловіком народним художником України Вадимом
Одайником кращі свої твори написала в післявоєнні
роки. Творчість цієї талановитої родини значно збагатила національну спадщину — завдячуючи патріотизму Зої
та її чоловіка Вадима збережено унікальні зразки народного мистецтва, фольклору та побуту гуцулів, у сотнях
малюнків і полотен втілено красу таємничих Карпат.
Молодість Зої Самойленко (1924—2002) пройшла в
страшних умовах Другої світової війни. Та й потім було
нелегко... Одного чудового дня онука пані Зої — Катерина Двоєглазова, неподівано знайшла спогади, що
скромно записані у старому шкільному зошиті, забутому в старій шафі.

Життя молоде, але
голодне
«Був 1947 рік. Ми, майбутні художники, а нині
студенти першого курсу,
були на практиці в знаменитому Каневі, що стоїть
на високій кручі, оспіваній
Тарасом
Шевченком...
Практика проходила не
в самому місті, а в селищі, званому Бессарабією.
Життя наше було веселе,
молоде, але голодне. Годували нас супом без картоплі, пшоном, зеленню і
тюлькою. Тюльку видавала Сима, красива жінка,
років 30, до якої вечорами
приходив такий же красивий моряк — капітан.
І ще три рази на тиждень
привозили на самохідній
баржі хліб. Цю баржу ми
виглядали щодня. Зранку
стояли на березі й чекали,
чи не з’явиться на горизонті баржа, а на ній мав бути
наш однокурсник, точніше
— студент старшого курсу
Югай, із довгоочікуваним
хлібом. Якщо баржа не
приходила, ми йшли, хто
до зеленої ще груші, а хто
до шовковиці.
Жили ми в одному довгому бараці без стелі, розділеному на дві половини,
і ще була маленька прибудова для Сими. В одній половині були дівчата, яких
було рази в чотири менше, ніж хлопців, в іншій
— жили хлопці. Чутність
була ідеальна. Жоден секрет не був прихованим, навіть якщо доводилося говорити пошепки, всі все
чули... Під дахом вилися
ластівки, і, коли світало,
вони починали свою веселу
метушню. Кожен вечір після роботи переправлялися
ми на лівий берег Дніпра,
розпалювали велике багаття, стрибали через нього, грали в пальники. І ніхто б не сказав, що деяким
уже було під сорок років і
що пройшли вони страшну
війну, яка спопелила половину нашої країни...
Настав день, коли нашому керівництву стало
нічим нас годувати, і вирішили вони направити
нас до колгоспу, закінчувати практику. Нас усіх
розподілили по домівках, мене і мого чоловіка
(нам було тоді по двадцять
років), направили в сім’ю
до молоденької вчительки,
у якої було троє малень-

ких дітей. Старшому було
років вісім, а молодші слухали його в усьому, смішні
такі... Рано-вранці вона готувала їжу для дітей, залишала її в печі і йшла до вечора на роботу в поле. Ночі
були задушливі і жаркі, я
з моїм чоловіком Вадимом
спали в саду під великою
шовковицею. На нас дивилося глибоке синє небо,
усипане зірками, тихотихо стрекотів цвіркун, і
тільки часом, порушуючи
тишу, падала на нас налита соком шовковиця. З одного боку росла кукурудза,
а з іншого була могила загиблих на війні солдатів. Я
чомусь дуже боялася дивитися туди.
Рано-вранці, коли всі
ще спали, ми йшли на етюди, а коли поверталися,
господині будинку вже не
було. І ми починали готувати сніданок, а те, що вона
приготувала своїм дітям —
до того ми ніколи не торкалися. Нам у колгоспі видали муку, я додавала води,
солі і замішувала тісто, а
тим часом Вадим розводив
у дворі багаття, ставив дві
цеглинки і сковороду зверху, а я випікала на ній коржики. А поруч сиділи діти
і чекали на ласощі. Коли
тісто пропікалося, я перевертала його на інший бік,
а потім усе залежало від
того, хто вправнішим був
— той першим коржик і
хапав. Коржик був напівсирий — з нього стирчали,
як у їжачка, лушпиння від
пшениці. Її треба було просівати, а я, міська жителька, не знала цього. Називали ми цей коржик «ляпацаники», а назвав їх так
один із синів вчительки.
Пам’ятали ми «ляпацаники» все своє життя, для
мого Вадима вони залишилися найбільшими ласощами — адже таких смачних, які були там, я вже
ніколи більше не змогла
спекти», — читаємо у спогадах.

Портрет єдиного синочка,
що загинув
І продовження: «Одного разу, це вже було наприкінці місяця, ми сиділи в хаті і перебирали наші
етюди, і раптом — стук у
двері. На порозі стояла худенька (а в той час повних і
не було) літня жінка. Визначити її вік було важко.

❙ Зоя Самойленко, «Дівчата» (1962 р.).
❙ Фото з родинного архіву.
У руках вона тримала маленький вузлик.
Потім поклала його на
лавку і сказала:
— Дітки, зробіть мені
ласку, намалюйте мого синочка, який загинув.
— Ми цим ніколи не
займались і не знаєм, як,
— кажемо ми.
— Ну дуже вас прошу,
у мене і фото є.
Вона вийняла з вузлика маленьку фотографію,
розміром з листівку, на ній
була зображена група дітей.
Вона ткнула пальцем у маленьку фігурку хлопчика,
на його голову був натягнутий кашкет, з-під якого визирало тільки підборіддя
хлопчика, більше нічого
не було видно. Коли знімали, видно, сильно припікало сонце, і хлопчик закрив
очі кашкетом.
— Бабусю, ми нічого не
зможемо зробити, обличчя
не видно зовсім.
— Ну дуже прошу вас,
у мене, крім цієї фотокарточки, нема нічого. А він
був у мене єдиним сином,
більш нікого нема у мене.
— Ну так розкажіть,
який він був?
— Був він дуже красивий, очі у нього були сині–
сині, а волосся чорне–чорне, намалюйте, дуже вас
прошу!
— Добре бабусю, зробимо, як зможемо.
Взяли папір, акварель і
написали портрет юнака з
блакитними очима і з чорними волоссям. Через кілька днів вона знову прийшла, голос її тремтів від хвилювання.
— Ну що, намалювали?
— Так, але ми не знаєм,
чи схожий він вийшов.
Як найдорожчу реліквію взяла вона цей портрет, довго дивилася на нього. І раптом, притиснувши
до серця, заголосила:
— Ой, синочку мій ріднесенький, як же ж ти змінився!
І ще дуже довго нам чулося у відкриті двері її голосіння...
Вона йшла до себе,
притиснувши малюнок до
серця. На душі було важко, серце розривалося від
жалю до неї, вона ж усе
життя буде плакати і ділитися своїми бідами з образом, в який втілився її син,

хоча він, скоріше за все,
зовсім не схожий на себе».

Відправилися до Канева
«Наступного дня ми
поїхали додому, — писала пані Зоя. — Босоніжки,
які я купила на початку
практики майже на всі гроші і які я залишила на ґанку, з’їли хробаки. Мабуть,
шкіра була погано вироблена. Речі наші залишилися
на базі, та й не було в мене
більше нічого, крім цих босоніжок. А від села до Канева було двадцять кілометрів, та ще до бази було
кілометрів чотири. Звалили ми на плечі етюдники,
полотна та мішок зелених
груш, які нам дала господиня в дорогу, і відправилися до Канева.
Єдина теніска Вадима
порвалася, точніше, вона
була моя, але Вадику вона
дуже подобалася, правда,
була вона на нього трохи
мала, швидко зносилася і
порвалася, а іншого одягу в нас не було. Видовище було дивовижне: йде-

❙ Зоя Самойленко (праворуч) у Карпатах.
мо ми по дорозі, я босоніж,
а він надів на голе тіло піджак, на бортах якого красувалися два ордени і гвардійський значок, яким він
дуже пишався.
Але нам пощастило —
нас підібрала вантажівка, скоротивши подорож.
Приїхали ми прямо на базар до Канева, оскільки у
нас залишилося ще двадцять п’ять рублів стипендії. Коли Вадим пив з глечика молоко, почалася
сильна злива, я відразу ж
втекла і сховалася під навіс. Залишилися на ринку двоє — баба молочниця
і Вадим. Йому було шкода
залишати молоко, а бабця
боялася його під навіс відпускати, раптом глечик
поцупить, дуже дивний

у нього вигляд був... Так
вони і стояли під дощем,
поки все молоко випито не
було.
Після цього вирішено
було йти в перукарню. Перукар виявився дуже добрий і з гумором. Він так обходив Вадима, який сидів
по пояс голий (адже піджак довелося зняти). У
нас залишалися ще гроші,
їсти дуже хотілося, і ми вирішили піти в ресторан —
гуляти, так гуляти. Замовили по яєчні (з хлібом або
без, не пам’ятаю). Ми звалили в кут весь наш вантаж і сіли «бенкетувати».
Люди, які сиділи за столиками, посміювалися, дивлячись на нас, а нам було
байдуже, адже були ми
такі молоді!» ■

■ ТВОРЧІСТЬ
Писала пензлем, лише коли мала час
Характерно, що покоління, яке пройшло через Другу світову війну, має дуже міцний імунітет до виживання
— через голод налаштувати родинний побут було досить складно, проте оптимізм та працелюбство молодого
подружжя допомогли подолати всі перешкоди. Зоя і Вадим опинилися у скрутному стані, в ті часи кожен піклувався лише про виживання, проте не залишили свого впертого бажання займатися мистецтвом.
У 1946 році Зоя Самойленко скалала іспити до Київського державного художнього інституту, де навчалися
у чудових фахівців: С. Григор’єва, К. Єлеви, В. Костецького, І. Штільмана. Разом із нею навчався й її чоловік. У
родині залишилися численні фотографії молодої закоханої пари на етюдах, в інституті, на Хрещатику...
Ця обдарована жінка зробила вибір на користь служінню родині, отже, її власна творчість мусила підкоритися ролі дружини та матері. Вона писала, лише коли мала час, проте залишила твори, котрі її нащадки ніколи не погодилися б продати, незважаючи на чималий попит серед іноземних колекціонерів — це і академічні
жанрові полотна радянських часів, і портрети та пейзажі 60-х років, і пізні полотна, що виконані у вільній імпріоністичній манері.
Для портретів прикметною ознакою є заглиблення у світ людини, надзвичайно тонке розуміння характеру і психології моделі і водночас правильне тлумачення тимчасового настрою. Користуючись палітрою стриманих і ніжних пастельних кольорів, Зоя Самойленко створила полотна, присвячені жіночності. Серед кращих
слід пригадати чудові молоді образи: «Дівчата» (1962 р.) — характерний приклад соцреалістичного живопису та подвійний портрет «Дівчатка. Полтавщина» (1965 р.). На чудовому невеличкому полотні «Оксаночка»
(1965 р.) зображено доньку мисткині. Перламутрова гамма сіро-блакитних кольорових сполучень та швидка
манера письма дозволяє цьому образу, написаному у далекому 1965 році, і сьогодні сприйматися свіжо і сучасно. Дівчинка тільки на мить присіла, щоб позувати матусі, і ось-ось знову побіжить...
Родинну тематику продовжує портрет «Онука». За етюдною манерою виконання він дуже схожий на попередній, хоча і написаний значно пізніше, вже у 1990 році. Майже в профіль художниця зображує свою спадкоємицю, яка згодом обере таку ж саму професію, а поки що — це лише малеча в рожевому, із плюшевим
ведмедиком на руках (1990 р.) Іншому портрету — «Черемшина» (1969 р.) притаманна дещо пласкісна, декоративна трактовка. На цьому полотні Зоя Самойленко написала молоду струнку жінку в національному вбранні на тлі високих і суворих карпатських гір.
Митці, які належать до покоління подружжя Самойленко-Одайник або ж трохи старші за віком: Сергій
Григор’єв, Тетяна та Олена Яблонські, Анатолій Пламеніцький, Віктор Зарецький, Юрій Павлюк, Борис Раппопорт, Ганна Фейєрман, Євген Волобуєв,Сергій Шишко, — завжди цінували їхню багатогранну творчість: монументальні твори, портрети, краєвиди, натюрморти, акварелі та малюнки.
Зоя Самойленко-Одайник брала активну участь у виставкових проектах, а з 1960 року стала членом Спілки
художників України. На щастя, дуже багато її творів зараз прикрашають музейні та приватні колекції, її картини — у The Mattew Gallery (Велика Британія), а також у Китаї, Японії, Індії, Канаді, Італії та США. Багато творів
мисткині зберігаються у фонді НСХУ та Дирекції виставок Міністерства культури України.
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«Мені сподобалося, як ми відіграли 80% матчу. Злагоджено діяли в
захисті, приємно, шо стільки глядачів прийшло нас підтримати. Так,
наприкінці матчу розслабилися. У чомусь є і моя провина, як капітана, бо
не знайшов правильних слів, аби підбадьорити хлопців».

Кирило Фесенко
центровий Національної збірної України
з баскетболу

■ БАСКЕТБОЛ

■ ТАБЛО
Чемпіонат Європи-2017. Кваліфікація.
1-й тур. Україна — Болгарія — 79:69 (17:10,
25:15, 21:22, 16:22; Фесенко (15 очок +10 підбирань), Отверченко (14), Кравцов (13), Липовий
(12+10 передач), — Костов (16), Георгієв (15), Лилов (13)).

Раціональна ротація
Українська збірна з перемоги розпочала відбір на чемпіонат Європи
Григорій ХАТА
Після проведення в 2012 році континентального футбольного форуму сподівалася наша держава організувати на
своїй території й інший цікавий спортивний турнір. Але провести, як планувалося, в 2015 році чоловічий Євробаскет Україна не змогла. Через війну
на Донбасі реалізувати такий масштабний проект у намічені терміни виявилося неможливим. Розуміючи ситуацію,
що склалася, у ФІБА-Європа запропонували нашій державі стати господарем
(чи співгосподарем) ЧЄ-2017. Президент
Петро Порошенко навіть давав доручення Кабінету Міністрів Арсенія Яценюка «пропрацювати» питання проведення в Україні цих змагань. Проте, підготовкою до Євробаскету — без сумніву,
вельми витратного заходу — в Україні
вирішили не займатися.
Як результат, втрачена чергова можливість зробити ваговий крок у розбудові
спортивної інфраструктури. «Немає в Європі столиці, де б не було сучасної багатофункціональної критої арени», — каже
президент Федерації баскетболу України
Михайло Бродський. Водночас Україна
продовжує «сидіти» на радянському багажі, який застарів і морально, і фізично. «Аби в Києві з’явився 12-тисячний
льодовий, баскетбольний, гандбольний,
волейбольний і, якщо хочете, музичний
палац, потрібно 40 мільйонів доларів»,
— заявив перед стартом збірної України
у відборі на ЧЄ-2017 очільник ФБУ.
Власне, упродовж останніх трьох
років у столиці не бачили поєдинків за
участі національної чоловічої збірної.
Тож зустрічі «синьо-жовтих» з командою Болгарії, з якої стартував євровідбір
на ЧЄ-2017, у Києві чекали із особливим
інтересом.
До події, яку очільник нашої збірної Євген Мурзін назвав «знаковою»,
українські «гуллівери» готувалися
Григорій ХАТА
При всій повазі до чоловічого «крила» українського тенісу, серйозних результатів на турнірах «Великого
шолому» вболівальники чекають лише від одного його
представника. Утім останнім часом вагомими здобутками найсильніший тенісист України Олександр
Долгополов своїх шанувальників не тішить. Приміром,
минулого року Сашко лише
на одному з чотирьох сезонних «шлемів» — Уїмблдоні
— зміг дістатися другого
кола змагань.
Подібна ситуація склалася й цього року — кращим досягненням Сашка
на «Мейджорах» 2016 року
стала його участь у другому
раунді «Аустреліен оупен»
та Уїмблдону. При цьому на
«Ролан Гарросі» він узагалі
не виступав, а на Відкритій
першості США зіграв трохи менше одного сету, після
чого був змушений знятися
з розіграшу. На жаль, проблеми зі здоров’ям дають
про себе знати. І що більше за плечима Долгополова поєдинків, усе складніше йому вдається тримати
себе в тонусі.

❙ Олександр Липовий добряче попсував нерви болгарам.
❙ Фото Олександра ПРИХОДЬКА.
відповідально, розпочавши підготовчий процес іще в середині липня. «Перед нами стоїть завдання пробитися до
фінальної частини чемпіонату Європи,
тож ми плануємо з перемоги розпочати
кваліфікацію. До її старту підходимо у
всеозброєнні», — напередодні поєдинку
з болгарами сказав Мурзін.
Як відзначив наставник «синьо-жовтих», під національний прапор йому вдалося зібрати всіх найсильніших на даний
момент виконавців — за винятком кількох травмованих та американських легіонерів. Відбір на ЧЄ, який матиме просто блискавичний характер (31 серпня —
17 вересня), наші збірники розпочинають
без знакових для українського баскетболу
персон — Сергія Гладиря, котрий заліковує травму, та єдиного нашого представ-

ника в НБА — Олексія Леня, приїзд якого
до збірної вимагає неймовірно потужних
організаційних, та й не тільки, зусиль.
Зрештою свій похід на Євробаскет2017, господарями якого, до речі, будуть
одразу чотири країни (Ізраїль, Румунія,
Туреччина, Фінляндія), українські збірники розпочали з упевненої перемоги.
Болгарська команда не належить до лідерів європейського баскетболу — про
такі колективи зазвичай кажуть: «міцний горішок».
Особливих проблем з його приборканням у підопічних Мурзіна не виникло —
79:69. Упродовж поєдинку українські баскетболісти мали значно більший,
ніж фінальні десять пунктів, гандикап,
утім, пам’ятаючи про насичений відбірковий календар (шість матчів за 18 днів),

наприкінці поєдинку вони дещо збавили
оберти.
З огляду на необхідність раціонального розподілу сил по кваліфікаційній дистанції, проти болгар Євген Мурзін задіяв
увесь кадровий потенціал. На паркет столичного Палацу спорту вийшли всі 12 внесених до заявки гравців.
Примітно, що без очок поєдинок завершив лише один баскетболіст. Як не
парадоксально, але людиною з «бубликом» став визнаний майстер триочкових
кидків Олександр Мішула. Водночас гравець «Дніпра» непогано проявив себе в
асистуванні партнерам, зробивши чотири результативні передачі. Одразу четверо гравців «синьо-жовтих» подолали десятиочковий бар’єр, що, без сумніву, не
може не радувати наставника. Високою
результативністю відзначилися лідери
нашої команди — «бігмени» Кирило Фесенко та В’ячеслав Кравцов, а також форварди Олександр Липовий та Руслан Отверченко.
«Основне завдання було виконане —
надійно зіграли у захисті, стримали лідерів. Прикро, що наприкінці матчу розслабилися, зменшилася наша підсумкова
перевага. Але перемога є перемога. Готуємося на позитиві до нових випробувань»,
— сказав після матчу Мурзін.
Наступний суперник українців —
збірна Косова. Обидва поєдинки проти
косоварів наші хлопці зіграють на нейтральній території — у Вільнюсі, адже
Україна не підтримує офіційних відносин з цією визнаною далеко не всіма державами планети балканською країною. Головна ж боротьба за перше місце в групі, котре стане прямою перепусткою до фінальної частини ЧЄ-2017,
вочевидь розгорнеться між Україною та
Словенією. Останніх вважають головними фаворитами нашої «пульки». Утім в
української команди є козир — свій заключний поєдинок кваліфікації вона
зіграє в Києві (17 вересня) проти основного конкурента. ■

■ ТЕНІС

■ ФАН-СЕКТОР

Жіноче слово

Невидима присутність

Тріо найсильніших тенісисток України
синхронно вийшли до третього раунду
«Ю-Ес оупен»-2016

Незважаючи на дискваліфікацію НСК
«Олімпійський», збірна України зможе відчути,
нехай і на відстані, підтримку фанів

Далеким від своїх оптимальних кондицій нині перебуває й Сергій Стаховський. Попри обіцянки 30-річного ветерана повернутися
на попередній ігровий рівень, який допомагав йому
часом перемагати самого
Роджера Федерера, змагатися з молодими й амбіційними суперниками з кожним
роком йому стає все важче.
У цьому плані дуель Стаха
проти 28-річного хорвата
Маріна Чіліча (сьомої ракетки турніру) у другому раунді «Ю-Ес оупен» — яскраве
тому підтвердження. Третій
за рейтингом тенісист України практично без боротьби (1:6, 2:6, 3:6) поступився
грізному опоненту, котрий,
до слова, в 2014 році сенсаційно виграв американський «шлем».

Катерина БАЧИНСЬКА

Якщо знані українські тенісисти в Нью-Йорку
більшою мірою програють,
то лідерки українського жіночого тенісу синхронного подолали вже два кола
«одинака».
Так, у другому раунді «Ю-Ес оупен» перша ракетка України Еліна Світоліна переграла Лорен Девіс із США — 6:1, 4:6, 6:3,
другий номер національного жіночого рейтингу Леся
Цуренко розібралася з китаянкою Яфань Ван — 7:5,
6:3, вийшовши таким чином вперше в своїй кар’єрі
до третього кола змагань,
а третя тенісистка України — Катерина Бондаренко зламала спротив іншої
представниці Китаю, Гайсай Чжен — 5:7, 7:6 (7:5),
7:5. ■

Якщо вболівальники не можуть
підтримати свою збірну на стадіоні,
вони вболіватимуть за неї біля стадіону. Приблизно так і зроблять фани
збірної України з футболу 5 вересня у
матчі проти збірної Ісландії. Оскільки київський стадіон НСК «Олімпійський» дискваліфіковано після санкцій ФІФА і перший матч відбору до
чемпіонату світу 2018 збірна України має відіграти при порожніх трибунах, фани знайшли вихід і таки
не залишать збірну України без підтримки.
Ідея щодо фан-зони біля стадіону виникла досить несподівано. Телеведучий і амбасадор збірної України Сергій Притула на своїй сторінці
у Facebook написав про те, що було
б добре не залишити наших футболістів у важливому матчі без підтримки: «Фанів на стадіон не пустять. Але ж ніхто не сказав, що не

можна зібратись біля стадіону! Там є
велетенська Троїцька площа. Практично пуста, рівнинна територія.
Яку можна обгородити, поставити
рамки металошукачів і зробити цілком пристойну фан-зону. Поставити
сцену і на ній екран. Поставити трохи світла/звуку. Розставити по периметру кейтеринг. Думаю, що 10 000
горлянок, які цілком реально зібрати біля «Олімпійського», забезпечать
адекватний супровід матчу так, щоб
це було чутно на полі і щоб наші хлопці чули, що вони на полі не самі», —
написав ведучий, пропонуючи такий сценарій підтримки вболівальникам. ФФУ не відмовилась від ідеї і
підтримала організацію фан-зони на
Троїцькій площі. Таким чином збірна
не матиме глядачів на стадіоні, проте чутиме їх із фан-зони. Вхід на яку,
до слова, вирішили зробити платним.
Вартість квитків для дорослих становить 40 гривень, дітям та студентам
— 20 грн. ■
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Територія громади

Селяни не поспішають об’єднуватися в територіальні
громади, бо не вірять у справедливий розподіл
ресурсів і бояться невизначеності

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 2—3 ВЕРЕСНЯ 2016

■ СТРІЛИ АМУРА

1

Як завоювати серце коханої і відрізати їй
усі шляхи до відступу? Потрібно їй зізнатися в коханні публічно. І чим більше людей
буде свідками зізнання — тим гарантованіший успіх.
Схоже, саме цей шлях для завоювання
серця зірки американської сцени Ріанни обрав канадський репер Дрейк під час церемонії
вручення нагород «MTV Video Music Awards»,
зізнавшись у тому, що закоханий у співачку з
22-х років. Ріанна отримала спеціальну премію MTV імені Майкла Джексона «Визнання
поколінь», і їй вручав нагороду саме Дрейк.
Утім їхні стосунки далеко не нові. Пара
познайомилася у 2005 році, коли тоді ще юна
зірка знімала в Торонто свій перший кліп
«Pon de Replay». Через чотири роки вони
знову перетнулися в одному з боулінг-клубів
Нью-Йорка. І між ними спалахнула іскра.
Після цього вони разом знялися в кількох
кліпах, виступали на сцені, демонструючи
пристрасть, хоча відкрито про своє кохання

Овен (21.03—20.04). Можливо, що цього тижня ви познайомитеся з людиною, яка
стане для вас духовним учителем. Озирніться уважніше, можливо, серед ваших друзів є
саме така людина.
Дні: спр. — 9; неспр. — 10.
Телець (21.04—21.05). Попереду насичений тиждень. На вихідні заплануйте генеральне прибирання у квартирі та профілактичні заходи для зміцнення здоров’я.
Дні: спр. — 6; неспр. — 11.
Близнюки (22.05—21.06). Цього тижня ви відчуєте в собі сильну потребу в оновленні. Вам захочеться скинути з себе колишні
зобов’язання й отримати нові, хвилюючі враження.
Дні: спр. — 5; неспр. — 7.
Рак (22.06—23.07). У понеділок-вівторок можуть вiдбутися події, які змiнять ваше
життя. Новi знайомства стануть початком нових справ.
Дні: спр. — 8; неспр. — 9.
Лев (24.07—23.08). Колишні зв’язки мо-

11

ніде не заявляли. А в 2014-му
боротьба за серце Ріанни переросла на справжню бійку
між Дрейком та ще одним
залицяльником співачки,
репером Крісом Брауном.
Після цього стосунки між
закоханими часто нагадували американські гірки,
коливаючись від любові до
ненависті. І, здається, любов таки
перемогла.
На вечірці після вручення премії, відзначають таблоїди, пара трималася разом. Про щось перешіптуючись і обмінюючись крадькома поцілунками. «Ніхто не знає насправді,
як довго вони «офіційно» вже разом
— вони вирішили дати своїм стосункам відбутися, і не збираються ховати їх від усіх. Вони щасливі», — коментують їхні друзі. Що ж, Бог у поміч, як казав вовк із відомого мультика. ■
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сонячно

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер захiдний, 3-8 м/с.
Температура вночi +13...+15; удень +26...+28. Пiслязавтра вночi мінлива
хмарність
+13...+15; удень +26...+28.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Трускавець: уночi +9...+11; удень +24...+26. Моршин: уночi +10...+12;
удень +24...+26.
1 вересня температура води в Чорному та Азовському морях
становила 21-24 градуси, у Днiпрi бiля Києва — 21.

хмарно

Захід

+10…+15
00…00
+24…+29
00…00
+10…+15
+24…+29

дощ
сніг
дощ,
гроза

14

18

21
22
23

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №105

+9…+14
00…00
+22…+27
00…00
+9…+14
+22…+27
Схід

Центр

17

13

20

тому рекомендуємо зайнятися лікувальними і профілактичними
процедурами. У вас достатньо сил, щоб подолати будь-яку недугу.
Дні: спр. — 8; неспр. — 10.
Козеріг (22.12—20.01). Ви зможете зробити безліч справ відразу і при цьому будете
прекрасно почуватися. Якщо захочете зустрiтися з друзями, то краще це зробити наприкiнцi тижня.
Дні: спр. — 5; неспр. — 7.
Водолій (21.01—19.02). Більше часу
проводьте з дітьми: ходіть iз ними на прогулянки, відвідуйте розважальні заходи. Вільних від сімейних обов’язків чекають романтичні побачення.
Дні: спр. — 10; неспр. — 11.
Риби (20.02—20.03). У тих, хто необтяжений сімейними турботами, цього тижня головною темою стануть любовні та партнерські
відносини. На роботi можливi фiнансовi перевiрки.
Дні: спр. — 5; неспр. — 6. ■

Північ

16

12

19

■ ПОГОДА

Миргород: без опадiв. Уночi +12...+14; удень +25...+27.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +11...+13; удень +25...+27.
Одеса: без iстотних опадiв. Уночi +16...+18; удень +26...+28.

6

10

жуть видатися для вас не такими привабливими, як ранiше. На вихiднi все стабілізується,
чекайте запрошення на вечiрку.
Дні: спр. — 9; неспр. — 10.
Діва (24.08—23.09). Цей тиждень буде
сприятливим для зміцнення партнерства у подружніх стосунках. Може відбутися принципова
розмова, яка відкриє очі на раніше приховані
проблеми.
Дні: спр. — 8; неспр. — 11.
Терези (24.09—23.10). Від вас вимагатимуть об’єктивності та самокритичності, щоб
скоригувати свою поведінку і деякі уявлення
про життя. Після такого опрацювання відкриються нові сторінки ваших стосунків.
Дні: спр. — 5; неспр. — 6.
Скорпіон (24.10—22.11). Цього тижня
можна вирушати в подорож, відвідувати храми, відкривати для себе культури країн і народів. На вихіднi займіться наведенням порядку в оселі.
Дні: спр. — 9; неспр. — 10.
Стрілець (23.11—21.12). На початку тижня можуть виникнути проблеми зі здоров’ям,

3—4 вересня за прогнозами синоптиків

5

9

■ ПОРАДИ АСТРОЛОГА
з 5 до 11 вересня

4

8

Репер Дрейк зізнався публічно в коханні
до співачки Ріанни
Аліса КВАЧ

3

7

❙ Ріанна.

Знову разом

2

+10…+15
00…00
+24…+29
00…00
+10…+15
+24…+29

+9…+14
00…00
+22…+27
00…00
+9…+14
+22…+27

Південь +12…+17
00…00
Інформація
+25…+30
00…00
надана
+12…+17 Гідрометцентром
+25…+30
України.
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По горизонталі:
1. Посудина з вузьким довгим
горлом для вина, горілки, води; графин. 7. Емблема Львівського книжкового форуму. 8. Відстань між позначками на вимірювальній шкалі. 9.
Творче псевдо співачки Олени Янчук.
10. Французький чи італійський шинок у ХVІ—ХVІІ ст. 11. Мексиканська
горілка з кактусів. 15. Роман ЖанаПоля Сартра. 19. Лабораторний посуд грушовидної форми з повернутим у бік носиком. 20. Коваль із
повісті Миколи Гоголя «Вечори на
хуторі біля Диканьки». 21. Дощечка із матеріалу, склеєного із тоненьких пластин деревини. 22. Італійська
актриса, дружина Федеріко Фелліні.
23. Гетьман кримськотатарського
походження, який очолив козацьке
повстання.
По вертикалі:
1. Командир корабля. 2. Історія
поколінь роду. 3. Патріарх Київський і всієї Руси-України УПЦ КП. 4.
Гора в Туреччині, до якої, за леген-

дою, пристав Ной після всесвітнього
потопу. 5. Український композитор,
автор пісні «Червона рута». 6. Той,
хто, за приказкою, ховається у дрібницях. 12. Прибалтійська країна. 13.
Глави православних церков. 14. Людина, яка з усім погоджується. 16.
Вітер величезної руйнівної сили. 17.
Районний центр поблизу Києва. 18.
Екс-лідер Палестинської автономії,
отруєний полонієм.
Кросворд №101
від 26—27 серпня
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■ ПРИКОЛИ
— Так, руки за голову, ноги на
ширину плечей!
— Це що — пограбування?
— Та ні, урок фізкультури.
***
На занятті з фізкультури, щоб
діти крокували в ногу, вчитель час
від часу повторює:
— Лівою! Лівою!
Маленький Миколка здивовано
запитує:
— А що робити правою?
***
Учителька на уроці пояснює дітям ділення. Написала на дошці
«2:2» і запитує:
— Діти, хто знає, що це означає?
— Нічия! — підсказує iз задньої парти Вовочка.
***
На уроці географії вчитель ставить запитання:
— Де знайти Панамський канал?
Петрик здивовано:
— А на нашому телевізорі тако-

го каналу немає!
***
У школі:
— Ким ти будеш, Петрику, коли
виростеш?
— Генералом.
— Так тебе ж можуть убити у випадку війни.
— Хто?
— Вороги
— Тоді я буду ворогом.
***
Учительцi української мови наснився кошмар: Азаров диктує, а
Янукович пише диктант.
***
Сільська вчителька ніяк не могла вирішити, за кого їй виходити заміж: за директора школи чи за тракториста.
З одного боку, швидкий
кар’єрний ріст, а з іншого — як тут
без трактора до школи доберешся?
***
Достовірний факт! Чоловік кожної другої вчительки, за статистикою,
2 вересня торгує квітами!
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