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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,72 грн 

1 € = 30,03 грн

1 рос. руб. = 0,3 грн

А ЛЮДИ КАЖУТЬ, 

ЖИТТЯ СОБАЧЕ!.

Малюнок Володимира СОЛОНЬКА. ❙

Парламентські 
безпритульні
170 нардепів, серед яких і особи з задекларованими мільйонами, 
не гребують матеріальною допомогою на поліпшення житлових умов
стор. 4 »

Окупанти втрачають 

на Донбасі 

боєприпаси та 

підтримку місцевого 

населення 
стор. 2 »

Скосили 
«Леваду»
У Росiї фактично 

закрили останню 

незалежну 

соцiологiчну компанiю
стор. 13 »

Горіли снаряди, палали Трейдер там 
править бал

Про енергетичну безпеку 

України напередоднi 

професiйного свята працiвникiв 

нафто-газового комплексу
стор. 5 »



П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 9—10 ВЕРЕСНЯ 20162 ІнФорУМ
«Хоч і страшні злочини чинить нинішній Чорномор, все одно він —
 лише гібрид, лише симулякр. Не йому визначати історію».

Мирослав Маринович
дисидент, віце-ректор 

Католицького університету

УКРАЇНА МОЛОДА

Олена КАПНІК

 Після трьох тижнів примусової 
психіатричної експертизи російська 
влада випустила на волю заступника 
голови Меджлісу кримськотатарсько-
го народу Ільмі Умерова. За результа-
тами судово-психіатричної експертизи, 
яка, до слова, відбувалася незаконно — 
без судового рішення, бранця визнали 
психічно здоровим. Утім звільнення з 
медичного закладу — не кінець, адже 
попереду — судові засідання по суті 
справи, в якій Умерова звинувачують y 
закликах до порушення територіальної 
цілісності Російської Федерації. Якщо 
дати в цих слуханнях поки не призна-
чені, то вже 13 вересня заплановане за-
сідання з розгляду апеляції про приму-
сове проведення психіатричної експер-
тизи.
 Уже на свободі один iз лідерів крим-
ськотатарського народу дав перше 
інтерв’ю DeutscheWelle, в якому роз-
повів про жахливі умови утримання в 
психіатричній клініці. «Ти постійно 
контактуєш зі справжніми божевільни-
ми, які довгий час, роками перебувають 
у цьому відділенні. Це метод впливу на 
нормальну людину. Три тижні провес-
ти в таких умовах — це така екзекуція, 
яку можна назвати одним великим ка-
туванням. І треба мати достатньо вели-
ку силу волі, щоб це спокійно перенес-
ти», — згадує Умеров. За його словами, 
лікарі в психіатричній лікарні анексо-
ваного Сімферополя ставилися до ньо-
го по-людськи, адже він не давав жод-
них приводів вважати себе психічно 
нездоровим. Своє утримання y клініці 
бранець називає методом впливу, «щоб 
мені було важко, я замовкнув і не гово-
рив про існуючі проблеми». 
 Якщо Умерова напередодні випусти-
ли з лікарні, то одночасно з цим y Рос-
тові засудили чотирьох інших крим-
ських татар, яких звинувачують y 
зв’язках із Хізбут-Тахрир (представ-
ники Хізбут-Тахрир називають своєю 
місією об’єднання всіх мусульмансь-
ких країн в ісламському халіфаті, але 
вони відкидають терористичні методи 
досягнення цього). Таким чином севас-
топольця Руслана Зейтуллаєва, якого 
російська влада називає організатором 

осередку Хізбут-Тахрир, засуджено до 
семи років колонії загального режиму. 
Троє інших фігурантів y справі Ферат 
Сайфуллаєв, Рустем Ваїтов і Нурі При-
мов отримали по п’ять років виправної 
колонії загального режиму. 
 До слова, y багатьох країнах названа 
організація легально існує відповідно 
до закону. Верховний суд Росії у 2003 
році заборонив Хізбут-Тахрир, вклю-
чивши в список 15 об’єднань, названих 
терористичними. Після анексії Кри-
му розпочалися затримання місцевих 
членів Хізбут-Тахрир.
 Адвокат кримчан Еміль Курбединов 
назвав абсурдною версію слідства і вка-
зав на відсутність доказів у звинувачен-
ні кримчан. Своє обурення рішенням 

суду висловило i українське МЗС, яке 
вкотре закликало Кремль припинити 
переслідування кримських татар.  «Сил 
нема дивитися повтор цього огидно-
го дійства, — коментує рішення росій-
ського суду віце-ректор Католицького 
університету Мирослав Маринович. — 
Здається, всі сили світового зла скон-
центровані в тому нахабному і зловісно-
му Чорноморі. Їхня сила (засуджених. 
— Авт.) — у вірі, що зло рано чи пізно 
западеться. Якщо ця віра тримала нас 
у 70-х, коли режим здавався вічним, то 
сьогодні вона має бути сильнішою. Бо 
хоч і страшні злочини чинить нинішній 
Чорномор, все одно він — лише гібрид, 
лише симулякр. Не йому визначати іс-
торію». ■

НОВИНИ-ПЛЮС
Перепони антиукраїнським книгам
 У центрі Києва безперешкодно можуть прода-
вати антиукраїнські книги російського пропаган-
диста Олександра Дугіна, завезені в Україну ле-
гально. Про цей випадок із травневого «Книжко-
вого арсеналу» згадав обурено гуманітарний віце-
прем’єр В’ячеслав Кириленко, коли на останньому 
засіданні Кабінет Міністрів схвалив і направив у 
Верховну Раду проект закону, згідно з яким кни-
ги, які ввозитимуться з Росії, проходитимуть про-
цедуру ліцензування та перевірку на антиукраїнсь-
кий зміст.
 Метою документа є обмеження доступу на ук-
раїнський ринок іноземної друкованої продукції 
антиукраїнського змісту, заявив голова Держком-
телерадіо Олег Наливайко. Для цього пропонуєть-
ся внести зміни до трьох законів, які надалі забо-
ронятимуть публікацію закликів до ліквідації не-
залежності України, насильної зміни конституцій-
ного ладу, посягань на територіальну цілісність, 
а також пропаганди насильства, війни, комуніс-
тичного чи нацистського режимів. Також пропо-
нується заборонити пропаганду позитивних об-
разів країни-агресора та її органів, а також тих, 
хто підтримує чи виправдовує окупацію території 
України.

Закрили сімферопольське небо
 Через проведення Росією військових навчань 
«Кавказ 2016», у четвер закривали повітряний 
простір над аеропортом анексованого Сімферопо-
ля. За даними онлайн-табло вильоту літаків зран-
ку і до півдня відклали 29 рейсів; на приліт затри-
мали 22.
 Стратегічні командно-штабні навчання Зброй-
них сил Росії під назвою «Кавказ 2016» прохо-
дять із 5 по 10 вересня. Україна офіційно, у заяві 
МЗС,  висловила стурбованість із приводу прове-
дення Росією на окупованих територіях і на кордоні 
України цих навчань і закликала РФ припинити на-
рощування військ.
 Під виглядом навчань, пише МЗС, Росія зосе-
редила на південно-західному напрямку угрупо-
вання військ чисельністю близько 100 тис. (у т.ч. 
близько 41 тис. поблизу кордонів України), понад 
2,5 тис. одиниць бойової техніки, 60 кораблів, 400 
літаків і вертольотів. Понад 11 тис. військовослуж-
бовців було перекинуто до Південного військового 
округу з інших округів Росії.

Підтримка НАТО
 Критика Росії на адресу НАТО через підтрим-
ку України не має жодних підстав, тому що кожна 
незалежна країна має право просити про допомо-
гу Альянсу, заявив Генсек НАТО Єнс Столтенберг 
на прес-конференції у Тбілісі.
 «Росія критикує нашу підтримку України. Але 
Україна — незалежна держава, і вона попросила 
про підтримку. Це абсолютно законне право кожної 
країни просити про допомогу й отримувати її. Тому 
немає причини для критики через те, що ми підтри-
муємо демократичний уряд», — сказав Столтен-
берг. Він нагадав, що НАТО надає Україні підтрим-
ку через низку трастових фондів у сфері логісти-
ки, управління, реформі військового сектору.

Польща — за реформування ЄС
 Польща не вагатиметься, якщо дійде справа 
до зміни Лісабонської угоди, яка регулює базові 
принципи функціонування ЄС, про це заявив гла-
ва МЗС Польщі Вітольд Ващиковський. Він сказав: 
«Ми багато місяців хочемо, щоб дійшло до рефор-
ми ЄС. Хочемо для цього використати дискусії про 
Brexit. Бо це не тільки примха британців». За сло-
вами Ващиковського, вихід Британії з ЄС надає ве-
ликі шанси, створює можливість культурної контр-
революції.
 На думку міністра, ЄС потребує змін, які нано-
во окреслять повноваження його основних струк-
тур — Єврокомісії, Європейської ради, Європар-
ламенту. Втім пан Вітольд висловив і помірковану 
позицію: «Ми не будемо вагатися, якщо треба буде 
змінити договір про ЄС, але сьогодні можна запро-
вадити зміни і без того, щоб зачіпати його». ■

■

гривень
планує витратити уряд на капітальний 
ремонт і будівництво нових доріг в Ук-
раїні, заявив прем’єр-міністр Володимиp 
Гpойcман.

30—40 млрд.
доларів
втратила Україна через торгово-об-
межувальні заходи Росії. Так само 
країна втратила сотні тисяч робо-
чих місць. 

гривень
планують витратити 
на реконструкцію Хар-

ківського зоопарку. Вже прокладають комунікації, ви-
конують монтажні роботи, деяких тварин перевезли 
до Львівської області, інших помістили в тимчасові 
вольєри на території зоопарку. Повністю оновленим 
звіринець буде через два роки. 

гивень
виділять 
для ма-

теріально-технічного оснащення но-
востворюваного рибоохоронного пат-
руля в масштабах України, зазначив 
голова Держрибагентства Ярема Ко-
валів.

доларів
кредиту надасть 
ЄБРР на будівниц-

тво зернового терміналу в морському торго-
вому порту «Южний» пропускною спромож-
ністю 5 млн. тонн зернових на рік, зазначив 
екс-заступник міністра фінансів України Ар-
тем Шевальов. 

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

15 млрд. 220 млн. 200 млн. 37 млн.

ПОЛІТВ’ЯЗНІ

Екзекуції в божевільні
Російська влада звільнила Ільмі Умерова з психушки 
і засудила чотирьох кримських татар

■

Термін на чотирьох — 22 роки.❙

Іван БОЙКО

 У штабі АТО вважають, 
що ситуація на лінії розме-
жування є контрольованою і 
загалом характеризується до-
триманням «режиму тиші». 
Позаминулої доби бойовики 
20 разів обстріляли позиції 
ЗСУ. Тим більше ворог не за-
стосовував важку артилерію, 
а лише великокаліберні куле-
мети, гранатомети та міноме-
ти.
 В останні дні не загинув 
жоден захисник України, а 
позаминулої доби навіть жод-
ного не було поранено. «Почи-

наємо з доброї новини: за добу, 
що минула, внаслідок бойових 
дій жоден український війсь-
ковий не загинув і не був пора-
нений», — не приховував учо-
ра оптимізму речник адмініст-
рації Президента з питань АТО 
Олександр Мотузяник.
 Утім у бойовиків добрих 
новин немає. Учора зранку 
вибухнули склади з російсь-
кими боєприпасами і пали-
вом поблизу Донецька, на око-
лиці райцентру Мар’їнка. За-
хисники України, які, звісно 
ж, не відкривають вогню у від-
повідь, задоволено спостері-
гали з контрольованої підроз-

ділами ЗСУ частини міста, як 
потужне полум’я здіймається 
над териконами.  
 «Мар’їнка. Сепарам хо-
лодно. Сепари гріються. Ми 
— «фахівці» з обігріву се-
парів», — написав боєць ба-
тальйону Нацгвардії «Дон-
бас» В’ячеслав Власенко на 
своїй сторінці у «Фейсбуцi».
  Водночас на окупованій 
частині Луганщини співробіт-
ники російської ФСБ стурбо-
вані зростанням відкритих 
проукраїнських настроїв. 
Тому фахівці ФСБ відкри-
то прослуховують телефонні 
розмови мешканців Лугансь-

ка, Стаханова та Дебальцево-
го і розширюють мережу ін-
форматорів.
  Як повідомляє Головне 
управління розвідки Міно-
борони, люди на окупованій 
території стихійно влашто-
вують зібрання «для демонс-
тративного осуду діяльності 
російських окупаційних 
військ i зрадників».
  Саме тому співробітники 
ФСБ і ватажки терористичної 
«ЛНР» почали активно заля-
кувати місцевих мешканців 
i посилювати поліцейський 
режим. Зокрема, вони реа-
гують на кожен факт відвер-
того невдоволення людей їх-
німи діями або на слова під-
тримки України.
  Українські розвідни-
ки зазначають, що затрима-
них «порушників» окупан-
ти залякують «наслідками, у 
тому числі можливою кримі-
нальною відповідальністю за 
будь-яким вигаданим обвину-
ваченням». ■

НА ФРОНТІ

Горіли снаряди, палали 
Окупанти втрачають на Донбасі боєприпаси 
та підтримку місцевого населення

■
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гривень
склали пря-
мі збитки сви-

нарів України через африканську чуму, повідомив міністр еко-
номічного розвитку і торгівлі Степан Кубів. Минулоріч було за-
фіксовано 57 випадків; за 8 місяців цього року — 108. Уже зни-
щено понад 80 тис. голів свиней.

понад 22 млн.
суден
оштрафувала Україна, 
наклавши загалом 240 

тис. грн. штрафу за те, що вони за-
ходили в порти окупованого Кри-
му, повідомили в прес-центрі Де-
ржприкордонної служби.

грн./
дол. —
таку де-

вальвацію гривні до кін-
ця року прогнозує головний 
економіст Dragon Capital Оле-
на Бєлан.

нових зразків озброєння
і військової техніки отримає ук-
раїнська армія до кінця року, по-

обіцяв Петро Порошенко. За його словами, на 
сьогоднішній день виконуються понад 40 ім-
портних контрактів на поставку в українську ар-
мію різних засобів оборони на загальну суму 
1,5 млрд. дол.

нових габаритно-вагових 
комплекси
 пообіцяла Польща Держслужбі 

України з безпеки на транспорті для підви-
щення ефективності виконання завдань, 
покладених на «Укртрансбезпеку», пові-
домив заступник міністра інфраструктури 
Юрій Лавренюк.

РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■
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ДОБРА СПРАВА

Плече 
університету
Опікуватися синами 
загиблих воїнів АТО 
взялися у черкаському 
виші
Людмила НІКІТЕНКО

 Добру справу започаткували у 
Черкаському національному універ-
ситеті імені Богдана Хмельницько-
го. Тут вирішили опікуватися пер-
шокурсниками, батьки яких загину-
ли в зоні АТО, захищаючи Україну. 
«Сьогодні вони стали членами нашої 
університетської родини, і ми зроби-
мо все можливе, щоб їхнє навчання 
було комфортним.  Ми готові підста-
вити плече і спільно вирішувати їхні 
проблеми», — говорить «УМ» ректор 
університету Олександр Черевко. 
 На зустрічі з першокурсника-
ми Тарасом Чупилком  та Миколою 
Мельниченком, які  навчатимуться 
на факультетах природничих наук 
і фізичної культури, ректор погово-
рив iз сиротами, розпитав їх про про-
блеми, які турбують, познайомив iз 
проректорами та головою профспіл-
ки і передав  матеріальну допомогу, 
зібрану колективом вишу для них 
особисто.
 Обидва хлопці, котрі увійшли до 
університетської родини, пишають-
ся своїми батьками. Батько Мико-
ли загинув під Дебальцевим, а бать-
ко Тараса — під час боїв у Донець-
кому аеропорту. І та підтримка, яку 
обіцяє університетська громада цим 
юнакам, — перший з яких мешкає у 
дідуся з бабусею, а другий має маму і 
брата, — буде вчасною і необхідною. 
Хоч наразі  студенти кажуть, що 
поки не мають проблем iз житлом та 
матеріальним забезпеченням. 
 Колектив ЧНУ, як розповідають 
у прес-службі вишу, загалом має гар-
ні традиції доброчинності. Тут, за 
ініціативи студентської ради та рек-
торату,  допомагають воїнам АТО, 
збираючи  для них продукти харчу-
вання  та теплий одяг, у виші  актив-
но розвивається донорський рух. А 
ще викладачі та студенти  універси-
тету створили благодійний фонд «За-
ради дитячої усмішки», який органі-
зовує та проводить концерти й аук-
ціони на підтримку онкохворих ді-
тей. ■

КУЛЬТФРОНТ

Кому «Оскара»?
 У п’ятницю, 9 вересня, український Оскарівсь-
кий комітет оголосить фільм-номінант від України 
на премію «Оскар». Цього року до фінального від-
бору дійшли три фільми: «Гніздо горлиці» режи-
сера Тараса Ткаченка,  «Пісня пісень» Єви Нейман 
та «Українські шерифи» Романа Бондарчука.

Камінь пам’ятника Миколайчуку
 У Києві 9 вересня опівдні на вулиці Івана 
Миколайчука відбудуться урочисті заходи, при-
свячені 75-річчю від дня народження Івана Ми-
колайчука. Буде відкрито сквер Івана Миколай-
чука та закладено камінь на місці спорудження 
майбутнього пам’ятника видатному українсько-
му митцю. ■

■

■

Наталя ТУРАК

 Перший повноцінний тиждень осені ра-
дував жителів України переважно теплою 
та ясною погодою. Незначні опади пройшли 
лише на заході нашої країні. Надалі синоп-
тики також прогнозують сонячні дні, про-
те з поступовим зниженням температури. 
 Уже наступного тижня українці від-
чують перші прояви осені. «Температура 
повітря знизиться на 4-5 градусів, але мер-

знути довго не доведеться, вже наприкінці 
вересня очікується «бабине літо», — гово-
рить «УМ» синоптик Наталія Палійчук.
 За народним календарем, 9 вересня вша-
новують пам’ять преподобного Пимена Вели-
кого. Цього дня наші пращури погоду осені 
та зими визначали за горобиною: якщо вона 
добре вродила — до дощової осені, морозної 
зими. Як відомо, горобина є лікарською рос-
линою, тому з давніх часів її активно вико-
ристовували для лікування застуди. ■

Ірина КИРПА

 Посилені заходи безпеки 
представники адміністра-
ції Миколаївського зоопар-
ку були змушені застосува-
ти після того, як буквально 
за кілька днів від рук невідо-
мих зловмисників померли 
молода пума та самець біло-
го барса. Директор зоопарку 
Володимир Топчій пообіцяв 

виплатити винагороду 25 ти-
сяч гривень тому, хто дасть 
достовірну інформацію про 
отруйників.
 «Наші ветеринари зроби-
ли розтин загиблих великих 
кішок, щоб відправити вміст 
шлунка та кишечнику тва-
рин на експертизу відразу в 
дві лабораторії: миколаївсь-
ку та київську, — розповів 
директор зоопарку Воло-

димир Топчій. — Результа-
ти ми дізнаємося ближче до 
кінця вересня, але вже зараз 
абсолютно ясно, що отруєн-
ня наших тварин — це чиясь 
спланована акція з дискре-
дитації Миколаївського зоо-
парку. Ми сподіваємося, що 
співробітники поліції допо-
можуть нам установити істи-
ну».

 Швидко, щоб краще сте-
жити за відвідувачами, яких 
щодня приходить більше ти-
сячі, у зоосаді встановлять 
сучасні додаткові відеока-
мери. Гроші на оснащення 
нової системи відеоспостере-
ження уже шукають чинов-
ники обласної ради Мико-
лаївської облдержадмініст-
рації. ■

ЗООКУТОЧОК

Барс не винний
Атака на Миколаївський зоопарк

■

ПОГОДА

Осіннє сонце
«Бабине літо» прийде 
наприкінці вересня

■

ДО РЕЧІ

 Відучора КП «Київський зоопарк» підняло ціни на вхідні квитки на 15%. Те-
пер за квиток для дорослого треба викласти 55 гривень.   30 гривень — це 
вартість квитка для пенсіонерів, студентів, дітей з 5 до 16 років, військово-
службовців строкової служби, учасників Другої світової війни, учасників бой-
ових дій, інвалідів першої, другої групи та учасників ліквідації наслідків аварії 
на ЧАЕС I категорії

■

Валерія НАЛИВАЙКО

 У пошуках кращої долі багато хто з 
українців не раз задумувався про зміну 
місця проживання і зміну країни вза-
галі. Та не наважувались через труднощі 
з документами та підводні камені з офор-
мленням довідок. Найкращим варіантом 
для українців виїхати за межі держави в 
Європу, зокрема, у найближчу європей-
ську країну — Польщу — є «карта по-
ляка». Якщо людина підтвердить свою 
приналежність до польського народу, то, 
оформивши «карту», отримає візу, ме-
дичні послуги, легальне працевлашту-
вання, можливість безплатної освіти в 
Польщі, а також знижку на проїзд і доз-
віл на постійне проживання у Польщі.
 Віднедавна, з 2 вересня 2016 року, 
польська влада  взагалі створила дуже 
заманливі преференції для українців, 
котрі оформлять собі «карту». По-пер-
ше, її власникові буде безкоштовно ви-
даватися багаторазова віза в Польщу; 
по-друге, дозвіл на постійне місце про-
живання (раніше необхідно було спла-
тити 640 злотих за розгляд заяви та 50 
злотих за видачу документа). Окрім цьо-
го, за новими правилами, вже через 1 рік 
людина може змінити своє громадянство 
на польське, раніше для цього було пот-
рібно 2 роки. Щоправда, отримати «КП» 
можна тільки на території Польщі у воє-
води. Згідно з обіцянками польського 
уряду, до початку 2017-го з’явитися пе-
релік воєводств, на території яких грома-
дяни певних країн матимуть можливість 
отримати цей документ.
 Водночас особа з «картою» може пре-
тендувати на щомісячну грошову допо-
могу від Польщі, сума якої фіксована і 
виплачується протягом 9 місяців. Упро-
довж перших трьох місяців родина от-
римує від польської держави по 925 зло-
тих, із 4-го по 9-й місяць — по 555 зло-

тих. Якщо у подружжя є діти, то за кож-
ну дитину в перші 3 місяці отримають 
462,5 злотого, із 4-го по 9-й місяць — 
277,5 злотого. До слова, ця грошова до-
помога не обкладається податком на до-
ходи і не залежить від розмірів заробітку 
її отримувача.
 Така щедрість із польського боку обу-
мовлена тим, що країна цілеспрямовано 
заманює до себе українців як дешеву ро-
бочу силу, переконаний дослідник ук-
раїнсько-польських питань, перекладач 
Андрій Павлишин. «Це свідома політи-
ка. Демографи порахували, що до 2030 
року з польського ринку зійде 11 млн. 

працівників, і цю прірву слід заповни-
ти. Польща потребує робочої сили, тому 
шукає способи її залучити на постійній 
та тимчасовій основі. Це буде своєрід-
ний пилосос, який вимиватиме найбільш 
енергійних, працьовитих громадян, а на 
місця тих, кого бракуватиме у нас, при-
їжджатимуть малокваліфіковані за-
робітчани», — зазначив Андрій Павли-
шин, передає «Радіо «Свобода». Дослід-
ник занепокоєний цією проблемою, адже 
«коли наші громадяни стануть громадя-
нами Польщі, то почнуть платити поль-
ські податки, і пенсію їм уже виплачува-
тиме Польща». ■

ТЕНДЕНЦІЇ

Гей, соколи, озлотять!
Польща заманює українців оформляти «карту поляка»

■

Польща спрощує умови для українців — щоб заманити дешевшу робочу силу.❙
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«Будь-яке рішення має мати підтримку 226 голосів. Щодо питання ЦВК іде 
робота, щоб їх зібрати».

Ігор Гринів
голова фракції БПП

УКРАЇНА МОЛОДА

Інф. «УМ»

 Іще один «панамський» 
скандал, але пов’язаний 
уже не з офшорами: у цій 
країні затримали колиш-
нього голову Державного 
агентства з інвестицій та 
управління національни-
ми проектами Владисла-
ва Каськіва. Про це повідо-
мив Генеральний прокурор 
Юрій Луценко, за словами 
якого протягом 48 годин 
мають відбутися слухання 
по справі Каськіва.
 «У разі його згоди на 
добровільну видачу, екс-
традиція відбуватиметь-
ся за спрощеною проце-
дурою і триватиме до 30 
днів для узгодження всіх 
процедурних питань з ук-
раїнською стороною (на-
дання даних представни-
ків України, які прибудуть 
в аеропорт Токумен (Пана-
ма. — «УМ») для здійснен-
ня передачі та узгодження 
всіх логістичних питань)», 
— заявив Луценко.
  І продовжив: у разі від-
мови Каськіва від доб-
ровільної видачі, за зако-
нодавством Панами, сто-
роні надається 60 днів для 
захисту своїх інтересів і 
подачі контраргументів на 
матеріали компетентних 
органів України. Однак па-
намська сторона запевняє, 

що поки не бачить підстав 
для відмови у видачі Кась-
ківа, сказав Генпрокурор. 
 Луценко також під-
креслив, що наразі в діях 
Каськіва на території Па-
нами не виявлено пору-
шень кримінального за-
конодавства країни. «У 
разі вчинення Каськівим 
кримінального злочину це 
не стане перешкодою його 
видачі, оскільки Україна 
і Панама зможуть домови-
тися про подальше повер-
нення громадянина Украї-
ни в Панаму для проведен-
ня суду та відбування по-
карання (така практика 
використовується при ви-
дачі громадян США)», — 
пояснив Луценко.
 Загалом історія з втечею 
та затриманням Каські-
ва тягнеться вже давно. 18 
серпня на брифінгу в Києві 
Генпрокурор Юрій Луцен-
ко вже повідомляв про за-
тримання Каськіва панам-
ськими правоохоронцями. 

Але без подання оригіналу 
українською стороною, пе-
реданого дипломатичним 
шляхом, не було підстав 
для повноцінного затри-
мання. Тепер оригінал по-
дання панамській стороні 
передано. За даними мініс-
тра внутрішніх справ Арсе-
на Авакова, Каськів вивів з 
України 255 млн. грн. На-
прикінці березня цього 
року Каськів був оголоше-
ний у розшук у справі про 
розкрадання державних 

коштів в 2012-2013 роках 
(7,5 млн. грн.).
 ГПУ висуває Каськіву 
обвинувачення за двома 
статтями Кримінально-
го кодексу. Йдеться про 
ч. 5 ст. 191 ККУ (заволодін-
ня чужим майном шляхом 
зловживання службовою 
особою своїм становищем) 
та ч. 2 ст. 366 КК (службове 
підроблення, що спричини-
ло тяжкі наслідки). 20 сер-
пня заступник Генпроку-
рора Євген Єнін заявив, що 

ГПУ направила в Панаму 
клопотання про екстради-
цію Каськіва. «Буквально 
в перший же день після за-
тримання Каськіва ми поін-
формували в терміновому 
порядку компетентні орга-
ни Республіки Панама про 
те, що у нас є криміналь-
не провадження стосовно 
Каськіва, а також про те, 
що ми звернемося найбли-
жчим часом iз проханням 
про його екстрадицію». 
 Учорашній день при-
вніс в історію з Каськівим 
нові нюанси. «Останні-
ми днями було зафіксова-
но спробу Каськіва купи-
ти квиток на Кубу, але він 
не з’явивися на посадку, 
де його чекали представ-
ники спецслужб», — роз-
повів на брифінгу Єнін. За-
ступник Луценка пояснив, 
що після того, як Каськів 
«зухвало хизувався селфі 
з поліцейським у Панамі», 
українська сторона попро-
сила панамську владу по-
силити нагляд за ним і піз-
ніше передала клопотання 
про тимчасовий арешт.
 «Наразі ми чекаємо 
офіційного підтвердження 
факту затримання Каські-
ва, а також обставини спец-
операції каналами Інтер-
полу. Через різницю в часі 
інформацію ми отримаємо 
щонайменше сьогодні піз-

но ввечері», — зазначив Єв-
ген Єнін 8 вересня.
 У ГПУ також зазнача-
ють, що Каськів «збрехав 
щонайменше тричі». За 
словами Єніна, те, що він 
у Панамі з туристичною 
метою, не відповідає дій-
сності, оскільки панамсь-
ка влада підтвердила, що 
Каськів просив оформлен-
ня посвідки на проживан-
ня.
 «Після невдалої спро-
би покинути Панаму через 
кордон iз Коста-Рикою, в 
нього було відібрано доку-
мент, який підтверджу-
вав перебування в Пана-
мі», — сказав заступник 
Луценка. «Більше того, 
він збрехав, коли сказав, 
що у панамських міграці-
них органах до нього не-
має ніяких питань. Він 
не з’явився на виклик до 
міграційної служби, при-
слав свого представника. 
У разі повторної нез’яви 
на це запрошення йому 
загрожувала б криміналь-
на відповідальність за по-
рушення міграційного за-
конодавства», — зазначив 
Єнін. «І втретє він збре-
хав коли сказав, що в ук-
раїнського слідства немає 
до нього жодних питань 
і що з ним ніхто не нама-
гався зв’язатися», — до-
дав Єнін. ■ 

Наталія ЛЕБІДЬ

 Учора парламентарії хвацько 
взялися до роботи, почавши з ух-
валення доволі важливого законо-
проекту. Депутати прийняли за ос-
нову проект, який передбачає забо-
рону слідству вилучати комп’ютери 
та сервери під час обшуків у ком-
паніях. Іншими словами, парла-
мент намагається покласти край 
безпардонним «маски-шоу» зі 
штурмом офісів, вкладанням спів-
робітників обличчям до землі та ви-
лученням техніки. «Тема важлива 
та актуальна», як сказали б у часи 
медведчуківських «темників». 
 Згаданий законопроект пропо-
нує внести зміни до Кримінально-
процесуального кодексу, відповід-
но до яких забороняється тимчасо-
ве вилучення електронних інфор-
маційних систем. Слідчі повинні 
будуть здійснювати копіювання 
інформації, а не вилучення техні-
ки. Крім того, під час проведення 
обшуків у суб’єктів господарюван-
ня спецпідрозділи можуть бути за-
стосовані винятково на підставі ух-
вали слідчого судді та лише за умо-
ви скоєння тяжкого або особливо 
тяжкого злочину.
 Іще новації. Згідно зі змінами, 
адвокат зможе долучитись до про-
цесу обшуку на будь-якому його 
етапі, а обшук дозволятиметь-
ся лише як виняткова слідча дія, 
коли неможливо отримати інфор-
мацію в інший спосіб. Крім того, 
в клопотанні про надання дозволу 
на проведення обшуку треба буде 
обов’язково викласти аргумента-
цію необхідності обшуку та деталь-
ного опису предметів і осіб, які пла-
нується відшукати.
 Покінчивши з обшуками, Вер-
ховна Рада взялася за інший ас-
пект полегшення життя підприєм-
цям. Парламент заявив про намір 
касувати використання печаток 
юридичними особами. За законо-
проект №4194 «Про внесення змін 
у деякі законодавчі акти України 
щодо використання печаток юри-
дичними особами та фізичними 

особами-підприємцями» в першо-
му читанні проголосували 235 на-
родних депутатів.
 «Цей закон пропонує остаточ-
но скасувати використання пе-
чаток... Підпис — це те, що мож-
на перевірити, щодо нього можна 
провести експертизу. Так працю-
ють у всьому світі», — сказав під 
час обговорення законопроекту го-
лова Комітету з питань промисло-
вої політики і підприємництва 
представник фракції Радикаль-
ної партії Віктор Галасюк.
 Проект пропонує виключи-
ти із законодавства вимогу про 
обов’язкове використання печа-
ток, незалежно від їх наявності в 
суб’єктів господарювання, також 
виключається можливість визнан-
ня документа (угоди) недійсним (не-
укладеним, нездійсненим) у зв’язку 
з відсутністю відбитка печатки.
 Також на ранковому засідан-
ні ВР народні депутати проголосу-
вали в цілому за проект постано-
ви №5075. Згідно з нею, Верховна 
Рада звертається до парламентів 
іноземних держав, парламентсь-
ких асамблей і міжнародних ор-
ганізацій із «наполегливим про-
ханням утриматися від участі у 
спостереженні за ходом парла-
ментських виборів у Криму, а та-
кож закликає за будь-яких обста-
вин не визнавати їх результати».
 Парламент наголошує: «Сто-
совно всіх іноземців, які приймуть 
рішення здійснити візит на окупо-
вану територію для участі у спос-
тереженні за незаконними вибора-
ми, правоохоронні органи Украї-
ни відкриють кримінальні провад-
ження за порушення правил в’їзду 
на тимчасово окуповану територію 

України з метою заподіяння шко-
ди національним інтересам Украї-
ни та притягнуть таких іноземців 
до відповідальності за порушення 
українського законодавства».
 Ідеться, як знає наш читач, про 
вибори до Держдуми РФ, котрі 
Росія хоче провести, зокрема й на 
окупованому Кримському півос-
трові. Для того щоб унеможливи-
ти проведення таких виборів, ВР 
«звертається до парламентів іно-
земних держав, парламентських 
асамблей та міжнародних органі-
зацій із проханням оприлюднити 
офіційні заяви про нелегітимність 
визнання результатів виборів до 
Державної Думи Російської Фе-
дерації через їхнє проведення на 
території окупованої Автономної 
Республіки Крим».

 Тим часом очікується, що в 
другій половині дня Верховна Рада 
торкнеться ще одного болючого пи-
тання — відповіді Сейму Польщі, 
який нещодавно ухвалив рішення 
щодо Волинської трагедії. Про це 
на пленарному засіданні Верхов-
ної Ради повідомив спікер ВР Ан-
дрій Парубій. «На сьогодні вже є 
підготований остаточний варіант 
заяви, який стосується рішення 
Сейму і Сенату Польщі», — сказав 
він. Нагадаємо, що 22 липня поль-
ські колеги українських депутатів 
«визнали події, що розгорнулися 
на Волині у 1943-45 роках, «гено-
цидом, учиненим українськими 
націоналістами проти мешканців 
Речі Посполитої». Україна й досі 
не відреагувала на державному 
рівні на сказане у Варшаві. ■

ПАРЛАМЕНТ

Без печаток, але з серверами
Як Рада 8 вересня народу життя полегшувала

■

Владислав Каськів — тричі брехун за версією Генпрокуратури.❙

ФЕМІДА

Панама-мама і блудний син
Владислава Каськіва таки затримали. Вирішується питання 
екстрадиції

■

ДО РЕЧІ

Верховна Рада оприлюднила но-
вий список народних депутатів, 
яким iз державного бюджету від-
шкодовуються гроші за оренду 
житла. Загалом таких у серпні на-
збиралося аж 170. У липні «без-
хатченків» було вдвічі менше. 
Усі вони не київські. Таким «без-
притульним» iз кишень платни-
ків податків компенсують витра-
ти на готельні номери чи орен-
ду квартир. 
 Цікаво, що не має власно-
го житла у столиці й спікер Ан-
дрій Парубій. Він у цьому пере-
ліку під номером 117. Похвали-
тися київською нерухомістю не 
можуть і деякі голови фракцій. 
Керівник фракції «Самопоміч» 
— Олег Березюк у цьому пе-
реліку під номером 13. Максим 
Бурбак — очільник «Народно-
го фронту» — 19-й. Загалом у 
переліку — зо два десятки де-
путатів, задекларовані доходи 
яких за минулий рік перевищи-
ли мільйон гривень. 
 Попри солідні статки, від 
передбаченої компенсації такі 
нардепи все ж не відмовляють-
ся. Тут і брати Добкіни, яких, 
до речі, в Раді практично ні-
коли не буває, і Антон Кіссе. А 
ще у списку одіозний екс-«ре-
гіонал» — Олександр Вілкул, 
власник телеканалу News One 
Євген Мураєв, Сергій Каплін, 
Олена Кошелєва. У середньо-
му нардеп отримує 13-15 тисяч 
гривень компенсації щомісяця. 
А за рік державі парламентсь-
кі «безхатченки» обходяться у 
понад 30 мільйонів гривень.

■

Трибуна Верховної Ради прикрашена нагадуванням про політичних 
в`язнів Москви.
Фото УНІАН.

❙
❙
❙
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 Сам Мартиненко неоднора-
зово заявляв, що за інформацій-
ною атакою на нього стоїть Росія 
та її лобі в Україні. За його сло-
вами, причиною нападок стала 
його діяльність на посаді голови 
Комітету ВР з питань ПЕК. Він, 
зокрема, виступив проти добу-
дови Хмельницької АЕС «Ро-
сатомом», також заблокував 
приватизацію ГТС Росією. Од-
нопартійці Мартиненка впев-
нені: кампанія з дискредитації 
колеги була складовою війни 
Кремля проти команди Яценю-
ка, яку там вважають «партією 
війни», орієнтованою на США. 
Крім того, в недавно виявлено-
му листуванні російських про-
пагандистів з канала «Інтер» є 
докази підготовки роликів iз ме-
тою очорнити Мартиненка.
 Але, окрім великої політичної 
гри, в цьому скандалі може бути 
зацікавлена ще одна особа — Кос-

тянтин Григоришин. На момент 
розкручування кампанії про-
ти «фронтовика», за інформа-
цією «РБК-Україна», бізнесмен 
активно домовлявся про полі-
тичну співпрацю з Саакашвілі в 
рамках нового політичного про-
екту. А Лещенка і Григориши-
на, за визнанням самого депута-
та, пов’язують 12 років контак-
тiв. 
 Був у росіянина й економіч-
ний зиск: за повідомленнями 
ЗМІ, він змагався за посилен-
ня свого впливу на український 
енергетичний ринок і безпосеред-
ньо на «Енергоатом». А колиш-
ній член Національної комісії з 
регулювання у галузях енергети-
ки і комунальних послуг Андрій 
Герус тоді заявляв, що мільйонер 
намагався створити аналог «Ро-
сукренерго» на ринку електрое-
нергії. Свої ж гучні звинувачен-
ня він зробив після того, як час-

тина його планів провалилася. І 
Мартиненко добряче доклався  
до цього. 
 Пiсля допиту в НАБУ Мико-
ла Мартиненко заявив, що «Ле-
щенко воює з ним за росiйськi 
грошi». «Пан Лещенко отримує 
чималi грошi (за моєю iнформа-
цiєю 67 тисяч доларiв на мiсяць) 
за те, що вiн веде iнформацiйну 
вiйну проти мене. І це замовлен-
ня йде з росiйської сторони. Де-
якi матерiали у мене вже є, я їх 
буду давати трохи пiзнiше», — 
сказав колишнiй депутат. Пiзнi-
ше Лещенко зiзнався, що i Пре-
зидент його похвалив за роботу 
по Мартиненку.
 «Справа Мартиненка» ста-
ла першим гучним завданням 
для НАБУ. За 9 місяців розслі-

дування звинувачення Марти-
ненку так і не висунули, він пе-
ребуває у статусі свідка. Про-
тягом цього часу його допитали 
лише одного разу — ще в січні. 
 У статті наводяться слова 
джерела в НАБУ: «Чесно кажу-
чи, була рознарядка зверху дати 
результат у цій справі. Але дати 
його нема з чого. Те, що Лещен-
ко та інші журналісти пов’язали 
три факти в один, ми в справу не 
пропишемо. А суд здогад за такі 
докази не прийме».  
 НАБУ і САП кілька разів пе-
реносили передачу справи до 
суду. Офіційно вони апелюють 
до європейської бюрократії, яка 
ніяк не дасть відповіді на запити 
про правову допомогу. Не вдало-
ся «дістати» Мартиненка й піс-

ля обшуків у нібито його офісі 
та арешту глави наглядової ради 
ОПЗ Сергія Переломи і першого 
заступника цього підприємства 
Миколи Щурикова. Довести про-
вину керівництва ОПЗ буде теж 
складно. Підприємство постійно 
проходило міжнародний аудит і 
перевірки різноманітних контро-
люючих органів. 
 Їхній арешт збігся з привати-
зацією ОПЗ — у результаті штуч-
ного конфлікту навколо підпри-
ємства не знайшлося жодного 
охочого податися на конкурс. Че-
рез це бюджет країни вже недоот-
римав 6-7 млрд. грн.
 Утім, припускає «РБК-Ук-
раїна», НАБУ і САП навряд чи 
відмовляться від звинувачень на 
адресу Мартиненка. Надто бага-
то медійного галасу навколо цієї 
справи. Суто теоретично вони ро-
ками можуть вести цю справу. А 
оскільки обвинувачення не вису-
нуто, то й оскаржити їх бездіяль-
ність у суді буде неможливо.
 Більше того, якщо звинува-
чення висунуть, але доказів буде 
недостатньо, медійно виграти в 
цій боротьбі НАБУ і САП завж-
ди зможуть, переклавши прови-
ну на нереформований суд або 
ГПУ, яка не передала всі доку-
менти. В умовах постійної війни 
між відомствами такий варіант 
дуже прогнозований. ■

КОЛІЗІЇ

«Справа Мартиненка»: 
Росія i Григоришин?
За відсутності доказів проти екс-нардепа 
антикорупційні органи перекладатимуть 
провину на нереформований суд або ГПУ

■

Богдан МАКСИМОВИЧ, 
головний інженер проекту ДП 
«Львівдіпронафтохім», член-кореспондент 
Української нафтогазової академії;  
Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ, 
екс-представник Президента України 
з міжнародних питань енергетичної безпеки

 У другу неділю вересня, 11-го, Украї-
на святкує день працівників нафтової, 
газової та нафтопереробної промисло-
вості. Колись представникам нафтога-
зового комплексу України було чим пи-
шатися: в 1972 році видобуто 14,4 млн. 
тонн нафти, у 1975 році — 68,7 млрд. 
кубометрів газу. У 80-х роках минулого 
століття українські нафтопереробні за-
води (НПЗ) переробляли понад 50 млн. 
тонн нафти за рік...
 За роки Незалежності ці показни-
ки, на жаль, впали: наприклад, у мину-
лому році було видобуто приблизно 2,5 
млн. тонн нафти і газового конденсату, 
20 млрд. кубометрів газу. Катастрофічна 
ситуація склалася з нафтопереробкою: 
з шести українських нафтопереробних 
заводів ледь животіє один Кременчуць-

кий НПЗ, переробляючи лише нафту 
українських родовищ, тобто приблиз-
но 2 млн. тонн за рік. Інші заводи вже по 
кілька років простоюють. Чому?! На те є 
основні дві причини: застарілі техноло-
гії, які не дозволяють виробляти сучасні 
марки нафтопродуктів Євро-4 і Євро-5, та 
спротив нафтотрейдерів, зацікавлених у 
збереженні своїх фантастичних надпри-
бутків від імпорту нафтопродуктів. 
 Ще однією з важливих причин розва-
лу української нафтопереробної галузі 
є прогалини в нашому законодавстві 
— воно не передбачає відповідальності 
власників приватизованих стратегічних 
НПЗ за їх «старіння», зупинку тощо. 
 У результаті, наша нафтопереробна 
галузь практично зруйнована, на внут-
рішньому ринку нафтопродуктів, вклю-
чаючи і бітуми для будівництва (ремон-
ту) доріг, головну роль відіграють на-
фтотрейдери, які їх імпортують. Наша 
держава вельми обмежена у контролі та 
впливі на українському ринку нафтопро-
дуктів, включаючи їх якість і ціну. 
 Складається ситуація, подібна до 
тієї, яка має місце в українській армії 

— коли немає належного контролю і 
впливу держави та суспільства за її ста-
ном, тоді виникають серйозні проблеми 
у сфері безпеки. І саме за це заплачено 
ціною життя щонайменше 10 тисяч на-
ших громадян.
 Через нафтопродукти (їх наявність 
або відсутність, якість, ціну тощо) мож-
на дестабілізувати нашу державу, що та-
кож послаблює національну безпеку. 
 Крім того, катастрофічним чинни-
ком ризику є залежність військової тех-
ніки від імпорту нафтопродуктів. У цьо-
му ж контексті варто мати на увазi, що 
нафтобази Міністерства оборони в основ-
ному побудовані понад 60 років тому і не 
відповідають сучасним вимогам техніки 
безпеки. Їх застаріле обладнання та від-
сутність належних сучасних систем по-
жежобезпеки створюють високу ймовір-
ність техногенних катастроф на нафто-
базах Міноборони, подібних до тієї, що 
недавно сталася на Васильківській на-
фтобазі. Або просто відбудеться розлив 
тисяч тонн нафтопродуктів при розгер-
метизації поржавілих резервуарів. 
 Легко підрахувати, що Україна 

втрачає мільярди гривень через про-
стій нафтопереробних заводів, бо кожен 
мільйон тонн переробленої нафти забез-
печує прозоре надходження в державний 
бюджет кількох сотень мільйонів гри-
вень. Не кажучи вже про надходження 
від реалізації нафтопродуктів. На жаль, 
український ринок нафтопродуктів не-
рідко оперує паливом нелегального по-
ходження (тобто без будь-яких надход-
жень у бюджет, що є прямим корупцій-
ним сегментом), про що прямо говорив 
колишній міністр енергетики і вугільної 
промисловості України В. Демчишин у 
2015 році.
 Із руйнацією національної нафтопе-
реробки знищується українська шко-
ла нафтопереробки, яка є однією з най-
старіших у світі, оскільки її історія налі-
чує понад 160 років; закриваються тисячі 
кваліфікованих робочих місць. Зокрема, 
занепадають вітчизняні флагмани нафто-
газової галузі науково-проектні заклади 
ДП «Укр НДІ НП «МАСМА», ДП «Львів-
діпронафтохім» та ін. А частина високок-
валіфікованих їх колишніх співробітни-
ків вимушена працевлаштовуватися на 
зарубіжних фірмах.
 Згадані та інші проблеми вирішують-
ся створенням сучасного нафтохімічно-
го комплексу, який був би надійно конт-
рольований державою, при цьому вико-
ристовуючи активність приватних осіб, 
а відтак — міг би пропонувати українсь-
кому ринку достатній обсяг нафтопро-
дуктів, відповідної якості та ціни і, та-
ким чином, реалізувати державну полі-
тику в цьому секторі. Така концепція 
була розроблена в Україні в 2007—2008 
роках за вказівкою тодішнього Прези-
дента України В. Ющенка. На жаль, 
тоді цей проект не був реалізований. Те-
пер вартувало б його по-новому опрацю-
вати і реалізувати.
 При цьому варто виходити з того, 
що технічно готовий для подачі нафти 
на українські та зарубіжні заводи на-
фтопровід «Одеса—Броди». Правда, не-
обхідно продовжити цей трубопровід до 
північного узбережжя Польщі. Наяв-
ність такого чорноморсько-балтійського 
нафтопроводу дозволить Україні забез-
печити на 100% диверсифікацію поста-
чання нафти. Але навіть уже зараз мож-
на поставляти нафту до України з різних 
ринків.
 Обов’язково слід урахувати те, що 
новий нафтопереробний комплекс  спо-
руджуватимуть 4—5 років. А тому на 
той час необхідно, щоб держава спри-
яла постачанню в Україну сирої нафти, 
виходячи з потреб існуючих НПЗ, та за-
безпечила їх реальними можливостями 
щодо збуту продукції. ■

ГАЛУЗЬ

Трейдер там править бал
Про енергетичну безпеку України напередоднi професiйного свята 
працiвникiв нафто-газового комплексу

■

Не вельми райдужні настрої в нафтовиків напередодні професійного свята.❙

Петро НЕСТЕРЕНКО

У 2015 році депутат БПП Сергій Лещенко першим написав про роз-
слідування проти депутата з «Народного фронту» Миколи Марти-
ненка.  За дивним збігом обставин, діяльність Лещенка збiглася 
з бажанням деяких чиновників «прибрати» з посади тодішнього 
прем’єр-міністра Арсенія Яценюка, пише «РБК-Україна» у матеріалі 
«Безперспективна справа: чому НАБУ не може «наздогнати» Мар-
тиненка». А Мартиненко, якого вважають головним фінансистом 
«Народного фронту», був вдалою мішенню для атаки (і, як відомо, 
добровільно склав мандат. — Ред.). 



КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 23.15, 3.45 ТСН

06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.35 Маша і Ведмідь

09.30, 11.00, 12.20 Міняю 

жінку-6

14.10 Т/с «Сліпа»

14.45, 15.45 Сімейні мелодрами-6

17.10, 2.15 Мелодрама 

«Уламки щастя»

20.30, 00.00 Чистоnews 2016

21.00 Т/с «Свати-6»

22.00 Гроші

00.20 Драма «Вікінги-2»

01.20 Драма «Вікінги-2 

«Мовою оригіналу»

04.15 Служба розшуку дітей

04.20 Шість кадрів

ІНТЕР

06.10 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, 21.00 Т/с 

«Райські яблучка. 

Життя триває»

13.20 Судові справи

14.20 Сімейний суд

16.10 Чекай на мене. 

Україна

18.00, 19.00 Стосується 

кожного

20.00, 1.45, 4.25 Подробиці

22.50 Т/с «Секта»

02.30 Т/с «Сусіди»

05.15 Слідство вели...

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.50, 7.15, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

2.00 Події

09.15, 3.00 Зоряний шлях

10.50, 5.10 Реальна 

містика

11.50 Х/ф «Волошки для 
Василини»

13.45, 15.30 Т/с «Підміна в 

одну мить»

18.00, 4.10 Т/с «Співачка»

19.45 Говорить Україна

21.00 Х/ф «Фото на 
недобру 
пам’ять»

23.00 Події дня

23.30 Х/ф «Різники»

ICTV

05.45 Служба розшуку 

дітей

05.50, 19.20 Надзвичайні 

новини

06.45 Факти тижня

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки

09.55 Зірка YouTube

11.50 Без гальм

12.30, 13.20 Дивитись усім!

12.45, 15.45 Факти. День

13.55, 16.20 Х/ф «Супер 8»

16.40 Х/ф «Макс Пейн»
18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Більше, ніж правда

21.40 Т/с «Пес»

22.30 Свобода слова

01.10 Х/ф «Блейд-3. 
Трійця»

03.25, 4.40 Провокатор

04.15 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.55 Зона ночі

05.05, 18.00 Абзац

06.00, 8.50 Kids Time

06.02 М/с «Пінгвіни 

Мадагаскару»

08.52 М/ф «Три богатирі та 

Шамаханська 

цариця»

10.20 М/ф «Шрек»

12.15 М/ф «Шрек-2»

14.05 Т/с «Не родись 

вродливою»

19.00 Ревізор

22.00 Пристрасті за 

ревізором

01.00 Х/ф «П’ята хвиля»

5 канал

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

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

НТН

05.05 Х/ф «Трест, який 
луснув»

09.00 Кримінальні справи

09.55, 17.25 Т/с «Детективи»

10.55 Х/ф «Знову 
невловимі»

13.30, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: 

Нью-Йорк-7»

14.00, 19.00, 23.15, 2.45 

Свідок

15.20, 23.45 Т/с 

«Батьківщина1»

19.30 Т/с «Кулагін і партнери»

01.50 Т/с «Під куполом-2»

03.15 Випадковий свідок

03.20 Речовий доказ

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Музика в живопису, ч. 2 

06.30 Пьотр Котовський. 

Найдивовижніший 

ректор 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.35, 18.25 Новини-Світ 

07.45, 18.40 Новини 

08.00 Інформаційна програма 

«Культура.День». 

Дайджест

08.20 Ранок iз «Культурою»

08.55 Меморіальний музей 

Г. С. Сковороди

09.20 Мовою мистецтва.

Академія. Дайджест 

09.45 Моє майбутнє 

10.05 Головна роль. Ярослава 

Кравченко 

11.00 Йоганн Штраус 

«Летюча миша». 

Вистава Київського 

національного 

академічного театру 

оперети 

13.40 Родове гніздо князів 

Острозьких, ч. 2 

14.00, 02.00 Шевченко 

починається з

 любові

14.50, 02.50 Концерт 

«Симфонічні 

спектри»

16.00 Азбука ремесел

16.15 Самітник із роду 

Косачів

17.00 Юрій Шилов. 

Прабатьківщина Аріїв, 

ч. 1

17.30 Земляки. Анатолій 

Дімаров, ч. 1

18.00 За свободу!

19.00, 00.00 Інформаційна 

програма «Культура.

День»

19.20 Світ у прямокутнику. 

Антон Петрусь, ч. 2

19.50 Мистецтво Михайла 

Дмитренка

20.05 Передчуття. Ігор 

Крикунов, ч. 2

21.00 Херман Левенсхольд, 

«Сильфіда». Вистава 

Національної опери 

України 

22.10 Київський 

національний 

академічний театр 

оперети. Диригент 

Оксана Мадараш

22.50 Казимир Малевич. 

Життя і творчість

00.20 Світ у прямокутнику. 

Фотококтейль від 

Наталії Компанцевої

01.05 Передчуття. Алла 

Рубіна, ч. 2

04.00 Еліас Файнгерш «Соло 

з оркестрової ями». 

Моновистава. Швеція

05.05 Передчуття. 

Підсумкова розмова. 

Бароко

СТБ

06.45, 16.00 Все буде добре!

08.45 Все буде смачно!

10.40, 18.30 За живе!

11.50 Х/ф «Здрастуйте 
вам!»

14.00, 1.55 Слідство ведуть 

екстрасенси

18.00, 22.00 Вiкна-новини

20.00, 22.35 Хата на тата

00.35 Один за всіх

ТОНІС

06.00 Таке спортивне життя

06.30 Відлуння

07.00, 16.10 Зоопарки світу

09.50, 16.50 Алло, лікарю!

11.15, 19.50 Д/ф «Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем»

13.45, 21.40 Мова тварин

14.40, 22.10 Природа сьогодні

17.45 Чарівні світи

18.15 Іпостасі спорту

18.40 В гостях у Дмитра 

Гордона

21.00 Сироти дикої природи

23.10 Сили природи

00.00 Життя на Вершині

01.00 Фантазія

02.50 Після опівночі

03.50 Світські хроніки

04.15 Кумири

04.25 Модні історії

04.50 Цивілізація Incognita

05.05 Rock-Time

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

06.30, 9.30 Нове «Шалене 

відео по-українськи»

07.00, 8.25 Top Gear

08.05, 19.00 ДжеДАІ

10.25 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 Секретні матеріали

18.30 Спецкор

19.20 Цілком таємно

20.00 Х/ф «Осине гніздо»
22.00 Т/с «Перевізник-2»

23.00 Х/ф «В тилу ворога»
01.05 Х/ф «Темна сила»

ФУТБОЛ

06.00, 8.00, 20.35 Топ-матч

06.10 «Барселона» — 

«Алавес». ЧІ

08.10 «Зірка» — «Карпати». 

ЧУ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.15 Великий футбол

12.00 «Валенсія» — «Бетіс». 

ЧІ

13.50 «Ворскла» — 

«Волинь». ЧУ

16.00 «МЮ» — «Ман Сіті». ЧА

17.50 ЧА. Огляд туру

18.45 «Олімпік» — 

«Дніпро». ЧУ

20.40 «Реал» — «Осасуна». 

ЧІ

22.50, 4.25 Журнал Ліги 

Європи

23.45 «Ліверпуль» — 

«Лестер». ЧА

01.35 ЧІ. Огляд туру

02.35 «Сельта» — 

«Атлетіко». ЧІ

05.20 Журнал Ліги чемпіонів

ЄВРОСПОРТ

04.00, 8.30, 11.15 Теніс. US 

Open. Жінки. Фінал

05.30, 12.45, 17.50 Теніс. US 

Open. Чоловіки. Фінал

07.00, 2.30 Стрибки з 

трампліна. Літній 

Гран-прі

09.30 Міні-футбол. Чемпіонат 

світу

11.00, 23.00 WATTS

14.15, 15.15 Велоспорт. 

Гран-прі

16.15, 1.00 Футбол. Чемпіонат 

MLS

20.30 Футбол. ЧА. 

Чемпіоншип. Огляд туру

21.00 Футбол. ЧА. 

Чемпіоншип. 6-й тур

22.30 Найкраще з кінного 

спорту

23.15 Кінний спорт. Великий 

шолом Rolex

00.30 Футбол. Чемпіонат 

MLS. Найкращі моменти

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

06.50 Дзеркало історії

07.50 Правда життя

08.50 Мій дім — вбивця

09.50 Мисливці за зміями

10.40 Вражаючі кадри

11.30 Світ на долоні

12.30, 18.10 Правила життя

13.20, 19.00 У пошуках істини

14.10 Містична Україна

15.10, 19.50 Нечисть. 

Енциклопедія міфів

16.10 Поплічники Гітлера

17.10, 22.40 Смертельна 

зустріч

20.50 Шукачі скарбів

21.40 Підводний рай

23.30 Poker

00.30 Кримінал: великі 

таємниці

01.25 Теорія змови

05.15 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

09.10 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 Орел і решка. 

Ювілейний сезон

16.00 Три сестри

17.15 Розсміши коміка

18.15 Звана вечеря

19.10 Орел і решка. Шопінг-

2016

21.00 Орел і решка. 

Навколосвітня подорож

22.00 Х/ф «Хай щастить, 
Чаку»

00.00 Х/ф «Блондинка і 
блондинка»

01.50 Т/с «90210: нове 

покоління»

03.25 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.50 М/с «Дора і друзі. 

Пригоди в місті»

07.35 М/с «Ескімоска»

08.00 МультMIX

09.55 М/с «Лис Микита»

10.10 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»

10.40 М/ф «Клуб Вінкс: 

таємниця морської 

безодні»

12.10 Х/ф «Пастушка»
13.30 Одного разу під 

Полтавою

15.00 Т/с «Домашній арешт»

16.35, 22.00 Країна У

17.55, 23.00 Панянка-

селянка

20.00 Танька і Володька

21.00 Т/с «Кухня»

00.00 Т/с «Світлофор»

01.30 Т/с «Якось у казці»

02.25 БарДак

03.15 17+

03.55 Т/с «Щоденники 

Темного»

05.00 У ТЕТа тато!

УТ-1

09.00 Пляжний футбол. 

Відбірковий турнір 

до фінальної частини 

чемпіонату світу. Фінал

09.50 Національний відбір 

до дитячого пісенного 

конкурсу Євробачення-

2016

12.30 Перша шпальта

13.00, 21.00 , 5.35 Новини

13.30 Казки Лірника Сашка

13.40 Школа Мері Поппінс

14.00 Суспільний університет

14.50 Фольк-music

15.40 Яскраві моменти Ріо-

2016

16.00 ХV Літні Паралімпійські 

ігри. Легка атлетика. 

Настільний теніс

19.30 Студія. Паралімпіада-

2016

20.40 ХV Літні Паралімпійські 

ігри. Пауерліфтинг

21.30 ХV Літні Паралімпійські 

ігри. Фехтування. 

Настільний теніс. 

Плавання. Легка 

атлетика

ТРК «ЕРА»
23.00 Підсумки

23.15 Золотий гусак

23.50 На слуху

00.20 Телемагазин

03.25 Т/с «Острів любові»

04.40 Надвечір’я. Долі
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 23.15, 3.45 ТСН

06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 9.10 
«Сніданок з «1+1»

07.35 Маша і Ведмідь
09.30, 11.00, 12.20 Міняю 

жінку-6
14.10 Т/с «Сліпа»
14.45, 15.45 Сімейні мелодрами-

6
17.10, 2.15 Мелодрама «Уламки 

щастя»
20.30, 00.00 Чистоnews 2016
21.00 Т/с «Свати-6»
22.00 Життя без обману
00.20 Драма «Вікінги-2»
01.20 Драма «Вікінги-2 

«Мовою оригіналу»
04.15 Служба розшуку дітей
04.20 Шість кадрів

ІНТЕР

06.05, 11.15, 12.25, 5.15 

Слідство вели...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»

13.30, 14.20 Судові справи

14.45 Сімейний суд

15.30 Давай одружимося

18.00, 19.00 Стосується кожного

20.00, 1.45, 4.25 Подробиці

22.50 Т/с «Секта»

02.30 Т/с «Сусіди»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.00, 10.50, 5.10 Реальна 
містика

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 
Події

07.15, 8.15 Ранок з Україною
09.15 Зоряний шлях
11.50 Х/ф «Фото на недобру 

пам’ять»
13.45, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-2»
18.00, 4.10 Т/с «Співачка»
19.45 Говорить Україна
21.30 Футбол. Ліга чемпіонів 

УЄФА «Динамо» 
— «Наполі»

23.50 Події дня
00.10 Т/с «C. S. I. Нью-Йорк 2 

сезон»
02.00 Х/ф «Різники»

ICTV

05.30, 20.20 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини

10.00, 16.55 Т/с «1942»
11.50, 13.20, 1.45 Х/ф «Ключ 

саламандри»

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
22.30 Х/ф «Поліцейський із 

Беверлі Гіллз»
00.45 Т/с «Комісар Рекс»

03.25, 4.40 Провокатор

04.05 Служба розшуку дітей

04.10 Студія Вашингтон

04.15 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.15 Служба розшуку 
дітей

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
20.55 Київ вдень і вночі
22.05 Любов на виживання
00.05 Х/ф «Сутінки. Сага. 

Світанок. Частина 2»

5 канал

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

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

НТН

05.15 Легенди бандитської Одеси
05.40 Х/ф «Назад дороги 

немає»
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, 3.40 Свідок
15.20 Т/с «Батьківщина»
19.30 Т/с «Кулагін і партнери»
23.45 Т/с «Батьківщина-2»
01.50 Т/с «Під куполом-2»
02.45 Європейський покерний 

турнір
04.10 Випадковий свідок
04.15 Речовий доказ

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну
06.05 Юрій Шилов. 

Прабатьківщина аріїв, ч. 1 
06.30 Земляки. Анатолій 

Дімаров, ч. 1 
07.00 Ранок iз «Культурою»
07.35, 18.25 Новини-Світ 
07.45, 18.40 Новини 
08.00, 19.00, 00.00 Інформаційна 

програма «Культура.День» 
08.15 Ранок iз «Культурою»
08.55 За свободу! 
09.20 Світ у прямокутнику. 

Антон Петрусь, ч. 2 
09.50 Мистецтво Михайла 

Дмитренка 
10.05 Передчуття. Ігор 

Крикунов, ч. 2 
11.00 Херман Левенсхольд 

«Сильфіда». Вистава 
Національної опери 
України 

12.10 Київський національний 
академічний театр 
оперети. Диригент Оксана 
Мадараш 

12.50 Казимир Малевич. Життя 
і творчість 

14.00, 02.00 Подорож крізь 
епохи. Концерт

15.15, 03.15 Живописні 
метафори Анатолія 
Криволапа

16.00 Обереги. Кераміка
16.20 Трагічні скрижалі 

української науки
17.00 Невигадані історії з життя 

одного театру, ч. 1
17.20 Галерея образів. 

М. Ярошенко
17.30 Земляки. Анатолій 

Дімаров, ч. 2
18.00 Читаючи Чеслава Мілоша
19.20 Національний музей 

мистецтв імені Богдана і 
Варвари Ханенків, ч. 1

19.55 Д/ф «Формула життя. 
Олександр Палладін»

20.20 Роман Коваль. 
Повернення правди. 
Світлі дороги Рената 
Польового, ч. 1

21.00 А. Б. Вальєхо. У палаючій 
пітьмі. Вистава Молодого 
театру

22.45 «Звук і Душа». Концерт 
квартету «Капріс-Класік»

00.20 Прямостояння. Роман 
Корогодський

01.05 Д/ф «Рейх. Крах чорних 
селекціонерів», ч. 1

01.30 Незримий відчай 
Бабиного Яру, ч. 1

04.00 Е. Мазія «Ігри на старому 
подвір’ї». Вистава 
Національного театру 
російської драми ім. Лесі 
Українки

 
СТБ

06.40, 16.00 Все буде добре!
08.40 Все буде смачно!
09.40, 18.30 За живе!
10.55 МастерШеф-4
18.00, 22.00 Вiкна-новини
20.00, 22.45 МастерШеф-6
23.30 Т/с «Коли ми вдома»
00.25 Один за всіх
01.45 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.00 Таке спортивне життя
06.30 Мова тварин
07.00, 22.10 Природа сьогодні
09.50, 16.50 Алло, лікарю!
11.15, 19.50 Д/ф «Щоденники 

Другої світової війни: 
день за днем»

13.45 Будьте здорові!
13.55 Чарівні світи
14.40 Сили природи
17.45 Соціальний статус: ваша 

пенсія
18.40 В гостях у Дмитра 

Гордона
21.00 Сироти дикої природи
21.40 Відлуння
23.10 Скарби і смертельні 

таємниці морів
00.10 Життя на Вершині
01.20 Фантазія
03.00 Після опівночі

04.00 Світські хроніки
04.30 Кумири
04.40 Модні історії
05.00 Rock-Time

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
06.35 Нове «Шалене відео по-

українськи»
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, 10.15 Д/п «Загублені 

світи»
12.40 Відеобімба
13.25 Т/с «Мушктери-2»
15.35, 22.00 Т/с «Перевізник-2»
16.35 Х/ф «Повний газ»
19.20 Люстратор. Спецпроект
20.00 Х/ф «Дракано»
23.55 Х/ф «Триленіум»

ФУТБОЛ

06.00, 8.00, 20.25 Топ-матч
06.10 «Арсенал» — 

«Саутгемптон». ЧА
08.10 «Ворскла» — «Волинь». 

ЧУ
10.00, 15.55, 20.50, 22.30 

Футбол NEWS. LIVE
10.20 «Шахтар» — «Динамо». 

ЧУ
12.10 Великий футбол
13.55 «Динамо» (К) — 

«Наполі». Юнацька Ліга 
УЄФА

16.15 «Ліверпуль» — 
«Лестер». ЧА

18.05 Журнал Ліги чемпіонів
18.35 «Дніпро» — «Наполі». 

1/2 фіналу (2014/2015 
рр.) Ліга Європи УЄФА

20.30, 20.55, 23.40 Ніч Ліги 
чемпіонів

21.30 «Динамо» (К) — 
«Наполі». Ліга чемпіонів 
УЄФА

00.30 «ПСЖ» — «Арсенал». 
Ліга чемпіонів УЄФА

02.20 ЧА. Огляд туру
03.15 «Сандерленд» — 

«Евертон». ЧА
05.00 ЧІ. Огляд туру

ЄВРОСПОРТ

04.00, 16.00, 22.30 Теніс. US 
Open. Чоловіки. Фінал

05.30, 14.30, 21.05 Теніс. US 
Open. Жінки. Фінал

07.00, 8.00, 19.00, 2.30 Футбол. 
Чемпіонат MLS

09.00 Футбол. Чемпіонат MLS. 
Найкращі моменти

09.30, 17.30 Міні-футбол. 

Чемпіонат світу
11.00 Кінний спорт
12.00, 1.30 Стрибки з трампліна. 

Літній Гран-прі
13.30 Кінний спорт. Великий 

шолом Rolex
20.00, 0.30 Велоспорт. 

«Вуельта». Огляд
00.05 Автоспорт. Формула-3

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
06.50 Дзеркало історії
07.50 Правда життя
08.50 Мій дім — вбивця
09.50 Мисливці за зміями
10.40 Вражаючі кадри
11.30 Окраса Австрії
12.30, 18.10 Правила життя
13.20, 19.00 У пошуках істини
14.10 Містична Україна
15.10, 19.50 Нечисть. 

Енциклопедія міфів
16.10 Поплічники Гітлера
17.10 Смертельна зустріч
20.50 Шукачі скарбів
21.40 Підводний рай
22.40 Небезпечна Австралія

23.30 Вражаюче відео
00.30 Кримінал: великі 

таємниці
01.25 Гордість України
05.15 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
09.10 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. 

Навколосвітня подорож
16.00 Три сестри
17.15 Розсміши коміка
18.15 Звана вечеря
19.10 Орел і решка. Шопінг-

2016
22.00 КВК на БІС
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
01.45 Т/с «90210: нове 

покоління»

03.15 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята
06.50 М/с «Дора і друзі. 

Пригоди в місті»
07.35 М/с «Ескімоска»
08.00 МультMIX
09.55 М/с «Лис Микита»
10.10 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»
11.00 Х/ф «Принц-жабеня»
12.10 Х/ф «Злодій та його 

учитель»
13.30 Одного разу під 

Полтавою
15.00 Т/с «Домашній арешт»
16.35, 22.00 Країна У
17.55, 23.00 Панянка-селянка
20.00 Танька і Володька
21.00 Т/с «Кухня»
00.00 Т/с «Світлофор»
01.30 Т/с «Якось у казці»
02.25 БарДак
03.15 17+
03.55 Т/с «Щоденники 

Темного»
05.00 У ТЕТа тато!

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 21.00, 
5.35 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 ХV Літні Паралімпійські 
ігри. Плавання. Легка 
атлетика. Настільний теніс

12.00, 5.10 Уряд на зв’язку з 
громадянами

12.30 РЕ:ФОРМА
13.30 Казки Лірника Сашка
13.40 Школа Мері Поппінс
14.00 Суспільний університет
14.50 Д/ф «Давид Черкаський. 

Людина-джаз»
15.40 Яскраві моменти Ріо-2016
16.00 ХV Літні Паралімпійські 

ігри. Легка атлетика
19.30 Студія. Паралімпіада-

2016 
20.40 ХV Літні Паралімпійські 

ігри. Фехтування
21.30 ХV Літні Паралімпійські 

ігри. Фехтування. 
Плавання. Легка атлетика

ТРК «ЕРА»
23.00 Підсумки
23.15 Золотий гусак
03.25 Т/с «Острів любові»
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ПЕРЕДПЛАТА-2016■

Бойова газета 
для героїчної нації
9—10 вересня в обласних 
центрах та в Києві ще можна 
передплатити «Україну молоду» 
на четвертий квартал

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 перед плати 
бере: на місяць — 95 коп., на квар-
тал — 2 грн. 15 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і чи-
тачi — як зi столицi, так i з глибинки, — i 
колеги-журналiсти оцiнюють як головну на-
цiональну газету держави. Редакцiя «УМ» i 
надалi намагатиметься бути гiдною такої ви-
сокої оцiнки i вашої уваги, шановнi читачi.
 Оформити передплату в усiх поштових 
вiддiленнях чи безпосередньо в листоношi 
можна до 10 вересня — в обласних цент-
рах та в Києві, і ви отримуватимете газету 
з жовтня.
 Ви також можете оформити передплату 
на газету «Україна молода» «on-line» на сай-
ті ДП «Преса» www.presa.ua. Державне під-
приємство з розповсюдження періодичних 
видань «Преса» ввело спосіб розрахунку за 
передплату — через системи WebMoney та 
IPay. Зручний сучасний інтернет-розраху-
нок дозволить заплатити вартість передпла-
ти на газету «Україна молода», не покидаю-
чи свій дім чи робоче місце.
 До наших постiйних читачiв ми тради-
цiйно звертаємося: якщо ви багато рокiв пе-
редплачуєте «Україну молоду» — порадьте 
передплату i своїм родичам, друзям, сусiдам, 
знайомим. 

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



КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 23.15, 3.45 ТСН

06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.35 Маша і Ведмідь

09.30, 11.00, 12.20 Міняю 

жінку-6

14.10 Т/с «Сліпа»

14.45, 15.45 Сімейні мелодрами-6

17.10, 2.15 Мелодрама 

«Уламки щастя»

20.30, 00.00 Чистоnews 2016

21.00 Т/с «Свати-6»

22.00 Поверніть мені красу-2

00.20 Драма «Вікінги-2»

01.20 Драма «Вікінги-2 

«Мовою оригіналу»

04.15 Служба розшуку дітей

04.20 Шість кадрів

ІНТЕР

06.05, 11.15, 12.25, 5.15 

Слідство вели...

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»

13.30, 14.20 Судові справи

14.45 Сімейний суд

15.30 Давай одружимося

18.00, 19.00 Стосується 

кожного

20.00, 1.45, 4.25 Подробиці

23.50 Т/с «Немила»

02.50 Т/с «Сусіди»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.00, 10.50, 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

11.50 Т/с «Лжесвідок»

13.45, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар 2»

18.00, 4.10 Т/с «Співачка»

19.45 Говорить Україна

21.00 Х/ф «Ця жінка до 
мене»

23.00 Події дня

23.30 Т/с «C. S. I. Нью-Йорк. 

2-й сезон»

ICTV

05.30 Громадянська оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.00, 16.55 Т/с «1942»

11.50, 13.20 Х/ф 
«Поліцейський із 
Беверлі Гіллз»

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 Секретний фронт

22.30 Х/ф «Поліцейський із 
Беверлі Гіллз-2»

00.45 Т/с «Комісар Рекс»

01.45 Т/с «Спіраль»

03.15, 4.35 Провокатор

04.05 Студія Вашингтон

04.10 Факти

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 «Вісімдесяті»

10.30 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»

14.20 Т/с «Не родись 

вродливою»

19.00 Хто зверху 

20.55 Київ вдень і вночі

22.05 Хто зверху

00.05 Х/ф «Кров і 
шоколад»

5 канал

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

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 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

НТН

05.35 Х/ф «Шереметьєво-2»
07.10 Х/ф «Назад дороги 

немає»
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, 2.45 

Свідок

15.20, 23.45 Т/с 

«Батьківщина-2»

19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»

01.50 Т/с «Під куполом-2»

03.15 Випадковий свідок

03.25 Речовий доказ

04.40 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Невигадані історії з 

життя одного театру, 

ч. 1 

06.30 Земляки. Анатолій 

Дімаров, ч. 2 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.35, 18.25 Новини-Світ 

07.45, 18.40 Новини 

08.00, 19.00, 00.00 

Інформаційна програма 

«Культура.День» 

08.15 Ранок iз «Культурою»

08.55 Читаючи Чеслава 

Мілоша

09.20 Національний музей 

мистецтв імені Богдана 

і Варвари Ханенків, ч. 1 

09.55 Д/ф «Формула життя. 

Олександр Палладін» 

10.20 Роман Коваль. 

Повернення правди. 

Світлі дороги Рената 

Польового, ч. 1 

11.00 А. Б. Вальєхо. 

У палаючій пітьмі. 

Вистава Молодого 

театру 

12.45 Звук і Душа. Концерт 

квартету «Капріс-

Класік» 

14.00, 02.00 Луїджі 

Піранделло «Трохи 

вина, або 70 обертів» 

Вистава Київського 

академічного театру 

драми і комедії на 

Лівому березі Дніпра

15.30, 03.30 Музика і 

музиканти. Пам’ять 

серця

16.00 Скарби роду. Ляльки-

мотанки

16.15 Георгій Майборода. 

«Життя після життя...»

17.00 Архітектор 

Городецький, ч. 1

17.30 Вони прославили наш 

край. Йосип Сліпий

18.00 Незримий відчай 

Бабиного Яру, ч. 1

19.20 Національний музей 

мистецтв імені Богдана 

і Варвари Ханенків, ч. 2

19.50 Д/ф «Гармонія протиріч 

Тетяни Яблонської»

20.15 Роман Коваль. 

Повернення правди. 

Світлі дороги Рената 

Польового, ч. 2

21.00 І. Карпенко-Карий, 

«Суєта». Фільм-

вистава 

22.30 Гала-концерт Київського 

національного 

академічного театру 

оперети

00.20 Мистецький арсенал 

00.50 Стезі пізнання. 

Художник Володимир 

Кальненко

01.05 Д/ф «Рейх. Крах чорних 

селекціонерів», ч. 2

01.30 Незримий відчай 

Бабиного Яру, ч. 2 

04.00 XVIII Міжнародний 

театральний фестиваль 

«Мельпомена Таврії»

05.35 Музика Василя 

Пилипчака на вірші 

українських поетів

 

СТБ

06.50, 16.00 Все буде добре!

08.50 Все буде смачно!

10.45, 18.30 За живе!

12.00 МастерШеф-4

18.00, 22.00 Вiкна-новини

20.00, 22.45 МастерШеф-6

00.05 Т/с «Коли ми вдома»

00.55 Давай поговоримо про 

секс-3

02.45 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.00 Таке спортивне життя

06.30 Відлуння

07.00, 22.00 Природа сьогодні

09.50, 16.50 Алло, лікарю!

11.15 Д/ф «Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем»

13.40 Соціальний статус: 

ваша пенсія

14.40, 23.00 Скарби і 

смертельні таємниці 

морів

16.15, 21.00 Сироти дикої 

природи

17.45 Чарівні світи

18.30 Зоопарки світу

19.00 Кваліфікаційний етап 

чемпіонату Європи з 

баскетболу. Україна 

— Косово

21.40 Глобал-3000

00.00 Натхнення

00.10 Життя на Вершині

01.10 Фантазія

02.50 Після опівночі

03.50 Світські хроніки

04.15 Кумири

04.25 Модні історії

04.45 Цивілізація Incognita

05.00 Rock-Time 

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

06.35 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

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, 10.15 Д/п «Загублені 

світи»

12.40 Відеобімба

13.45, 23.55 Х/ф 
«Триленіум»

15.40, 22.00 

Т/с «Перевізник-2»

16.40 Х/ф «Дракано»
19.20 Люстратор 7, 62

20.00 Х/ф «Акула-
вбивця»

ФУТБОЛ

06.00 ЧА. Огляд туру

06.55 «Ман Сіті» — 

«Борусcія» (М). Ліга 

чемпіонів УЄФА

08.40, 20.10, 5.00 Огляд 

вівторка. Ліга чемпіонів 

УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 «ПСЖ» — «Арсенал». 

Ліга чемпіонів УЄФА

12.05 Ліга чемпіонів. ONLINE

13.55 «Реал» — «Осасуна». 

ЧІ

16.00, 18.50 Ніч Ліги 

чемпіонів

17.00 «Динамо» (К) 

— «Наполі». Ліга 

чемпіонів УЄФА

19.40 Сіткорізи

21.30 «Реал» — «Спортінг». 

Ліга чемпіонів УЄФА

23.40 Топ-матч

23.50 Огляд середи. Ліга 

чемпіонів УЄФА

01.25 «Легія» — «Боруссія» 

(Д). Ліга чемпіонів 

УЄФА

03.15 «Динамо» (К) — 

«Наполі». Юнацька Ліга 

УЄФА

ЄВРОСПОРТ

04.00, 7.30, 12.00, 15.00 

Велоспорт. «Вуельта». 

Огляд

05.00, 13.00 Теніс. US Open. 

Краще

06.00 WATTS

06.15 Футбол. Чемпіонат MLS 

08.30, 14.00, 21.00 Стрибки 

з трампліна. Літній 

Гран-прі

09.30, 00.00 Міні-футбол. 

Чемпіонат світу

11.00 Кінний спорт

16.00, 22.30 Велоспорт. Гран-

прі Валлонії

18.00, 1.00 Теніс. US Open. 

Жінки. Фінал

19.30, 2.30 Теніс. US Open. 

Чоловіки. Фінал

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

06.50, 1.25 Дзеркало історії

07.50 Правда життя

08.50 Паразити. Вторгнення

09.50, 20.50 Шукачі скарбів

10.40 Вражаючі кадри

11.30 Світ на долоні

12.30, 18.10 Правила життя

13.20, 19.00 У пошуках 

істини

14.10 Містична Україна

15.10, 19.50 Нечисть. 

Енциклопедія міфів

16.10 Поплічники Гітлера

17.10 Смертельна зустріч

21.40 Над Британією

22.40 Небезпечна Австралія

23.30 Вражаюче відео

00.30 Кримінал: великі 

таємниці

05.15 Полювання на вбивць

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 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. 

Навколосвітня 

подорож

16.00 Три сестри

17.15 Розсміши коміка

18.15 Звана вечеря

19.10 Орел і решка. Шопінг-

2016

22.00 КВК на БІС

23.00 Т/с «Доктор Хаус»

01.45 Т/с «90210: нове 

покоління»

03.15 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.50 М/с «Дора і друзі. 

Пригоди в місті»

07.35 М/с «Ескімоска»

08.00 МультMIX

09.55 М/с «Лис Микита»

10.10 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»

11.00 Х/ф «Диявол з 
трьома золотими 
волосинами»

12.10 Х/ф «Про рибалку та 
його дружину»

13.30 Одного разу під 

Полтавою

15.00 Т/с «Домашній арешт»

16.35, 22.00 Країна У

17.55, 23.00 Панянка-селянка

20.00 Танька і Володька

21.00 Т/с «Кухня»

00.00 Т/с «Світлофор»

01.30 Т/с «Якось у казці»

02.25 БарДак

03.15 17+

03.55 Т/с «Щоденники 

Темного»

05.00 У ТЕТа тато!

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 21.00, 

5.35 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

11.00 Засідання Кабінету 

Міністрів України

13.30 Казки Лірника Сашка

13.40 Хто в домі господар?

14.00 Суспільний університет

14.30 Яскраві моменти Ріо-

2016

15.00 ХV Літні Паралімпійські 

ігри. Фехтування. 

Параканое

19.30 Студія. Паралімпіада-

2016

20.40 ХV Літні Паралімпійські 

ігри. Пауерліфтинг

21.30, 22.45 ХV Літні 

Паралімпійські ігри. 

Фехтування. Плавання. 

Легка атлетика

22.40 Мегалот

ТРК «ЕРА»
03.25 Т/с «Острів любові»

04.35 Музичне турне

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 9—10 ВЕРЕСНЯ 2016
14 вересня
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 0.30 ТСН

06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.35 Маша і Ведмідь

09.30, 11.00 Міняю жінку-6

12.20 Міняю жінку-7

14.10 Т/с «Сліпа»

14.45, 15.45 Сімейні 

мелодрами-6

17.10, 2.55 Мелодрама 

«Уламки щастя»

20.30, 0.45 Чистоnews 2016

21.00 Т/с «Свати»

22.00 Світ навиворіт-7

23.00 Право на владу 2016

01.20 Драма «Вікінги-2»

02.10 Драма «Вікінги-2 

«Мовою оригіналу»

04.25 Шість кадрів

ІНТЕР

06.05, 11.15, 12.25, 5.15 

Слідство вели...

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»

13.30, 14.20 Судові справи

14.45 Сімейний суд

15.30 Давай одружимося

18.00, 19.00 Стосується 

кожного

20.00, 1.45, 4.25 Подробиці

23.50 Т/с «Немила»

02.50 Т/с «Сусіди»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.00, 10.50, 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

11.50 Т/с «Лжесвідок»

13.45, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-2»

18.00, 4.10 Т/с «Співачка»

19.45 Говорить Україна

21.50 Футбол. Ліга Європи 

УЄФА «Коньяспор» 

— «Шахтар»

00.00 Події дня

00.15 Т/с «C. S. I. Нью-Йорк. 

3-й сезон»

ICTV

05.25 Громадянська оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.00, 16.55 Т/с «1942»

11.50, 13.20 Х/ф 
«Поліцейський із 
Беверлі Гіллз-2»

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 «Поліцейський із 
Беверлі Гіллз-3»

00.40 Т/с «Комісар Рекс»

01.40 Т/с «Спіраль»

03.10, 4.35 Провокатор

04.00 Служба розшуку дітей

04.05 Студія Вашингтон

04.10 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.15, 1.55 Служба розшуку 

дітей

03.20 Зона ночі

05.15, 18.00 Абзац

06.15, 7.30 Kids Time

06.17 М/с «Пінгвіни 

Мадагаскару»

07.32 Т/с «Вісімдесяті»

10.35 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»

14.20 Т/с «Не родись 

вродливою»

19.00 Любов на виживання

20.55 Київ вдень і вночі

22.05 Суперінтуїція

00.00 Х/ф «Європа»

02.00 Про що говорять 

тварини

5 канал

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

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

НТН

05.10, 4.55 Правда життя. 

Професії

05.45 Х/ф «Старий Новий 
рік»

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, 2.45 

Свідок

15.20, 23.45 Т/с 

«Батьківщина-2»

19.30 Т/с «Кулагін і партнери»

01.50 Т/с «Під куполом-2»

03.15 Речовий доказ

04.30 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Архітектор 

Городецький, ч. 1 

06.30 Вони прославили наш 

край. Йосип Сліпий 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.35, 18.25 Новини-Світ 

07.45, 18.40 Новини 

08.00, 19.00, 00.00 

Інформаційна 

програма «Культура.

День» 

08.15 Ранок iз «Культурою»

08.55 Незримий відчай 

Бабиного Яру, ч. 1

09.20 Національний музей 

мистецтв імені Богдана 

і Варвари Ханенків, ч. 2 

09.50 Д/ф «Гармонія протиріч 

Тетяни Яблонської» 

10.15 Роман Коваль. 

Повернення правди. 

Світлі дороги Рената 

Польового, ч. 2 

11.00 І. Карпенко-Карий 

«Суєта». Фільм-

вистава 

12.30 Гала-концерт 

Київського 

національного 

академічного театру 

оперети 

14.00, 02.00 «Кайдаші». 

Вистава Київського 

академічного Молодого 

театру

15.50, 03.50 Православний 

календар 

16.00 Незвідане Закарпаття. 

Вбрання предків, ч. 1

16.30 Божественний дар 

Дмитра Бортнянського

17.00 Театр Гната Юри, або 

Майстер Часу, ч. 1

17.20 Довгі вакації Хведора 

Вовка

18.00 Незримий відчай 

Бабиного Яру, ч. 2

19.20, 00.20 Дійові особи

20.15 Гра долі. Таємниця 

кохання. Олександрія 

20.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Віктор 

Неборак, ч. 1

21.00 Вистава на телеекрані. 

«За двома зайцями»

23.30 Ювілейний авторський 

вечір Лесі Дичко, 

ч. 2 Сюїта з балету 

«Катерина Білокур»

01.15 Гра долі. Софія — дитя 

кохання 

01.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Віктор 

Неборак, ч. 1

04.00 Х/ф «Марія» 
05.05 Срібне століття 

бельгійської поезії 

СТБ

07.00, 16.00 Все буде добре!

09.00 Все буде смачно!

10.50, 18.30 За живе!

12.10 МастерШеф-4

18.00, 22.00 Вiкна-новини

20.00, 22.45 Зважені та 

щасливі-6

00.10 Один за всіх

01.45 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.00 Таке спортивне життя

06.30 Глобал-3000

07.00, 22.10 Природа сьогодні

09.50, 16.50 Алло, лікарю!

11.15 Зоопарки світу

13.45, 17.45 Чарівні світи

14.40, 23.10 Скарби і 

смертельні таємниці 

морів

16.15, 21.00 Сироти дикої 

природи

18.15, 4.55 Цивілізація 

Incognita

18.40 В гостях у Дмитра 

Гордона

19.50 Д/ф «Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем»

21.40 Відлуння

00.10 Життя на Вершині

01.15 Фантазія

03.00 Після опівночі

04.00 Світські хроніки

04.25 Кумири

04.35 Модні історії

05.10 Rock-Time

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

06.35 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

07.35, 11.10, 1.50 Облом.UA.

08.10, 19.00, 23.00 ДжеДАІ

08.30, 18.30 Спецкор

09.00, 19.20, 23.20 Секретні 

матеріали

09.20, 10.15 Д/п «Загублені 

світи»

12.40 Відеобімба

13.50, 23.55 Х/ф 
«Триленіум»

15.45, 22.00 Т/с 

«Перевізник-2»

16.45 Х/ф «Акула-вбивця»
20.00 Х/ф «Чорна буря»

ФУТБОЛ

06.00, 18.05 Журнал Ліги 

Європи

06.55 «Ювентус» 

— «Севілья». Ліга 

чемпіонів УЄФА

08.40 Огляд середи. Ліга 

чемпіонів УЄФА

10.00, 15.40, 22.50 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 «Реал» — «Спортінг». 

Ліга чемпіонів УЄФА

12.10 Ліга чемпіонів. ONLINE

15.20 Огляд вівторка. Ліга 

чемпіонів УЄФА

16.00 «Легія» — «Боруссія» 

(Д). Ліга чемпіонів 

УЄФА

17.50, 5.30 Топ-матч

19.00, 21.55 Шлях до 

Стокгольма

19.50 «Зоря» — 

«Фенербахче». Ліга 

Європи УЄФА

22.35 Ліга Європи. ONLINE

00.00 «Феєнорд» — «МЮ». 

Ліга Європи УЄФА

01.50 «Карабах» — 

«Слован». Ліга Європи 

УЄФА

03.40 «ПСЖ» — «Арсенал». 

Ліга чемпіонів УЄФА

ЄВРОСПОРТ

04.00, 12.00, 16.00, 21.00 

Теніс. US Open. Краще

05.00 Велоспорт. «Вуельта». 

Огляд

06.00, 15.00 Стрибки з 

трампліна. Літній 

Гран-прі

07.00, 2.30 Теніс. US Open. 

Жінки. Фінал

08.15, 1.00 Теніс. US Open. 

Чоловіки. Фінал

09.30, 00.00 Університетський 

спорт. Бадмінтон. 

Чемпіонат світу

10.30, 14.00, 17.00, 19.30, 

22.00, 23.00 Міні-

футбол. Чемпіонат світу

13.00 Велоспорт. Гран-прі 

Валлонії

18.15 Футбол. Чемпіонат MLS 

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

06.50 Дзеркало історії

07.50 Правда життя

08.50 Паразити. Вторгнення

09.50 Шукачі скарбів

10.40 Вражаючі кадри

11.30 Вартові ковчега

12.30, 18.10 Правила життя

13.20, 19.00 У пошуках істини

14.10 Містична Україна

15.10, 19.50 Нечисть. 

Енциклопедія міфів

16.10 Голокост зсередини

17.10, 22.40 Небезпечна 

Австралія

20.50 Мисливці за зміями

21.40 Дика Польща

23.30 Вражаюче відео

00.30 Кримінал: великі 

таємниці

01.25 Ризиковане житт

05.15 Полювання на вбивць

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

09.20 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. 

Навколосвітня 

подорож

16.00 Три сестри

17.15 Розсміши коміка

18.15 Звана вечеря

19.10 Орел і решка. Шопінг-

2016

22.00 КВК на БІС

23.00 Т/с «Доктор Хаус»

00.50 Т/с «90210: нове 

покоління»

02.30 Нічне життя

ТЕТ

00.00 Малята-твійнята

06.50 М/с «Дора і друзі. 

Пригоди в місті»

07.35 М/с «Ескімоска»

08.00 МультMIX

09.55 М/с «Лис Микита»

10.10 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»

11.00 Х/ф «Дівчинка з 
сірниками»

12.10 Х/ф «Розумна 
селянська донька»

13.30 Одного разу під 

Полтавою

15.00 Т/с «Домашній арешт»

16.35, 22.00 Країна У

17.55, 23.00 Панянка-селянка

20.00 Танька і Володька

21.00 Т/с «Кухня»

00.00 Т/с «Світлофор»

01.30 Т/с «Якось у казці»

02.25 БарДак

03.15 17+

03.55 Т/с «Щоденники 

Темного»

05.00 У ТЕТа тато!

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 21.00, 

5.35 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. Плавання. Легка 

атлетика. Фехтування

12.15 Т/с «Таксі»

13.30 Казки Лірника Сашка

13.40 Як це?

14.00 Суспільний університет

14.30 Яскраві моменти Ріо-

2016

15.00 ХV Літні Паралімпійські 

ігри. Фехтування. 

Параканое

19.30 Студія. Паралімпіада-

2016

20.40 ХV Літні Паралімпійські 

ігри. Пауерліфтинг

21.30 ХV Літні Паралімпійські 

ігри. Плавання. Легка 

атлетика

03.20 Т/с «Острів любові»

04.35 Музичне турне
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30 ТСН

06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.35 Маша і Ведмідь

09.30, 11.00, 12.20 Міняю 

жінку-7

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 Жахи «Імла»

01.20 Що? Де? Коли?

05.20 Шість кадрів

ІНТЕР

06.05, 11.15, 12.25 Слідство 
вели...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 Т/с «Райські яблучка. 
Життя триває»

13.30, 14.20 Судові справи
14.45 Сімейний суд
15.30 Давай одружимося
18.00 Стосується кожного
20.00, 1.25 Подробиці
21.00 Чорне дзеркало
23.30 Х/ф «Дев’ять ознак 

зради»
02.25 Великі українці»
02.45 Х/ф «Вперед, за 

скарбами гетьмана!»
04.20 Чекай на мене. Україна

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.00, 10.50 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

11.50 Х/ф «Пізня 
любов»

13.45, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-2»

18.00, 4.00 Т/с «Співачка»

19.45 Говорить Україна

21.00 Х/ф «Нічна 
фіалка»

23.00 Події дня

23.30 Т/с «C. S. I. Нью-Йорк 

3-й сезон»

ICTV

05.25 Громадянська оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.05, 16.55 Т/с «1942»

11.50, 13.20 Х/ф 
«Поліцейський із 
Беверлі Гіллз-3»

12.45, 15.45 Факти. День

14.30 Т/с «Відділ 44»

15.30, 16.20 Т/с «Пес»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Антизомбі

21.25, 22.30 Дизель-шоу

23.30 Х/ф «Метод Хітча»

02.05 Т/с «Спіраль»

03.25 Стоп-10

04.25 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

04.40, 18.00 Абзац

05.40, 6.55 Kids Time

05.42 М/с «Пінгвіни 

Мадагаскару»

06.57 Т/с «Вісімдесяті»

10.00, 22.50 Половинки

12.00, 21.40 Київ вдень і вночі

15.15, 19.00 Супермодель 

по-українськи

00.50 Суперінтуїція

02.45 Про що говорять 

тварини

5 канал

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

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

05.35 Х/ф «П’ять хвилин 
страху»

07.05 Х/ф «Людина в 
зеленому кімоно»

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, 2.45 

Свідок

15.20, 23.45 Т/с 

«Батьківщина-2»

19.30 Т/с «Кулагін і партнери»

01.50 Т/с «Під куполом-2»

03.15 Випадковий свідок

03.25 Речовий доказ

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Театр Гната Юри, або 

Майстер Часу, ч. 1

06.25 Довгі вакації Хведора 

Вовка 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.35, 18.25 Новини-Світ 

07.45, 18.40 Новини 

08.00, 19.00, 00.00 

Інформаційна програма 

«Культура.День» 

08.15 Ранок iз «Культурою»

08.55 Незримий відчай 

Бабиного Яру, ч. 2

09.20 Дійові особи 

10.15 Гра долі. Таємниця 

кохання. Олександрія 

10.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Віктор 

Неборак, ч. 1 

11.00 Вистава на телеекрані. 

«За двома зайцями» 

13.30 Ювілейний авторський 

вечір Лесі Дичко, 

ч. 2 Сюїта з балету 

«Катерина Білокур» 

14.00, 02.00 Батяри

14.55, 02.55 Його Величність 

кларнет

16.00 З одвічністю на «ти». 

Благодать під 

соснами

16.50 Історія однієї картини. 

Художник Микола 

Пимоненко

17.00 Нариси історії 

культури України 

з Мирославом 

Поповичем. Петро 

Могила

17.30 Олена Хижна. Життя не 

має репетицій

18.00 «Рідні наспіви». 

Український сувенір

19.20, 00.20 Територія Кіно. 

Ольга Матешко

20.10 Музей видатних діячів 

української культури. 

Михайло Старицький

20.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Віктор 

Неборак, ч. 2 

21.00 Гала-концерт 

Національного 

президентського 

оркестру до 25-річчя 

Дня Незалежності 

України

21.25 Києвотека. Київ 

у старих газетах

21.55 Лев Венедиктов. 

Корифей хорового 

мистецтва

22.55 О. Захарчук. Земне 

причастя небом

01.10 Києвотека. Київ 

у міському фольклорі

01.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Віктор 

Неборак, ч. 2

04.00 Надія Птушкіна 

«Пізанська вежа». 

Вистава Київського 

академічного театру 

російської драми 

ім. Лесі Українки

05.20 «Україна — Японія» 

Культурний міст

СТБ

05.30 Зіркове життя

07.30 Х/ф «Я тебе кохаю»
18.00, 22.00 Вiкна-новини

18.30, 0.25 Т/с «Коли ми 

вдома»

20.00, 22.45 Танцюють всі!-9

01.50 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

05.55 Таке спортивне життя

06.20 Будьте здорові!

06.30, 21.40 Відлуння

07.00 Природа сьогодні

09.50, 16.50 Алло, лікарю!

11.15, 19.50 Д/ф «Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем»

13.45, 17.45 Чарівні світи

14.40, 23.10 Скарби і 

смертельні таємниці 

морів

16.15, 21.00 Сироти дикої 

природи

18.15 Цивілізація Incognita

18.40 В гостях у Дмитра 

Гордона

22.10 Довідник дикої природи

00.10 Життя на Вершині

01.50 Ніч чорних краваток

02.50 Вихідний, після опівночі

03.50 Світські хроніки

04.20 Кумири

04.30 Модні історії

04.50 Микола Сивий. «Пісня-

моя любов»

05.20 Rock-Time 

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

06.35 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

07.35, 11.10, 1.20 Облом.UA.

08.10, 19.00 ДжеДАІ

08.30, 18.30 Спецкор

09.00 Секретні матеріали

09.20, 10.15 Д/п «Загублені 

світи»

12.40 Відеобімба

13.50 Х/ф «Триленіум»
15.45 Т/с «Перевізник-2»

16.45 Х/ф «Чорна буря»
19.20 Х/ф «Придорожній 

заклад»
21.35 Х/ф «Найманий 

вбивця»
23.25 Х/ф «Абсолютний 

страх»

ФУТБОЛ

06.00, 19.35 «Коньяспор» 

— «Шахтар». Ліга 

Європи УЄФА

07.45 Сіткорізи

08.15 «Реал» — «Спортінг». 

Ліга чемпіонів УЄФА

10.00, 15.40, 22.45 Футбол 

NEWS. LIVE

10.25 «Брага» — «Гент». 

Ліга Європи УЄФА

12.10 «Ювентус» 

— «Севілья». Ліга 

чемпіонів УЄФА

13.55 «Феєнорд» — «МЮ». 

Ліга Європи УЄФА

16.05 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА. Прем’єра

17.00 «Зоря» — 

«Фенербахче». Ліга 

Європи УЄФА

18.50 ЧІ. Передмова до туру. 

Прем’єра

19.20, 5.30 Топ-матч

21.25 Д/ф «Я, Віктор Грачов»

21.55 «Челсі» — 

«Ліверпуль». ЧА

00.00 «Динамо» (К) 

— «Наполі»». Ліга 

чемпіонів УЄФА

01.50 Ліга Європи. ONLINE

03.40 «Ман Сіті» — 

«Борусcія» (М). Ліга 

чемпіонів УЄФА

ЄВРОСПОРТ

04.00, 5.00, 2.30 Футбол. 

Чемпіонат MLS

06.00 Велоспорт. «Вуельта». 

Огляд

07.00 Теніс. US Open. Краще

08.00, 8.45, 12.00, 12.30, 

18.00, 18.45, 21.00, 

21.30, 1.30, 2.00 

Супербайк. Етап 

чемпіонату світу

09.30, 13.00, 14.00, 17.00, 

22.00, 23.00 Міні-

футбол. Чемпіонат світу

11.00 Університетський спорт. 

Бадмінтон. Чемпіонат 

світу

15.00, 19.30, 00.00 Велоспорт. 

Гран-прі Валлонії

16.00 Стрибки з трампліна. 

Літній Гран-прі

03.30 Футбол. Чемпіонат 

MLS. Найкращі моменти

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

06.50 Дзеркало історії

07.50 Правда життя

08.50 Паразити. 

Вторгнення

09.50 Шукачі скарбів

10.40 Вражаючі кадри

11.30 Світ на долоні

12.30, 18.10 Правила життя

13.20, 19.00 У пошуках 

істини

14.10 Містична Україна

15.10, 19.50 Нечисть. 

Енциклопедія міфів

16.10 Голокост зсередини

17.10 Небезпечна Австралія

20.50 Мисливці за зміями

21.40 Дика Сербія

22.40 Смертельна зустріч

23.30 Вражаюче відео

00.30 Кримінал: великі 

таємниці

01.25 Бандитський Київ

05.15 Полювання на 

вбивць

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

09.20 Топ-модель по-російськи

10.10 Орел і решка. Шопінг

12.20 Т/с «Дикий ангел»

14.00, 20.10 Орел і решка

15.00, 21.00 Орел і решка. 

Навколосвітня 

подорож

16.00 Три сестри

17.15, 1.15 Розсміши коміка

18.15 Звана вечеря

19.10 Орел і решка. Шопінг-

2016

22.00 КВК на БІС

23.00 КВК

02.15 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.50 М/с «Дора і друзі. 

Пригоди в місті»

07.35 М/с «Ескімоска»

08.00 МультMIX

09.55 М/с «Лис Микита»

10.10 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»

11.00 Х/ф «Йоринда і 
Йорингель»

12.10 Х/ф «Стоптані 
туфельки»

13.30 Одного разу під 

Полтавою

15.00 Т/с «Домашній арешт»

16.35 Країна У

18.20 Х/ф «Вампірки»
20.00 Х/ф «Сам удома-3»
22.00 Х/ф «Бойовик 

Джексон»
01.00 Т/с «Світлофор»

01.30 Т/с «Якось у казці»

02.25 БарДак

03.15 17+

03.55 Т/с «Щоденники 

Темного»

05.00 У ТЕТа тато!

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 21.00, 

5.35 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

11.35 РЕ:ФОРМА

12.15 Т/с «Таксі»

13.30 Казки Лірника Сашка

13.40 Хочу бути

14.00 Суспільний університет

14.35 Віра. Надія. Любов

15.30 Яскраві моменти Ріо-

2016

15.55 Волейбол. Відбірковий 

матч до чемпіонату 

Європи-2017 серед 

жінок. Австрія — 

Україна

17.50 ХV Літні Паралімпійські 

ігри

19.30 Студія. Паралімпіада-

2016 

21.30 ХV Літні Паралімпійські 

ігри. Футбол. 

Фехтування. Плавання. 

Легка атлетика. Голбол

ТРК «ЕРА»
03.55 Т/с «Острів любові»

05.00 Д/ф «Київська 

старовина. Світ 

мистецтва. Зірка у 

формі квадрата»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 9—10 ВЕРЕСНЯ 2016
16 вересня
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 3.20 Шість кадрів

06.45 Гроші

08.00 Сніданок. Вихідний

10.00 М/ф «Маша і Ведмідь»

10.45, 19.30 ТСН

11.30 Світське життя

12.30 Мелодрама «Героїня 

свого роману»

14.25, 21.15 Вечірній квартал 

Юрмала-2016

16.35 Розсміши коміка. Діти

18.30 Розсміши коміка-2016

20.15 Українські сенсації

23.20, 5.15 Комедія «Жартівні 

заручини»

01.20 Жахи «Імла»

ІНТЕР

05.50, 20.00, 1.45 Подробиці

06.40, 3.35 Х/ф «Чарівний 
голос Джельсоміно»

09.15, 2.50 Володимир Басов. 

Бігун на довгі 

дистанції

10.15 Х/ф «Пригоди 
Електроніка»

14.20 Х/ф «Піти, щоб 
залишитися»

16.15 Т/с «Генеральська 

невістка»

20.30 Великий бокс. 

Олександр Усик 

— Кшиштоф Гловацьки

02.15 Великі українці

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00, 1.30 Події

07.10, 5.10 Зоряний шлях

09.20, 15.20 Т/с «Цвіт 

черемхи»

17.00, 19.40 Т/с «Свій чужий 

син»

21.40 Т/с «Пізня любов»

23.30 Реальна містика

02.10 Т/с «C. S. I. Нью-Йорк. 

3-й сезон»

ICTV

06.05 Факти

06.40, 4.40 М/с «Том і Джері у 

дитинстві»

07.20, 3.45 Стоп-10

08.20, 2.55 Провокатор

09.20 Більше, ніж правда

10.15 Секретний фронт

11.15 Антизомбі

12.15, 13.00 Громадянська 

оборона

12.45 Факти. День

13.30 Інсайдер

14.25 Х/ф «Брехун, брехун»

16.10 Х/ф «Метод Хітча»
18.45 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки

20.05 Х/ф «Погані хлопці»
22.40 Х/ф «Погані 

хлопці-2»
01.30 Т/с «Спіраль»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Служба розшуку дітей

03.05 Зона ночі

05.10 Абзац

06.10, 9.00 Kids Time

06.12 М/с «Губка Боб»

07.05 Х/ф «Все включено: 
канікули в Греції»

09.05 Хто зверху

11.00 Ревізор

14.05 Пристрасті за ревізором

17.05 Любов на виживання

19.00 М/ф «Шрек-3»

21.00 М/ф «Шрек назавжди»

22.50 Х/ф «Похмілля у 
Вегасі»

00.50 Х/ф «Європа»
02.45 Про що говорять 

тварини

5 канал

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

НТН

05.10, 4.45 Легенди 

бандитської Одеси

05.45 Правда життя. Професії

06.25 Х/ф «Постріл у труні»
08.50 Х/ф «Капітан 

Фракасс»
11.30, 3.30 Речовий доказ

15.00 Т/с «Детективи»

19.00, 2.45 Свідок

19.30 Т/с «Черговий ангел-2»

23.00 Х/ф «Шервудський 
ліс»

00.55 Т/с «Убивчий відділ. 

Стамбул»

03.15 Випадковий свідок

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 З одвічністю на «ти». 

Благодать під соснами 

06.50 Історія однієї картини. 

Художник Микола 

Пимоненко 

07.00 Нариси історії культури 

України з Мирославом 

Поповичем. Петро 

Могила 

07.30 Олена Хижна. Життя не 

має репетицій 

08.00 «Рідні наспіви». 

Український сувенір 

08.25 Божественний дар 

Дмитра Бортнянського 

09.00 Інформаційна програма 

«Культура.День» 

09.20 Територія Кіно. Ольга 

Матешко 

10.10 Музей видатних діячів 

української культури. 

Михайло Старицький 

10.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Віктор 

Неборак, ч. 2 

11.00 Гала-концерт 

Національного 

президентського 

оркестру до 25-річчя 

Дня Незалежності 

України 

11.25 Києвотека. Київ у 

старих газетах 

11.55 Лев Венедиктов. 

Корифей хорового 

мистецтва 

12.55 О. Захарчук. Земне 

причастя небом 

14.00, 02.00 Чарівний світ 

оперети

16.00 Концерт дитячого хору 

«Ластівка», ч. 1

17.00 «Тарас Шевченко — на 

всі часи». Вивчаючи 

життя і творчість 

Кобзаря, ч. 1

17.30 Алла Рубіна. Людина-

танець, ч. 1

18.00 Театральні силуети. 

Валентин Дуклер. 

Згадує Олег Комаров 

18.25 Справа Бейліса 

19.00, 00.00 Інформаційно-

аналітична програма 

«Культура. Дайджест»

19.20, 00.20 Позиція. 

В’ячеслав Страннік

19.50 Д/ф «Павло 

Загребельний. До 

запитання...»

20.40 Розповідає Олександр 

Сизоненко. 

«Мій Михайло 

Коцюбинський» 

21.00 Михайло Коцюбинський 

«Сон»

21.50 Галина Стефанова. 

Подолання

22.55 Джаз Коло, ч. 2

23.25 Ігор Муратов. Поетичні 

світи

00.45 Д/ф «Іван Терещенко. 

Колекціонер справ 

благодійних»

01.05 Золота весна Олега 

Чорногуза

04.00 Концерт «Музика до 

кінофільмів»

05.05 Богдан Веселовський та 

його пісні, ч. 1

СТБ

05.50 ВусоЛапоХвіст

08.00 Караоке на майдані

09.00 Все буде смачно!

09.55 Т/с «Коли ми вдома»

13.20 Зважені та щасливі-6

17.00 Хата на тата

19.00 Х-Фактор-7

22.00 Вiкна-новини

22.30 Танцюють всі!-9

02.20 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.20 Х/ф «Острів скарбів»
09.50 Шеф-кухар країни

11.00, 18.40 Д/ф «Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем»

13.30, 4.45 Цивілізація 

Incognita

14.00 Чарівні світи

15.00 Довідник дикої природи

16.00 Кваліфікаційний етап 

чемпіонату Європи з 

баскетболу. Україна 

-Словенія

18.00 Зоопарки світу

20.00 Скарби і смертельні 

таємниці морів

21.00 Ювілейне пісенне 

дійство Вадима 

Крищенка

22.15 Х/ф «Мама Рома»
00.15 Вихідний, після опівночі

01.25 Життя на Вершині

02.30 Ніч чорних краваток

03.25 Світські хроніки

03.50 Кумири

04.00 Модні історії 

04.20 Джаз-коло

04.55 Х/ф «Каяття»

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 Х/ф «Придорожній 
заклад»

16.50 8-й тур ЧУ з футболу 

«Карпати» — 

«Чорноморець»

19.20 8-й тур ЧУ з футболу 

«Дніпро» — «Зірка»

21.25 Х/ф «Посилка»
23.15 Х/ф «Динокрок проти 

динозавра»
01.00 Х/ф «Абсолютний 

страх»

ФУТБОЛ

06.00, 8.00, 21.25, 5.40 Топ-

матч

06.10 «Бетіс» — «Гранада». 

ЧІ

08.10 «Зоря» — 

«Фенербахче». Ліга 

Європи УЄФА

10.00, 14.45, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 «Челсі» — 

«Ліверпуль». ЧА

12.05 Огляд середи. Ліга 

чемпіонів УЄФА

13.25 ЧІ. Передмова до туру

13.55 «Леганес» — 

«Барселона». ЧІ

15.55 Д/ф «Я, Віктор Грачов»

16.25 ЧА. Передмова до туру

16.55 «Ман Сіті» — 

«Борнмут». ЧА

19.00, 1.30 Світ Прем’єр-ліги

19.25 «Ейбар» — «Севілья». 

ЧІ

21.40 «Лас-Пальмас» 

— «Малага». ЧІ

03.40 «Коньяспор» — 

«Шахтар». Ліга Європи 

УЄФА

02.00 «Сталь» — «Олімпік». 

ЧУ

03.50 «Евертон» — 

«Мідлсбро». ЧА

ЄВРОСПОРТ

04.00 Стрибки з трампліна. 

Літній Гран-прі

05.00, 7.00 Велоспорт. Гран-

прі Валлонії

06.00 Теніс. Турнір Великого 

Шолома

08.30 Теніс. US Open. Краще

09.30, 12.15, 23.30 Міні-

футбол. Чемпіонат світу

11.00, 13.45 Футбол. 

Чемпіонат MLS. 

Найкращі моменти

11.30, 21.30 Супербайк. Етап 

чемпіонату світу

13.30, 16.30, 19.00 WATTS

14.15, 16.45, 19.15 Футбол. 

ЧА. Чемпіоншип

22.00 Кінний спорт

00.30 Ралі ERC. 

Перший день

01.00 Автоспорт. Етап 

чемпіонату світу 

з перегонів на 

витривалість

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.20 Містична Україна

09.20, 18.50 У пошуках істини

11.00 Голокост зсередини

13.00, 21.30 Перші 

винахідники

15.50 Небезпечна Австралія

16.50 Підводний рай

17.50 Дика Польща

00.20 Ген звіра

01.20 Україна: забута 

історія

05.15 Полювання на вбивць

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

09.00 Х/ф «Перший пес 
держави»

11.00 Х/ф «Невидимий»
13.00 КВК

15.15 Розсміши коміка

17.10, 22.00 Орел і решка. На 

краю світу

21.00 Орел і решка. Шопінг-

2016

23.00 Т/с «Сонна Лощина»

00.50 Т/с «Красуня та 

чудовисько»

02.35 Нічне життя

ТЕТ

06.00, 10.10 М/с «Дора-

мандрівниця»

06.45 Байдиківка

07.35 М/с «Ескімоска»

08.00 МультMIX

09.55 М/с «Лис Микита»

11.05 М/с «Елвін і бурундуки»

11.40 М/ф «Клуб Вінкс: 

таємниця загубленого 

королівства»

13.15 М/ф «Пригоди 

імператора 2. Нові 

пригоди Кронка»

14.30 Х/ф «Король повітря. 
Золота ліга»

16.20 Х/ф «Вампірки»
18.00 Х/ф «Сам удома-3»
20.00 Х/ф «Бойовик 

Джексон»
22.50 Віталька

00.00 Т/с «Світлофор»

01.30 Одна за всіх

02.00 БарДак

03.15 17+

03.55 Т/с «Щоденники 

Темного»

05.00 У ТЕТа тато!

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 ХV Літні Паралімпійські 

ігри. Голбол. Плавання. 

Легка атлетика

12.00 Як це?

12.30 Хто в домі господар?

12.50 Хочу бути

13.10 Школа Мері Поппінс

13.30 Казки Лірника Сашка

14.00 Суспільний університет

14.30 Яскраві моменти Ріо-

2016

14.50, 19.30 Студія. 

Паралімпіада-2016 

15.55 Волейбол. Відбірковий 

матч до чемпіонату 

Європи-2017 серед 

жінок. Латвія — Україна

17.40 ХV Літні Паралімпійські 

ігри. Настільний теніс

21.00, 5.35 Новини

21.30, 22.50 ХV Літні 

Паралімпійські ігри. 

Волейбол сидячи 

(жін.) Настільний теніс. 

Футбол. Плавання. 

Легка атлетика

22.45 Мегалот

ТРК «ЕРА»
04.15 Т/с «Острів любові»
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КАНАЛ «1+1»

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

12.05 Життя без обману

13.30 Поверніть мені красу-2

14.55 Т/с «Свати-6»

19.30, 5.15 ТСН-тиждень

21.00, 1.25 Мелодрама 

«Випадкових зустрічей 

не буває»

01.00 Аргумент кино

ІНТЕР

06.20 Подробиці

07.00 Великий бокс. Олександр 

Усик — Кшиштоф 

Гловацьки

08.10 уДачний проект

09.00 Готуємо разом

10.00 Орел і решка. 

Навколосвітня подорож

11.00 Орел і решка. Шопінг

12.00 Навколо М» 

12.50 Т/с «Генеральська 

невістка»

16.50, 21.30 Т/с «Батьківський 

інстинкт»

20.00 Подробиці тижня

22.00 Х/ф «Піти, щоб 
залишитися»

00.00 Х/ф «Любов на 
асфальті»

02.00 Ризиковане життя

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.50 Події

07.30 Зоряний шлях

09.30 Т/с «Колір черемшини»

16.50, 20.00 Т/с «Лжесвідок»

19.00, 5.50 Події тижня 

21.45 Х/ф «Ця жінка до 
мене»

23.45 Реальна містика

01.25 Т/с «Співачка»

ICTV

05.00, 5.55 М/с «Том і Джері у 
дитинстві»

05.25 Факти
06.50, 4.10 Стоп-10
07.50, 3.25 Провокатор
08.50 Зірка YouTube
10.45 Дивитись усім!
11.45 Без гальм
12.10, 13.00 Х/ф «Брехун, 

брехун»
12.45 Факти. День
14.05 Х/ф «Серце і душі»
16.10 Х/ф «Погані хлопці»
18.45 Факти тижня
20.25 Х/ф «Джі Ай Джо. 

Атака кобри»
22.50 Х/ф «Джі Ай Джо. 

Атака кобри-2»
00.55 Х/ф «Погані хлопці-2»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

05.15 Абзац

06.15, 9.05 Kids Time

06.17 М/с «Кіт у чоботях»

09.07 Т/с «Пригоди Мерліна»

13.05 Х/ф «Похмілля у 
Вегасі»

15.05 М/ф «Шрек-3»

17.00 М/ф «Шрек 

назавжди»

18.50 Х/ф «Лара Крофт 
— розкрадачка 
гробниць»

21.00 Х/ф «Лара Крофт 
— колиска життя»

23.15 Х/ф «Мисливці за 
скарбами»

01.20 Х/ф «Кров і 
шоколад»

5 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, 00.00, 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 У 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

НТН

05.45 Правда життя. Професії
06.15 Х/ф «Людина в 

зеленому кімоно»
07.40 Х/ф «Двоє»
09.20 Т/с «Життя, якого не було»
13.00 Розсміши коміка
14.00 Т/с «Великі почуття»
14.55 Х/ф «Суєта суєт»
16.30 Легенди карного 

розшуку
19.00 Т/с «Черговий ангел-2»
22.30 Х/ф «Чорний шпак»
00.10 Х/ф «Пилка: гра на 

виживання»
02.05 Таємниці кримінального 

світу
03.05 Випадковий свідок
03.20 Речовий доказ
04.20 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну
06.05 Концерт дитячого хору 

«Ластівка», ч. 1 
06.55 «Тарас Шевченко — на 

всі часи». Вивчаючи 
життя і творчість 
Кобзаря, ч. 1 

07.25 Алла Рубіна. Людина-
танець, ч. 1 

07.50 Театральні силуети. 
Валентин Дуклер. Згадує 
Олег Комаров 

08.15 Справа Бейліса 
08.50 Православний календар 
09.00 Литовська доба 

Луцького замку 
09.20 Позиція. В’ячеслав 

Страннік 
09.50 Д/ф «Павло 

Загребельний. До 
запитання...» 

10.40 Розповідає Олександр 
Сизоненко. «Мій 
Михайло Коцюбинський» 

11.00 Михайло Коцюбинський 
«Сон» 

11.50 Галина Стефанова. 
Подолання 

12.55 Джаз Коло, ч. 2 
13.25 Ігор Муратов. Поетичні 

світи 

14.00, 02.00 Гала-концерт 
Донбас-опери. Відлуння 
голосів...

15.50, 03.50 Православний 
календар 

16.00 Концерт дитячого хору 
«Ластівка», ч. 2

16.35 Центр уваги. Вуличні 
музиканти 

17.00 «Тарас Шевченко — на 
всі часи». Вивчаючи 
життя і творчість 
Кобзаря, ч. 2

17.30 Алла Рубіна. Людина-
танець, ч. 2

18.00 Світи Денисенків
18.50 Православний календар 
19.00, 00.00 Інформаційно-

аналітична програма 
«Культура. Дайджест»

19.20, 00.20 Мовою мистецтва. 
Академія. Майстерня 
мистецтвознавців

19.45 Т/ф «Усім нам смерть 
судилася зарання». 
Пам’яті Алли Горської

20.05 Головна роль. Галина 
Яблонська, ч. 1

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

22.55 Незнаний Шевченко. 
Явище Шевченка і ми

00.45 Київский міський музей 
пошти

01.10 Головна роль. Наталя 
Ворожбит

04.00 Парад біг-бендів
05.05 Богдан Веселовський та 

його пісні, ч. 2
 

СТБ

06.15 ВусоЛапоХвіст
07.45, 10.50 Х-Фактор-7
09.00 Все буде смачно!
09.55 Караоке на майдані
12.50 МастерШеф-6
19.00, 00.00 Слідство ведуть 

екстрасенси
20.50 Один за всіх
22.05 Давай поговоримо про 

секс-3

ТОНІС

06.15 Х/ф «Діти капітана 
Гранта»

07.50 Натхнення
09.50 Сироти дикої природи

11.00, 18.50 Д/ф «Щоденники 
Другої світової війни: 
день за днем»

13.30, 20.00 Цивілізація 
Incognita

14.00 Шеф-кухар країни
15.10 Довідник дикої природи
16.10 Зоопарки світу
16.35 Євромакс
17.10 Концерт
20.15 Кумири
20.35 Світські хроніки
21.00 Ювілейне пісенне 

дійство Вадима 
Крищенка 

23.20 Х/ф «Каяття»
01.00 Вихідний, після опівночі
02.10 Життя на Вершині
03.00 Ніч чорних краваток
04.00 Модні історії
04.20 Х/ф «Мама Рома»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
06.40 Маски-шоу
07.50 Нове «Шалене відео 

по-українськи»
08.20 Облом.UA
09.00 Бушидо
11.00 Люстратор 7.62
12.00 Люстратор. Спецпроект
13.00 Секретні матеріали
13.50 8-й тур ЧУ з 

футболу «Волинь» 
— «Олександрія»

16.00 Роби бізнес
16.55 Х/ф «Зрадник»
19.20 8-й тур ЧУ з футболу 

«Динамо» — «Зоря»
21.30 Профутбол
23.15 Х/ф «Глибинна бомба»
01.00 Х/ф «Динокрок проти 

динозавра»

ФУТБОЛ

06.00, 8.00, 18.15 Топ-матч
06.10 «Атлетіко» — 

«Спортінг». ЧІ
08.10 «Коньяспор» — 

«Шахтар». Ліга Європи 
УЄФА

10.00, 16.00, 20.15 Футбол 
NEWS. LIVE

10.20, 18.25 Д/ф «Я, Віктор 
Грачов»

10.50 «Халл Сіті» — 
«Арсенал». ЧА

12.45 Журнал Ліги чемпіонів
13.15 Світ Прем’єр-ліги

13.45 «Іллічівець» — 
«Черкаський Дніпро». 
ЧУ. Перша Ліга

14.30 Футбол Tables
16.15 «Саутгемптон» 

— «Свонсі». ЧА
18.55 Футбол LIVE
19.25 «Ворскла» — 

«Шахтар». ЧУ
21.20 Великий футбол
23.00 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА
23.55 «Вотфорд» — «МЮ». ЧА
01.45 Журнал Ліги чемпіонів
02.15 «Вільярреал» — 

«Сосьєдад». ЧІ
04.05 «Кристал Пелес» 

— «Сток Сіті». ЧА

ЄВРОСПОРТ

04.00 Автоспорт. Етап 
чемпіонату світу 
з перегонів на 
витривалість

07.15, 7.45, 12.15, 13.15, 14.00, 
18.25 Супербайк. Етап 
чемпіонату світу

08.30, 9.30, 19.00 Міні-футбол. 
Чемпіонат світу

11.00, 15.00 Велоспорт. Гран-
прі Імпаніс-Ван Петегем

13.00, 23.40 WATTS
15.30, 20.00 Велоспорт (шосе). 

Чемпіонат Європи. 
Чоловіки. Групова гонка 

18.00 Суперстік. Етап 
чемпіонату світу

21.00, 2.00 Футбол. Чемпіонат 
MLS

23.00 Ралі ERC. Огляд
00.00 Футбол. Чемпіонат MLS. 

28-й тур. «Торонто»- 
«Нью-Йорк Ред Буллз»

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
07.20 Містична Україна
09.20, 18.50 У пошуках істини
11.00 Голокост зсередини
13.00, 21.30 Перші винахідники
15.50 Небезпечна Австралія
16.50 Дика Сербія
17.50 Дикий Берлін
00.20 Справжня історія грошей
01.20 Кримінал: великі таємниці
05.15 Полювання на вбивць

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
09.20 Х/ф «Невидимий»
11.20 Х/ф «Перший пес 

держави»
13.15 Орел і решка. На краю 

світу
18.00 Орел і решка. Шопінг-

2016
19.10 Вечірній квартал
21.00 Х/ф «Повелитель 

стихій»
23.00 КВК
00.50 Т/с «Красуня та 

чудовисько»
02.40 Нічне життя

ТЕТ

06.00, 10.25 М/с «Дора-
мандрівниця»

06.45 Байдиківка
07.35 М/с «Ескімоска»
08.00 МультMIX
09.55 М/с «Лис Микита»
11.20 М/с «Елвін і бурундуки»
11.55 М/ф «Пригоди 

імператора-2. Нові 
пригоди Кронка»

13.10 Х/ф «Король повітря. 
Золота ліга»

15.00 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»
05.00 У ТЕТа тато!

УТ-1

06.00 Світ православ’я

06.35 На слуху

06.55, 0.20 Телемагазин

07.10 Сім чудес України

07.55 Золотий гусак

08.15 Смакота

08.40 Світ on line

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 ХV Літні Паралімпійські 

ігри. Футбол. Плавання. 

Легка атлетика

12.50 Фольк-music

14.00 Д/ф «Київська 

старовина. Світ 

мистецтва. Дерево 

життя. Брати 

Кричевські»

15.00 Яскраві моменти Ріо-

2016

15.30, 17.40 ХV Літні 

Паралімпійські ігри. 

Волейбол сидячи (чол.)

15.55 Волейбол. Відбірковий 

матч до чемпіонату 

Європи-2017 серед 

жінок. Італія — Україна

19.30 Студія. Паралімпіада-

2016

21.00, 1.20 Новини

21.40 Перша шпальта

22.15 Книга ua

22.40, 1.40 Класики світової 

літератури

ТРК «ЕРА»
23.00 Паспортний сервіс

23.20 Добрі справи

02.00 ХV Літні Паралімпійські 

ігри. Церемонія закриття

05.00 Музичне турне
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 Поліція Улан-Уде затрима-
ла двох молодих активістів, які 
провели акцію протесту побли-
зу  Бурятського державного уні-
верситету, де проходила зустріч 
підприємців iз прем’єр-мініст-
ром Росії Дмитром Медведєвим. 
Про це повідомляє місцевий те-
леканал «Ариг Ус».
 Молоді люди вийшли з плака-
тами, які містили дещо змінені 
варіанти резонансних вислов-
лювань російського прем’єра. 
Один iз них зустрічав політика 
плакатом iз написом: «Грошей 
немає... Тримаємося... Настрій 
поганий...».
 Тим самим молодий бурят 
нагадав, як наприкінці травня 
2016 року, під час поїздки до 
Криму, Дмитро Медведєв від-
повів пенсіонерам, які поскар-
жилися на низькі пенсії: «Прос-
то грошей немає. Знайдемо гро-
ші — зробимо індексацію... Ви 
тримайтеся тут, вам усього най-
кращого, гарного настрою».
 Другий активіст написав 
на плакаті: «Пішов зі школи в 
бізнес! Прогорів... Дякую...». 
Таким чином хлопець нага-
дав інший вислів російського 
прем’єра, коли на початку серп-
ня 2016 року, під час фестивалю 
«Територія смислів», Медведєв 
порадив учителям, незадоволе-

ним низькими зарплатами, йти 
«працювати в місця, де зароби-
ти можна швидше і краще, нап-
риклад у бізнес».
 «Особисто я прийшов iз пла-
катом як громадянин, який не 
зовсім розуміє висловлювання 
керівників країни», — пояснив 
свої дії порталу «Тайга.інфо» 
один з учасників акції протесту 
Леонтій Красовський.
 Красовський каже, що його 
разом з іншим активістом спо-
чатку вивели з території універ-
ситету, а потім затримали для 
перевірки особи, хоча протес-
тувальники мали з собою доку-
менти. За його словами, їх кіль-
ка годин протримали у відділку 
поліції, а потім відпус тили.
 Раніше в Бурятії у продажу 
з’явилися пряники з написом 
«Грошей немає. Але ви тримай-
теся!» зі стилізованим підписом 
Медведєва. Правда, пряники 
швидко зняли з продажу. Міс-
цеві ЗМІ стверджували, що під 
тиском влади фірма відмовила-
ся їх виробляти. ■

Наталія ЛЕБІДЬ

 Сьогодні у росіян, ще 
спроможних мислити, — ін-
телектуальний траур. Тавро 
«іноземних агентів» накладе-
но на соціологічну компанію 
«Аналітичний центр Юрія 
Левади», згідно, з рішенням 
російського мін’юсту.
 У «Левада-Центрі» обіця-
ють поборотися за скасуван-
ня рішення, але до отримання 
перемоги соцдослідження «ле-
вадівці» згортають. «У самому 
неприємному для нас випадку 
організації доведеться або об-
межитися тільки маркетин-
говими дослідженнями і при-
пинити дослідження, що сто-
суються соціально-політичної 
ситуації, або взагалі ліквідува-
ти організацію у статусі НКО», 
— заявляє соціолог «Левади» 
Карина Піпія.
 «Я в ярості і в смутку», — 
прокоментував подію дирек-
тор «Левада-Центру» Лев Гуд-
ков. Офіційна версія пов’язує 
діяльність «Левади» з фінансу-
ванням з-за кордону, зокре-
ма зі США. Про це повідоми-
ли в міністерстві юстиції Росії 
і прокоментували сказане так. 
Організація буцімто отрима-
ла грант від університету Віс-
консіна в Медісоні, «який ку-
рирує міністерство оборони 
США». Також у ході перевір-
ки з’ясувалося, що «Леваду» 
фінансували компанії з Вели-
кобританії, Норвегії, Швей-
царії та США, а також Колум-
бійський університет і Універ-
ситет Джорджа Вашингтона», 
— підвели риску в мін’юсті 
РФ.
 Утiм сам Гудков пояснив, 
що «Левада» не отримує жод-
ного фінансування з бюдже-
ту, а тому виконує комерційні 
замовлення (маркетингові до-
слідження, дослідження спо-
живчої поведінки), в тому чис-
лі для іноземних фірм. Якщо 
рішення мін’юсту скасувати 
не вдасться, то це означатиме 
фактичну ліквідацію центру.
 «У статусі іноземних аген-
тів вести соціологічні або мар-
кетингові дослідження буде 
дуже важко. З огляду на рівень 
страху в нашій країні, люди та 
організації будуть відмовля-
тися мати з нами справу. Уже 

сьогодні надходять сигнали, 
що десь люди відмовляються 
відповідати на наші запитання 
(...) Зараз йдеться про настан-
ня нової фази політичної реак-
ції або рецидиву тоталітариз-
му і різкого посилення силово-
го блоку. З усією чекістською 
ідеологією радянського часу», 
— говорить Лев Гудков.
 Щоб розібратися в термі-
нології, нагадаємо, що «іно-
земними агентами» у північ-
них сусідів звуться юридичні 
особи, що займаються «внут-
рішньополітичною діяльніс-
тю на замовлення іноземних 
держав». Те, що таке замов-
лення може існувати винят-
ково у хворих головах російсь-
ких зверхників, ролі не грає.
 Негативна конотація по-
няття «іноземний агент» дуже 
добре відповідає пошукам 
«шпигунів» та й узагалі різ-
номастих «ворогів народу», до 
чого російський соціум укотре 
проявляє схильність та інте-
рес. Цікаво, що на «Леваду-
Центр» «настукали» з так зва-
ного «Руху «Антимайдан». 
Після звернення у відповідні 
інстанції цих «пильних гро-
мадян» у «Левади» й почалися 
проблеми, здолати які, за сло-
вами Гудкова, майже немож-
ливо. Адже досі не було пре-
цедентів, за якими б російсь-
кі суди скасовували рішення 
мін’юсту.
 Наразі офіційний сайт «Ле-
вади» вже не працює. Найгуч-
ніші дослідження «левадів-
ців» існують тепер лише у 
схронах інших видань. Із них 
ми дізнаємося про те, що за три 
тижні до виборів у Держдуму 
РФ рейтинг правлячої партії 
«Єдина Росія» різко впав. І що 
частка росіян, готових прого-
лосувати за партію влади, за 
місяць зменшилася з 39 до 31 
відсотка від числа всіх опита-
них і з 57 до 50 відсотків серед 
тих, хто точно прийде на ви-
бори.
 У цитованому вище 
інтерв’ю «Радіо «Свобода» Лев 
Гудков також додає: «Насправ-
ді, їхні (можновладців РФ. — 
«УМ») рейтинги падають дуже 
помітно і швидко. Падає рей-
тинг довіри і схвалення діяль-
ності уряду — фактично він 
перейшов уже негативну оцін-

ку. Дуже різко зросло невдово-
лення Думою: співвідношення 
тих, хто схвалює і не схвалює 
роботу депутатського корпусу 
— 30 до 60.
 Те ж саме відбувається при 
оцінці діяльності губерна-
торів. Криза наростає, кінця 
їй не видно, і влада боїться на-
ростання соціальної напруги. 
Їй більше не потрібні соціоло-
гічні опитування, вони не важ-
ливі, тому що влада усвідоми-
ла важливість телебачення як 
засобу маніпуляції громадсь-
кою думкою. Тому акцент зроб-
лено саме на цьому — на конт-
ролі над громадською думкою 
і маніпуляцією».
 На батьківщині «Леваду-
Центр» несподівано підтри-
мав Геннадій Зюганов. «Це 
повна маячня», — так проко-
ментував лідер КПРФ рішен-
ня мін’юсту. Манію визнавати 
всіх і вся «агентами» засудили 
і у Страсбурзі. «Рада Європи 
неодноразово закликала владу 
РФ відмовитися від цієї прак-
тики, яка шкодить розвитку 
громадянського суспільства в 
Росії», — заявив голова Ради 
Європи Деніел Хольтген.
 Своє слово сказав і Держдеп 
США: «Ми глибоко стурбовані 
рішенням російського уряду 
включити «Левада-Центр» до 
списку «іноземних агентів». 
«Левада-центр» є «незалеж-
ною і самодостатньою органі-
зацією», — зазначив представ-
ник Державного департаменту 
Марк Тонер.
 «Ну от і все — остання не-
залежна соціологічна структу-
ра в Росії —«Левада-Центр» — 
визнана міністерством юстиції 
«іноземним агентом». Усе ло-
гічно, в тоталітарному суспіль-
стві не може бути об’єктивної 
соціології. І взагалі жодних 
незалежних від влади органі-
зацій бути не може. І це вже не 
поміркований авторитаризм. 
Росія впевнено йде до дик-
татури. Нагадаю, що ми теж 
були близькі до цього — в ух-
валених ВР 16 січня 2014 року 
диктаторських законах також 
було про «іноземних агентів» 
— прямо списане з російських. 
Але — не дозволили», — напи-
сала на своєму «Фейсбуці» со-
ціолог Ірина Бекешкіна.
 Її колега Володимир 
Паніотто до сказаного додав: 
«По-моєму, прагнення оголо-
сити Левада-центр «інозем-
ним агентом» нагадує репресії 
радянської епохи або маккар-
тизм у США. Перешкоджання 
роботі незалежних соціологіч-
них центрів — це одна з ознак 
авторитарної системи управ-
ління, спроба обмежити до-
ступ громадськості до інфор-
мації про стан суспільства. Це 
схоже на засекречування ре-
зультатів Всесоюзного перепи-
су населення 1937 року, з по-
дальшим арештом і розстрілом 
низки відповідальних праців-
ників перепису, яких назва-
ли «агентами іноземних розві-
док».
 І поки Росія підходить до 
парламентських виборів iз до-
волі невтішними рейтингами 
«Єдиної Росії», ФБ-спільно-
та «Свободный Донбасс» дру-
кує дані «проросійських со-
ціологів» про те, що самопро-
голошену Донецьку респуб-
ліку підтримують не більше 
20% респондентів. Дані цікаві 
і «смачні», як і кожен забо-
ронений плід. (Заборонений, 
звісно, на теренах ОРДЛО). 
Банальна, але правда: хто і 
як би не приховував справжні 
емоції соціуму, вони все одно 
візьмуть гору. Це лише питан-
ня часу. ■

 Кандидат на посаду прези-
дента США від Республікансь-
кої партії Дональд Трамп укотре 
похвалив президента Росії Во-
лодимира Путіна і заявив, що 
він є кращим лідером, ніж пре-
зидент США Барак Обама. Про 
це Трамп сказав в ефірі амери-
канського телеканала Єн-Бі-Сі.
 «Путін має дуже сильний 
контроль над країною. Це зов-
сім інша система, і мені не по-
добається ця система. Але, зви-
чайно, в цій системі він є ліде-
ром, набагато більшим, ніж наш 
президент є лідером», – вка-
зав Трамп і додав, що в разі об-
рання президентом він мав би 
«дуже добрі відносини з Путі-
ним і Росією».
 За словами кандидата на по-
саду президента США, рейтинг 

схвалення російського президен-
та в його країні становить 82%.
 Дональд Трамп також вва-
жає, що «Москва, так само, як і 
Вашингтон, прагне знищити уг-
руповання «Ісламська держа-
ва».
 Нагадаємо, що в США Трам-
па неодноразово критикували 
за його прихильне ставлення до 
Путіна та інших авторитарних 
лідерів. Трамп заявляв, що йому 
приємно чути компліменти від 
російського лідера, і якщо Путін 
«говорить добре про мене, я гото-
вий добре говорити про нього».
 «Я думаю, оскільки він на-
зивав мене блискучим, я прий-
му цей комплімент, добре? Ду-
маю, що зможу з ним порозумі-
тися», — заявляв Трамп, висту-
паючи на форумі ветеранів. ■

ЯКЕ ЙШЛО...

«Хвали мене, 
моя губонько»
Мільярдер Трамп вважає Путіна кращим 
за Обаму

■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Заступник офіційного представника Держдепартаменту Сполучених Штатів Марк То-
нер прокоментував введення нових санкцій проти РФ.
 Американська сторона не вважає введення останньої хвилі санкцій проти Росії еска-
лацією економічного тиску на Москву.
 Нові обмеження, як зазначають у Вашингтоні, пов’язані зі збереженням сили вже іс-
нуючих антиросійських санкцій США.
 «Ми постійно працюємо над тим, щоб закрити «лазівки» і переконатися, що поточні 
санкції все ще перебувають на існуючому рівні», — зазначив Тонер.
 Нагадаємо, 7 вересня міністерство торгівлі США розширило список російських ком-
паній, які потрапили під санкції.

■

НЕ ДО СМІХУ

«Грошей немає...»
В Улан-Уде буряти 
пожартували 
над Дмитром 
Медведєвим

■

Такими плакатами «привітали»
Медведєва в Улан-Уде.

❙
❙

ОТАКОЇ!

Скосили 
«Леваду»
У Росiї фактично закрили останню 
незалежну соцiологiчну компанiю

■
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Сергій ДОВГАЛЬ
Дніпро

 Наприкінці серпня на телека-
налі СТБ стартував сьомий сезон по-
пулярного музичного шоу «Х-фак-
тор». І хоч головна боротьба ще по-
переду, багатьох вразила 22-річна 
дніпрянка Ксенія Башибулар. Не-
зважаючи на те, що викликала не-
прихований протест iз боку Андрія 
Данилка, який як член журі «Х-
фактора» здавався незвично суво-
рим і серйозним у порівнянні з його 
сценічним образом Сердючки. 
 — Я не знаю, чому всі так 
радіють. Ви розумієте, де перебу-
ваєте? Тут діти в залі, — не на жарт 
обурювався метр.
 А все від того, що Ксенія обра-
ла для свого дебюту пісню групи 
«Ленінград» «На лабутенах». При-
чому не в «причесаному» варіанті, 
а в тому, що густо забарвлений сло-
вами, які зазвичай називаємо не-
цензурними. 
 Однак, на відміну від Данилка, 
протилежну позицію зайняв інший 
член журі Костянтин Меладзе:
 — Вважаю, що діти ці слова зна-
ють практично з пелюшок. Повір-
те, є цілком цензурні слова набага-
то мерзеннішого змісту. Є пісні, де 
матерні слова дуже й дуже доречні.
 Зрештою, Данилко зі своєю по-
зицією опинився у самотності, бо 
і всі інші члени журі зійшлися на 
тому, що дніпрянка має продовжу-
вати боротьбу.
 А присутні в залі, здалося, в цьо-
му ні на йоту не сумнівалися від са-
мого початку, після завершення 
виступу Ксенії довго аплодуючи і 
скандуючи: «Молодець!».
 Проте залишилося за кадром 
інше. Це те, що 9 років тому Ксенія 
опинилася на грані життя і смерті. 
Вона була однією з тих, кого субот-
нього ранку 13 жовтня 2007 року 
вибух побутового газу, який тоді 
сколихнув всю Україну, застав у 
їхньому 9-поверховому будинку 
на житловому масиві Перемога-1, 
від чого він розвалився, немов кар-
тковий, забравши, зрештою, відра-
зу 23 людські життя.
 — Я того дня була на роботі, 
а старша донька — на заняттях у 
виші, — розповіла мені мама Ксенії 
Світлана Іллівна. — Працювала 
від дому недалеко, тому навіть ви-
бух чула. Але, звісно, і в найжах-
ливішому сні не могла подумати, 
яка біда до нас увірвалася. Ксюша 
провалилася з четвертого поверху 
на третій, де її привалило плитою, 
якою перебило одну ногу. Так само 
зламало пальці, внутрішня крово-
теча, обгоріло волосся, яке довело-
ся зістригти зовсім. З мобільного 
доньки першим про біду мені пові-
домив незнайомий голос, якому 
вона вочевидь спромоглася назва-
ти номер мого телефона. Примчала 
на місце біди ніг під собою не відчу-
ваючи. Від побаченого ледь свідо-
мість не втратила — наш будинок 

перетворився на суцільну руїну. 
Ксенію, як виявилося, рятуваль-
ники витягли з-під завалів одну 
з перших. Ледве знайшли її у лі-
карні. Нам повідомили там: «Про-
тягом трьох днів зможемо сказа-
ти, виживе ваша донька чи ні». На 
щастя, вижила. Справді, усім смер-
тям назло. Три тижні ми днювали 
й ночували під реанімаційним від-
діленням. І тільки після того, як 
доньку з нього виписали, зітхнули 
з полегшенням. Ксенія була актив-
ною дівчинкою змалку. І танцями 
займалася, і циркову студію відві-
дувала. А тут така біда… Цілий рік 
вона до школи не ходила. На мили-
цях вчилася ходити заново. 
 Як пригадує Світлана Іллівна, 
про вокальний талант доньки під 
час її навчання в школі вона на-
віть не знала. Бо звикла до того, 
що Ксенія всього домагалася сама. 
Тільки на випускному вечорі була 
неабияк вражена тим, як вона ви-
конала пісню з репертуару Ніни 
Матвієнко.
 Проте професію Ксенія обра-
ла від музики далеку — «перероб-
ка полімерів», вступивши до хімі-
ко-технологічного університету. 
І саме у виші вокалом стала зай-
матися серйозно, постійно беручи 
участь у різних кастингах. 
 Нинішній же успішний, а може, 
й тріумфальний дебют у «Х-фак-
торі» для дніпрянки з незвичним 
прізвищем (це від батька, який має 
грецьке походження), безперечно, 
став на сьогоднi найвагомішим ус-
піхом у її житті, яке піддало її не-
чуваним випробуванням. ■

Анастасія СЕМЕНЧУК 

 Серед вітчизняних теле-
мандрівників Дмитро Кома-
ров – один із найдосвідчені-
ших і найулюбленіших. Гля-
дачі  вже в новому телесезоні 
змогли  в четвер увечері по-
бачити  перший випуск вось-
мого сезону екстремального 
тревел-шоу «Світ навиворіт» 
на «1+1».  Цього разу за 108 
днів експедиції, проведених 
на висоті понад 3000 метрів, 
команда відзняла більше 500 
годин відео.
 На допрем’єрному показі 
для друзів  і колег Дмитро 
Комаров з’явився в образі ти-
бетського монаха, а оператор 
проекту Олександр Дмитрієв 
танцював ритуальний танець 
у барвистому вбранні і масці 
чудовиська — традиційно, 
цей образ на святах у Непалі 
відлякує нещастя. До слова, 
підтримати свого чоловіка 
прийшла дружина Олексан-
дра Дмитрієва Ірина разом iз 
донечкою. Щасливий бать-
ко не випускав з рук своє ма-
леньке щастя протягом усієї 
презентації. Дмитро Кома-
ров тим часом розповів, що 
чекає, коли Аліса підросте і 
стане частиною телевізійної 
тревел-банди.
 У гостей заходу була мож-
ливість намалювати собі ме-

хенді, пригоститися непаль-
ськими солодощами, а та-
кож зробити фото на тлi зоб-
раження найвищої вершини 
світу — Евересту. Крім того, 
Дмитро подарував кожному 
гостю сувенір iз Непалу — 
білу хустку, що символізує 
благословення, і справжні 
непальські купюри — рупії з 
зображенням тварин.
 «Люди в Непалі живуть 
на висоті понад три тисячі 
метрів, у них немає гарячої 
води, у них у країні злидні, 
високий рівень корупції, на-
пружені відносини з краї-
ною-сусідом, але при цьо-
му все одно вони вигляда-
ють щасливими, — розпові-
дає Дмитро Комаров. — Вони 
кажуть: минуле вже не по-
вернути, майбутнє ще не на-
стало, живіть сьогоднішнім 
днем, будьте щасливі тут і за-
раз, тому що в кожному мо-
менті можна знайти щось хо-
роше, свій маленький шма-
точок щастя».
 У новому сезоні Дмитро 
Комаров узяв участь у масо-
вому ритуалі з вимолюван-
ня дощу, ходив у гори за га-
люциногенним медом, ри-
зикуючи впасти у прірву чи 
померти від укусів гігантсь-
ких бджіл. Дивом не заги-
нув у авіакатастрофі і, дола-
ючи самого себе, підкорював 

Еверест. Небезпечні моменти 
були розбавлені неймовірни-
ми пейзажам, казковими па-
норамами та безкраїм, усія-
ним мільйонами зірок не-
бом.
 «Авіакатастрофа назавж-
ди закарбувалася у пам’яті, 
— розповідає телеведучий. 
— Пригадую ці кадри, ніко-
ли не забуду, обгорілі тіла, 
те, що відбувається після ка-
тастрофи. Я був не тільки 
журналістом, а й допомагав 
у рятувальній операції. Ми 
мали летіти в королівство 
Мустанг. У нас був вибір: або 
15 хвилин літаком, або добу 
на джипі. Джипом довше, 
дорожче і нелогічніше, але я 
в останню мить вибрав саме 
його. Ми приїжджаємо, а той 
літак, яким мали летіти, роз-
бився. Це були незабутні дві 
доби в нашому житті. Шу-
кали уламки разом із ряту-
вальниками. У цьому сезоні 
ми покажемо, як у Непалі та 
в усьому світі багато дає віра, 
і якщо вірити, відбуваються 
неймовірні речі, дива трап-
ляються».
 «Мені нестрашно, тому 
що ми разом iз Дімою це ро-
бимо, коли вдвох, то нічо-
го боятися», — додає ко-
лега Дмитра, Олександр 
Дмитрієв.
 Незважаючи на непро-
сті умови життя, мешканці 
Непалу дуже щасливі, адже 
мають власний секрет, яким 
Дмитро Комаров поділився 
з українцями. «Якщо в Ук-
раїні зайти в магазин чи гро-
мадський транспорт, ви по-
бачите дуже багато людей 
із сумними обличчями. Це 
можна пояснити економіч-
ною ситуацією, політики не 
влаштовують, в Україні йде 
війна. Коли я приїхав у Не-
пал, який у минулому році 
зруйнував землетрус: від 8 
до 10 мільйонів людей пост-
раждали, а десятки тисяч за-
гинули. Вони живуть на 1 до-
лар у день, і я бачу, які вони 
щасливі. Куди не прийшов, 
мені відкривають двері, го-
тові віддати останню пайку 
рису і кажуть: «Вітаю тебе, 
Бог». Цьому хочеться повчи-
тися, адже економічна ситу-
ація там гірша, ніж у нас, ко-
рупція на високому рівні, є 
проблеми з сусідами. По всій 
країні мені говорили одне й 
те саме. Коли ми гонимося 
за міфічним щастям, яке да-
леко, ми часто не помічаємо 
те щастя, яке у нас в руках 
знаходиться, і важливо при-
гальмувати і подивитися — 
щастя є і воно тут, і зараз».
 У планах у Дмитра Ко-
марова показати українцям 
чимало країн, однією з яких 
є Японія. Крім вражаючих 
пригод за кордоном, мандрів-
ники переживають і важливі 
особисті події. До слова, саме 
під час останньої подорожі 
в оператора, Олександра 
Дмитрієва, народилася донь-
ка. Про власну родину Дмит-
ро Комаров теж замислюєть-
ся з дещо буддiйської точки 
зору і не поспішає з вибором, 
хоча друзі та колеги напере-
бій його хочуть одружити. 
Так тележурнал, у якому 
починав свою кар’єру в ролі 
фотожурналіста Дмитро Ко-
маров, оголосив конкурс, у 
якому дівчата можуть писа-
ти зірці листи як потенцій-
нi нареченi. А шоумен Ана-
толій Анатоліч узагалі пуб-
лічно пообіцяв, що коли 
Дмитро Комаров буде одру-
жуватись, безкоштовно ста-
не ведучим його весілля. ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

Вижити, 
щоб перемогти
Дніпрянка Ксенія Башибулар, 
яка дев’ять років тому дивом вижила, 
тріумфувала у талант-шоу

■

Ксенiя Башибулар.❙

МАНДРИ

Як Бог 
на Евересті
У Непалі живуть бідно, але щасливо, 
переконує ведучий «Світу навиворіт» 
Дмитро Комаров

■

У Непалi.
Фото канала «1+1».

❙
❙

Дмитро Комаров — в образі тибетського монаха, 
поряд — оператор Олександр Дмитрієв.

❙
❙

 Втрачений атестат про повну загальну середню освіту, серія КВ №27591691, виданий Ук-
раїнським гуманітарним ліцеєм Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка 
24.06.2005 року на ім’я Янцюк Альони Миколаївни, вважати недійсним.

ОГОЛОШЕННЯ■



Григорій ХАТА

 Відтоді, як за один вечір 29 листопа-
да 2015 року Володимир Кличко втратив 
усі свої чемпіонські пояси, він лише й ду-
мав про матч-реванш з британцем Тайсо-
ном Ф’юрі. Утім «затягнути» в ринг сво-
го кривдника Кличку-молодшому вия-
вилося не так уже й просто, хоча опція 
проведення повторного матчу в разі по-
разки була передбачена в контракті, 
який уклали команди боксерів перед 
першою їхньою зустрiччю.
 Спочатку планувалося, що бій-ре-
ванш відбудеться 9 липня в Манчестері, 
проте в намічений термін повторне поба-
чення Кличка та Ф’юрі не відбулося — 
буцімто через травму нового чемпіона 
за версіями WBA та WBO в суперважкій 
вазі. Хоча через кілька днів після скасу-
вання матчу Ф’юрі бачили у Франції на 
матчі ЧЄ за участі збірної Англії...
 І ось у середу команда Ф’юрі оголо-
сила нову офіційну дату бою-реваншу, 
котрий за словами тренера та дядька 
Тайсона — Пітера Ф’юрі, має пройти 29 
жовтня на «Манчестер-Арені». «Я дуже 
радий, що бій усе ж відбудеться. Після 
важких переговорів ми нарешті можемо 
сфокусуватися на тому, що б дати фанам 
те, що вони заслуговують — ще один за-
хоплюючий поєдинок», — відзначив Пі-
тер Ф’юрі.
 Якщо не весь боксерський світ, то 
точно європейська його спільнота з не-
терпінням чекають цього видовища. За 
час абсолютного домінування Кличка-
молодшого, котре тривало майже десять 
років, поєдинки супертяжів-професіо-
налів виглядали нецікаво та одноманіт-
но, адже ім’я тріумфатора всі знали на-
перед. Нині ж у елітному боксерському 
дивізіоні з’явилася інтрига. Головним її 
лейтмотивом є бажання Кличка-молод-

шого повернути втрачене. Не виклю-
чено, що в разі успішного реваншу з 
Ф’юрі  Володимир забажає продовжити 
колекціонування чемпіонських поясів 
у надважкому дивізіоні, якими, окрім 
Ф’юрі, наразі володіють Деонтей Уайл-
дер (WBC) та Ентоні Джошуа (IBF). До 
речі, останній трофей певний час перебу-
вав у власності Ф’юрі, проте, відібравши 

його разом з іншими поясами у Кличка, 
британець вирішив не чіплятися за не 
надто цінну нагороду й, відмовившись 
від його захисту, «відпустив» «релікт» 
Міжнародної боксерської федерації у 
вільне плавання. 
 Перш ніж поновлювати кампанію з 
колекціонування поясів, український 
боксер мусить розібратися з Ф’юрі. «На-

решті, матч-реванш — вирішена спра-
ва. Я виправлю свою помилку 29 жов-
тня в Манчестері», — з радістю заявив 
40-річний Кличко-молодший, сподіва-
ючись знову повернутися в чемпіонсь-
ку когорту.
 «Наша команда дуже рада, що піс-
ля всіх перенесень iз боку Ф’юрі ми на-
решті маємо нову дату. Ми знаємо, що 
29 жовтня Володимир буде у своїй кра-
щій формі і ми впевнені в тому, що він 
знову стане чемпіоном світу в суперваж-
кій вазі», — пообіцяв менеджер україн-
ця Бернд Бенте. Аналогічні слова щодо 
підсумкового результату пролунали й з 
табору британця, де заявили, що їхній 
боксер підійде до матчу-реваншу в опти-
мальній формі й захистить здобуті май-
же рік тому трофеї. Варто зазначити, що 
28-річний британець досі не програв на 
профі-ринзі жодного поєдинку.
 Тим часом володарі прав на теле-
трансляцію знакового поєдинку вже 
потирають руки в очікуванні прибут-
ків. «Бій Ф’юрі — Кличко залишаєть-
ся найрейтинговішим протистоянням 
у Європі в нинішньому році. Для нас 
це фантастичне придбання. Цей двобій 
стане однією з найбільших спортивних 
подій для Великої Британії, де сподіва-
ються, що Ф’юрі таки залишиться на 
місці короля суперважкого дивізіону», 
— сказав керівник канала-транслятора 
бою Френк Уоррен. ■
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«Нарешті, матч-реванш — вирішена справа. 
Я виправлю свою помилку 29 жовтня в Манчестері».

Володимир Кличко
український боксер-професіонал

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Практично перед кож-
ним відповідальним стар-
том чоловічої збірної Украї-
ни з баскетболу профільна 
федерація активно обгово-
рює можливість залучення 
до табору «синьо-жовтих» 
знакових українців із На-
ціональної баскетбольної 
ліги, проте, як правило, за-
вершити успіхом перемо-
вини із заокеанськими ві-
заві їм не вдається.
 Приміром, останніми 
роками всім українським 
шанувальникам баскетбо-
лу неабияк хочеться поба-
чити в синьо-жовтій фут-
болці гравця «Фінікса» 
Олексія Леня. Проте ні на 
фінальну частину чемпіо-
натів світу-2014 та Євро-
пи-2015, ні на швидкоп-
линний відбір до Євробас-
кету-2017 ФБУ не вдалося 
«заманити» уродженця Ан-
трациту, котрий у минуло-
му сезоні НБА був справж-
нім лідером «сонячних».
 Для того, аби Лень 
зіграв за «синьо-жовтих» 
у кваліфікації на ЧЄ-2017, 
президент ФБУ Михай-
ло Бродський навіть домо-
вився з олігархом Рінатом 
Ахметовим, що той, у разі 
приїзду баскетболіста до та-
бору збірної, оплатить неде-
шеву його страховку. Утім 
домовитися з агентом Леня 
щодо його участі у кваліфі-
кації ЧЄ-2017 не вдалося. 
Бажання та згода Олексія 
на приїзд до збірної — самі 
ці дві проблеми називав 
Михайло Бродський голо-
вними перепонами на шля-
ху нашого єдиного пред-
ставника в НБА до націо-
нальної збірної України.

 Водночас у збірної Сло-
венії проблем із залученням 
своїх заокеанських легіо-
нерів до матчів національ-
ної команди у єврокваліфі-
кації-2017 немає.
 Завдяки допомозі своєї 
головної зірки — захис-
ника «Маямі Хіт» Горана 
Драгича — словенські бас-
кетболісти на старті відбо-
ру здобули три перемоги 
поспіль, чітко окреслив-
ши свої наміри з першого 
місця в групі пробитися 
до фінальної частини тур-
ніру.
 Після звитяг над ко-
мандами Косова та Бол-
гарії словенці переграли 
й збірну України, змусив-
ши наставника «синьо-
жовтих» Євгена Мурзіна 
міркувати над стратегією 
захисту другого місця в 
квартеті. Примітно, що в 
поєдинку проти українців 
зірковий лідер Словенії 

набрав лише три пункти, 
водночас записав до сво-
го активу аж 11 результа-
тивних передач. При цьо-
му головним бомбардиром 
словенської збірної став 
молодший брат Драгича 
— Зоран, який назбирав 
28 очок. Аби його зупини-
ти, досвіду наших колиш-
ніх гравців НБА — Кири-
ла Фесенка та В’ячеслава 
Кравцова — не вистачило.
 Відзначимо, що «на-
пряму» до фінальної части-
ни Євробаскету-2017, ок-
рім переможців семи від-
біркових груп, також пот-
раплять і чотири команди, 
котрі у своїх «пульках» по-
сядуть другі позиції.
 Наразі в табелі про ран-
ги «других» команд «си-
ньо-жовті» обіймають вір-
туальне друге місце. Утім, 
як зазначив у коментарі 
прес-службі ФБУ знаний 
український баскетболіст, 
дворазовий чемпіон НБА 
Станіслав Медведенко, не-
має ніяких гарантій, що 
наші хлопці завершать від-
бір на потрібній позиції. «Зі 
збірною Косова нам грати 
на нейтральній території, з 
болгарами буде бій. Нала-
штовуватися потрібно на 
кожен поєдинок, а не від-
кладати все на заключний 
тур, коли до Києва приїде 
збірна Словенії», — каже 
Медведенко. ■

Від повторної зустрічі Кличка та Ф’юрі боксерський світ чекає яскравого видовища.
Фото з сайта sportbox.ru.

❙
❙

БОКС

Виправлення помилки 
Наприкінці жовтня Володимир Кличко спробує повернутися в чемпіонську когорту

■

БАСКЕТБОЛ

Рівняння на других
Українські баскетболісти зазнали першої поразки у відборі на Євробаскет-2017

■
Шахи
 Після п’яти турів, зігра-
них на шаховій Олімпіаді, 
обидві українські збірні про-
довжують перебувати в ліде-
рах, демонструючи при цьо-
му стовідсотковий результат. 
Переможно завершивши про-
тистояння з росіянами, вже 
наступного ігрового дня наша 
чоловіча збірна переграла 
ще одного рейтинг-фавори-
та змагань — збірну Китаю, 
не віддавши чинним олім-
пійським чемпіонам жодної 
партії (Ульянов — Ванг, По-
номарьов — Дінг, Волокітін 
— Вей — нічиї, Криворучко 
— Ю — 1:0). Маючи в активі 
10 очок, українці ділять чіль-
ну позицію з командами Індії 
та Голландії.
 Водночас у жіночому 
олімпійському турнірі без 
втрат ідуть лише дві команди 
— України та Росії, дуель між 
якими саме вчора наприкінці 
дня відбулася в Баку. А напе-
редодні наші дівчата впевнено 
здолали сербок. Дві перемоги 
в матчеву скарбничку поклали 
сестри Музичук, тоді як Ганна 
Ушеніна та Інна Гапоненко свої 
партії звели до нічиєї. 

Теніс
 На відкритому чемпіо-
наті США визначилися всі 
«одинаки». У чоловічій сіт-
ці між собою зіграють лідер 
посіву, серб Новак Джоко-
вич, та француз Гаель Мон-
фіс (10), а також швейцарець 
Стен Ваврінка (3) та японець 
Кеї Нішікорі (6). Жіночі пари 
виглядають так: С. Уїльямс 
(США, 1) — Плішкова (Чехія, 
10), Возняцьки (Данія) — 
Кербер (Німеччина, 2). ■

ХРОНІКА■

У матчі зі словенцями наші гуллівери не змогли 
зупинити братів Драгичів.
Фото з сайта ФБУ.

❙
❙
❙

ТАБЛО

Чемпіонат Європи. Кваліфі-
кація. Група E. 3-й тур.
Словенія — Україна — 84:77 
(23:15, 22:24, 24:17, 15:21; З. 
Драгич (28), Препелич (12) — 
Лукашов (14), Фесенко (10)).
 Турнірне становище: Сло-
венія — 3 перемоги/0 поразок, 
Україна — 2/1, Болгарія — 1/2, 
Косово — 0/3.

■
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Бурштиновий пшик
За спробу незаконної контрабанди 2,5 тонни бурштину винні відбулися штрафом у 17 тисяч гривень
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«Україна молода» розповсюджується 
в київській мережі ресторанів «Піца Челентано»

 Перед брамою раю стоять 
водій автобуса і священик. До них 
виходить Святий Петро:
 — Ти, водію, проходь, а ви, ба-
тюшко, почекайте трохи.
 Священик обурюється:
 — Як так? Я все життя церквi 
присвятив!
 — Ну і що? У вас у церкві всi 
спали, а в нього в автобусі всі мо-
лилися!

* * *
 Сварлива господиня звільни-
ла прислугу. Коли служниця вже 
йшла, вона кинула три монети со-
баці.
 — Що це означає? — закри-
чала господиня.
 — Не турбуйтеся, вона їх за-
служила. За ті три місяці, що я у 
вас працювала, вона завжди вили-
зувала тарілки начисто.

По горизонталі: 
 1. Сербсько-хорватський вче-
ний, винахідник у галузі електро-
енергії. 5. Американський парла-
мент. 8. Дурень, недалека люди-
на. 9. Київська приватна клініка не-
відкладної медичної допомоги. 10. 
Престижна премія Американської кі-
ноакадемії. 11. Місце, куди кладуть 
ставку в азартній грі. 12. Нісенітни-
ця, нелогічний висновок. 13. Роман, 
повість, оповідання, казка, новела. 
15. Жовта пташка, яку часто нази-
вають «лісовою кішкою». 17. Пере-
важно чоловічий гурт: колядників, 
розбійників. 21. Сильне враження 
або результат від якоїсь дії. 24. Різ-
новид сопілки, який не має свистко-
вого пристрою, а за денце править 
нижня губа виконавця.  26. «І все те 
бачив, і все знаю,. Нема ні пекла, ані 
... Немає й Бога, тілько я! Та куций ні-
мець узловатий, а більш нікого!..». 
(Тарас Шевченко). 27. Різновид сли-
ви, що має дрібні жовті чи червоні 
плоди з характерною кислинкою. 
28. Головний герой драми-феєрії 
Лесі Українки «Лісова пісня». 29. 
«Тільки ворог, що сміється. Смій-
ся, лютий ...! Та не дуже, бо все гине, 
слава не поляже» (Тарас Шевченко). 
30. Хвороба, яку в народі називають 
ядухою. 31. «А позаду — Сагайдач-
ний, що проміняв жінку на ...та люль-
ку, необачний»(народна пісня).  
По вертикалі:
 1. Гурт коней.  2. Італійський ро-
мантичний курорт, неподалік Неапо-
ля. 3. Причина загибелі «Титаніка». 
4. Ім’я ватажка карпатських опри-
шків. 5. Спеціальна губка для очи-

щення шкіри чи нанесення макіяжу 
6. Шостий Патріарх Московський, 
реформатор православної церкви, 
який призвів до розколу. 7. Чере-
паха з казки Олексія Толстого «Зо-
лотий ключик». 14. Представник 
східнослов’янських племен, які в 
IV—VI ст. заселяли територію між 
Дністром і Дніпром..  15. Японсь-
ке мистецтво створення квіткових 
композицій. 16. Отвір у борті суд-
на чи броні танка для стрільби з ар-
тилерійської гармати, кулемета.. 18. 
Середньовічна зброя, удосконалена 
модель лука. 19. Юрист, який у суді 
захищає обвинуваченого. 20. Різно-
вид відбійного молотка.  22. Програ-
ма діяльності претора, консула та ін-
ших службових осіб у стародавньому 
Римі, яку вони оголошували, вступа-
ючи на посаду.  23. «Росте Антонич, 
і росте ...,і зеленіють кучеряві віль-
хи». (Богдан-Ігор Антонич). 25. Дав-
ня східнослов’янська міра довжини, 
що дорівнює 0,711 м. 

Кросворд № 105 
від 2—3 вересня

ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід 00…00

 00…00

Захід +9…+14

 +23…+28

 +9…+14

 +23…+28

Північ 00…00

 00…00

Центр 00…00

 00…00

Схід 00…00

 00…00
Центр +9…+14

 +23…+28

 +9…+14

 +23…+28

Північ +8…+13

 +21…+26

 +8…+13

 +21…+26

Схід +6…+11

 +18…+23

 +6…+11

 +18…+23

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь 00…00

 00…00

Південь +10…+15

 +23…+28

 +10…+15

 +23…+28

з 12 до 18 вересня

 Овен (21.03—20.04). Якщо ви вже давно 
зустрічаєтеся, то на початку тижня може відбу-
тися відверта розмова, яка поставить питання 
руба: або ви переходите до ближчих стосунків, 
або шукаєте інших партнерів. 
 Дні: спр. — 12; неспр. — 13.

 Телець (21.04—21.05). На цьому тижнi 
ви багато працюватимете, щоб закiнчити дав-
нi справи. Це прекрасний час для освiдчення 
в коханнi, заручин i весiль. 
 Дні: спр. — 16; неспр. — 17.

 Близнюки (22.05—21.06). Щоб пораду-
вати своїх близьких, влаштуйте сiмейний вiд-
починок. Ви зможете провести щасливі годи-
ни в товаристві своїх дітей.
 Дні: спр. — 15; неспр. — 17.

 Рак (22.06—23.07). Цей тиждень — хо-
роший період для творчої самореалізації. У 
вихідні заплануйте покупки для дому, в де-
кого з вас буде можливiсть придбати побуто-
ву технiку.
 Дні: спр. — 18; неспр. — немає.

 Лев (24.07—23.08). Багато уваги дове-
деться придiлити врегулюванню сімейних проб-
лем. У понеділок або вівторок вiдбудеться роз-
мова з партнерами, під час якої вам можуть вис-
ловити претензії.
 Дні: спр. — 13; неспр. — 14.

 Діва (24.08—23.09). Зробивши правиль-
ні висновки і налагодивши стосунки з батьками 
і членами сім’ї, ви зміцните своє сімейне життя. 
Щоб позбутися неприємних вiдчуттiв, позбав-
теся непотрібних речей.
 Дні: спр. — 15; неспр. — 18.

 Терези (24.09—23.10). У вихідні ви змо-
жете зайнятися розширенням свого кругозору. 
Успішними будуть поїздки, можна також вла-
штувати пiкнiк на дачi або посидіти в кафе з 
друзями.
 Дні: спр. — 15; неспр. — 16.

 Скорпіон (24.10—22.11). На цьому 
тижні ви будете налаштовані на цікаве спіл-
кування. Зустрiч iз давнiми друзями змусить 
вас переглянути деякі підходи у відносинах 
iз людьми.
 Дні: спр. — 13; неспр. — 14.

 Стрілець (23.11—21.12). Нарештi ви зро-
зумієте, що не слід ставитися до людей критич-
но, що треба поважати й цінувати різні думки, 
хай навіть ви їх не поділяєте. Таке переосмис-
лення допоможе знайти нових друзiв.
 Дні: спр. — 12; неспр. — 13.

 Козеріг (22.12—20.01). Гумор та оп-
тимізм стануть визначальними у ваших контак-
тах iз людьми. Ви легко і швидко зможете схоп-
лювати нову інформацію, що позитивно позна-
читься на навчанні.
 Дні: спр. — 15; неспр. — 17.

 Водолій (21.01—19.02). Сімейним лю-
дям рекомендується займатися вихованням 
дітей, навчати їх корисним навичкам. Тих, хто 
вiльний вiд сiмейних пут, чекають романтичні 
знайомства і приємні побачення.
 Дні: спр. — 14; неспр. — 16.

 Риби (20.02—20.03). Вам треба зосе-
редитися на вирішенні матеріальних проблем. 
Якщо ви витратилися на вiдпочинок, то саме за-
раз вам удасться поповнити сімейний бюджет. 
Зробіть що-небудь приємне для своїх родичiв.
 Дні: спр. — 15; неспр. — 16. ■

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

10—11 вересня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвнiчно-схiдний, 
5-10 м/с. Температура вночi +12...+14; удень +24...+26. 
Пiслязавтра вночi +12...+14; удень +24...+26.

Миргород: без опадiв. Уночi +11...+13; удень +20...+22.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +11...+13; удень +26...+28.
Одеса: без опадiв. Уночi +12...+14; удень +26...+28.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Трускавець: 
уночi +9...+11; удень +24...+26. Моршин: уночi +10...+12; удень 
+24...+26.

8 вересня температура води в Чорному та Азовському морях 
бiля берегiв України становила 22-24 градуси, у Днiпрi бiля 
Києва — 21.

Аліса КВАЧ

 Жіноча натура — примхлива, 
як погода. То небо було затягнуте 
хмарами і в атмосфері висів дощ, 
а то вже сяє сонечко. 
 Така «погода» останнім ча-
сом спостерігається в родинному 
житті оскароносної «жінки-кіш-
ки» Холлі Беррі.  Рік тому як грім 
серед ясного неба пролунало пові-
домлення про те, що зірка подає 
на розлучення, оскільки її сто-
сунки з третім чоловіком, фран-
цузьким актором Олів’є Мартіне-
сом, через щільність знімальних 
графіків обох практично втрати-
ли сенс, тому вони прийняли рі-
шення розлучитися і подали до-
кументи до суду. Іншою при-
чиною такого рішення акторки 
таблоїди називали запальний ха-
рактер Олів’є, який діставав ко-
хану ревнощами.

 Утiм минув рік, і тепер уже 
суд почав турбувати пару пові-
домленнями про те, що вони не 
поспішають з оформленням до-
кументів, і взагалі не проявля-
ють жодного інтересу до процесу. 
Служителі Феміди пригрозили, 
що якщо Холлі не надасть найб-
лижчим часом усіх довідок, спра-
ву  буде закрито.
 Але такий ультиматум, схоже, 
зовсім не засмутив пару, яка ви-
рішила дати своєму шлюбові дру-
гий шанс. Головною причиною 
цього став їхній син Масео, яко-
го обоє безмежно люблять. Дня-
ми Беррі заявила, що вона щас-
лива з Мартінесом, і вірить, що 
заради сина він здатен змінити-
ся.
 Що ж, справжня любов 
здатна «приструнити» навіть 
запеклого ревнивця. Якщо вона 
справжня. ■

ПУТА ГІМЕНЕЯ

Ще один шанс
«Оскароносна» Холлі Беррі передумала 
розлучатися з Олів’є Мартінесом

■

Холлі Беррі.❙
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