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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 25,90 грн 

1 € = 29,03 грн

1 рос. руб. = 0,3 грн

ТАНКАМ ВІЗИ 

НЕ ПОТРІБНІ!

ТОМУ МИ ПРОТИ 

ВІЗОВОГО 

РЕЖИМУ...

Дожити до 
заслуженого 

відпочинку
МВФ наполягає 

на пенсійній реформі 

в Україні
стор. 2 »

Месник чи 
бандит?

На Волині й досі шанують 

«героїв», «подвиги» 

яких викликають дуже 

багато запитань 
стор. 5 »

Роман Луцький: Потрапити 
на великий екран мріяв завжди

Виконавець ролі Якова 

Меха зі «Століття Якова» 

вважає роботу в кіно 

високооплачуваним хобі
стор. 14 »

Верховна Рада 

досі не може 

визначитися, 

що їй робити 

з Росією

Битися чи 
миритися?

стор. 4 »

Малюнок Володимира СОЛОНЬКА. ❙
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«Відповідно до поточної ситуації будь-хто може бути звинувачений 
у шпигунстві і будь-кого можуть затримати».

Зі звернення депутатів Європарламенту до президента РФ Володимира Путіна та керівників ЄС

УКРАЇНА МОЛОДА

гривень
додатко-
вих дота-

цій передбачено державою органам місце-
вої влади в разі, якщо вони самостійно не 
зможуть утримувати освітні установи та ус-
танови охорони здоров’я. Зараз розробля-
ються чіткі правила розподілу цих дотацій, 
наголосила міністр освіти і науки Лілія Гри-
невич.

14,9 млрд.
гривень.
було витра-
чено на під-
готовку до 
осінньо-зи-
мового пе-

ріоду, в основному це кошти з місцевих 
бюджетів, повідомив заступник мініст-
ра регіонального розвитку, будівництва 
та ЖКГ Едуард Кругляк.

доларiв
сподівається отрима-
ти Україна від МВФ у 

2017 році на реалізацію економічної програми, пере-
дає УНН із посиланням на графік, оприлюднений у 
матеріалах другого перегляду програми EFF. Згідно з 
ним, найбільший транш планується в першому квар-
талі 2017 року — понад 1,986 млрд. доларiв. Сума 
двох наступних  становитиме 1,33 млрд. доларiв, а 
решти п’яти — до 735 млн. доларiв.

євро
направить 
Європейсь-

кий інвестиційний банк для фінансуван-
ня міського громадського транспорту в 
20 муніципалітетах України, повідомили 
у прес-службі ЄІБ. У банку зазначили, що 
фінансування в рамках проекту буде на-
правлено на підвищення частоти і регуляр-
ності роботи громадського транспорту.

доларiв
проінвес-
тували на 

сьогодні в Україну компанії Південної 
Кореї, зазначив Прем’єр-міністр Украї-
ни Володимир Гройсман, а обсяг взаєм-
ної торгівлі становить 714 млн. доларiв. 
За його словами, цифри є «абсолютно 
мінімальними і  не відповідають нашим 
можливостям».

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

Близько 
6 млрд.

5,4 млрд. 200 млн. 161 млн.

У ПОЛОНІ

«Гра» у ґрати 
Затримання в Росії українського 
журналіста Романа Сущенка 
викликало суспільний резонанс 
i в Україні, i в багатьох 
європейських країнах 
Олена КАПНІК

Російський адвокат Марк Фейгін, який представляє інтереси 
заарештованого журналіста, схиляється до версії про про-
ведення спецоперації щодо його підзахисного. Оскільки ма-
теріали справи українця містять державну таємницю, то роз-
повідати подробиці Фейгін не може. Утім адвокат зазначає, 
що y матеріалах справи немає «нічого такого», за що Сущен-
ка могли б звинувачувати у «шпигунстві» і йому б загрожу-
вало 20 років ув’язнення. «Роман не визнає своєї провини і 
не підписав жодного документа — ні явки з повинною, ні чо-
гось подібного. Це свідчить про те, що він цілком адекватно 
оцінює ситуацію і, природно, не визнає ніяких звинувачень 
на свою адресу», — коментує Фейгін.
 

■

 Днями депутати Європей-
ського парламенту направи-
ли листи президенту Росії 
Володимиру Путіну, прези-
дентам Європейської Комісії 
Жану-Клоду Юнкеру, Євро-
пейської Ради Дональду Тус-
ку, Високому представни-
ку ЄС із питань зовнішньої 
політики і політики безпе-
ки Федеріці Могеріні з ви-
могою звільнити українсь-
кого журналіста. «Відповід-
но до поточної ситуації будь-
хто може бути звинувачений 
у шпигунстві і будь-кого мо-
жуть затримати. Роман Су-
щенко має надійну репута-
цію хорошого професіона-
ла, який працює вже багато 
років у Франції, країні, яка 
є членом «нормандського 
формату», і всі звинувачен-
ня на його адресу розціню-
ються не більше як подальші 
незаконні дії щодо українсь-
ких громадян із боку Росій-
ської Федерації», — йдеться 
y зверненні. 
 Порушать питання щодо 
звільнення кореспондента i 
в рамках четвертої части-
ни сесії ПАРЄ, яка розпоч-
не свою роботу вже найб-
лижчого понеділка. Доку-
ментально ситуація із за-
триманням українського 
журналіста в Москві в рам-
ках Ради Європи буде ві-
дображена в доповіді про 
свободу слова і захист прав 
представників ЗМІ. «Я як 
доповідач Ради Європи з 
питань свободи слова і за-
хисту прав журналістів за-
раз готую проект доповіді, 
який розглядатиметься на 
січневій сесії, щодо зага-
лом усієї ситуації в Європі, 
і я вже вніс до своєї промо-
ви інформацію про затри-
мання Сущенка», — каже 

голова Постійної делегації 
ВР у Парламентській асамб-
леї Ради Європи Володимир 
Ар’єв.
 Не дозволять українські 
активісти i правозахисники 
забути i про інших українсь-
ких бранців. Після звіль-
нення з російського поло-
ну Надії Савченко, Геннадія 
Афанасьєва та Юрія Соло-
шенка минуло вже кілька 
місяців. Утім майже трид-
цять українських громадян, 
які стали заручниками крем-
лівської агресії, усе ще зали-
шаються y російських тюр-
мах. Громадські активісти, 
аби хоч якось підтримати по-
лонених та нагадати світові 
про факт утримання україн-
ців y російських в’язницях, 
улаштовують акції на їхню 
підтримку, закликають пи-
сати бранцям листи та допо-
магати їхнім сім’ям. 
 Днями активісти зібра-
ли передачі для українсь-
ких бранців Євгена Панова, 
якого російське ФСБ зви-
нувачує в організації тер-
актів на «критично важли-
вих об’єктах інфраструкту-
ри і життєзабезпечення пі-
вострова Крим», та Андрія 
Коломійця, затриманого на 
території Кабардино-Бал-
карії за підозрою в збері-
ганні наркотиків та в зама-
ху на вбивство двох кримсь-
ких «беркутівців». За слова-
ми колишнього політичного 
в’язня Геннадія Афанасьє-
ва, силами небайдужих було 
зібрано речі першої необхід-
ності для полонених. Окрім 
цього, активісти зібрали по 
дві тисячі гривень для ро-
дин ув’язненого режисера 
Олега Сенцова та звинуваче-
ного y шпигунстві Валенти-
на Вигівського. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Міжнародний валютний фонд 
оприлюднив текст меморандуму з 
Україною, який містить план дій 
для подальшого успішного спів-
робітництва. У ньому прописано 
конкретні кроки, необхідні для 
отримання Україною четвертого 
траншу. Виконання положень но-
вого Меморандуму дозволить до 
кінця 2016 року додатково залу-
чити 1,3 млрд. доларів фінансової 
підтримки від МВФ, які підуть у 
резерви НБУ.
 Бурхливу реакцію в суспільс-
тві викликали пункти, пов’язані 
з пенсійною реформою. Невдово-
лення українців можна зрозуміти, 
адже в меморандумі чітко прописа-
но, що пенсійна реформа є «наріж-
ним каменем» програми структур-
них змін. Тож на вимогу МВФ Ук-
раїна зобов’язується до кінця 2016 
року прийняти закон про поступо-
ву зміну пенсійного віку, скороти-
ти можливості для дострокового 
виходу на пенсію, посилити кри-
терії прийнятності для мінімаль-
ної пенсії. 
 Для цього слід змінити пенсій-
не законодавство, яке на даний час 
складається з 12 законів, і забезпе-
чити єдиний принцип пенсійно-
го забезпечення без привілеїв для 
будь-якої професії (за винятком 
військових), а також розширити 
базу для внесків у систему соціаль-
ного забезпечення.
 Аби збити напругу, чиновники 
в один голос почали заспокоювати 
українців. Зокрема, віце-прем’єр-

міністр України Павло Розенко на-
писав  у «Фейсбуці»: «З огляду на 
весь цей шум, який сьогодні підні-
мається в ЗМІ, я хочу чітко заяви-
ти: ні в меморандумі з МВФ, ні в 
уряді мова про підвищення пенсій-
ного віку на сьогодні не йде. На всіх 
переговорах iз МВФ це питання сто-
яло. Але ми ні в 2005, ні в 2008 році 
не піднімали пенсійний вік. Єдині, 
хто підняв, — це Янукович з Азаро-
вим у 2011-му. Позиція абсолютно 
чітка і принципова — сьогодні ми 
не підемо на підвищення пенсійно-
го віку для наших співгромадян. 
Це питання можна буде розгляда-
ти лише у перспективі: після того, 
коли ми підвищимо рівень і якість 
життя українців, а найголовніше 
— різко збільшиться тривалість 
життя в нашій країні».

 В унісон «колезі» на брифінгу 
міністр фінансів Олександр Дани-
люк запевнив: «Не передбачено до 
кінця грудня збільшувати пенсій-
ний вік. До кінця року ми маємо 
визначитись із моделлю пенсійної 
реформи. Вона може включати в 
себе поступове підвищення пенсій-
ного віку. Для нас важливо, щоб 
пенсійна система гарантовано на-
давала пенсіонерам пенсії».
 Оскільки пенсійної рефор-
ми нам найближчим часом  не 
оминути, незайвим буде нагада-
ти, що, за останніми даними зві-
ту ВООЗ, Україна опинилася се-
ред 36 країн з катастрофічними 
особистими витратами громадян 
на здоров’я, а  середня тривалість 
життя в нашій країні становить 
71,3 року. ■

Працювати, працювати — а пенсія однак мізерна.❙

РЕФОРМИ

Дожити до заслуженого відпочинку
МВФ наполягає на пенсійній реформі в Україні

■

Іван БОЙКО

 Згідно з планом реалізації 
Рамкової угоди про відведення 
сил і озброєння, вже сьогодні, 7 
жовтня, підрозділи ЗСУ і загони 
бо йовиків мають відійти вглиб 
від лінії фронту на кілька кіло-
метрів у районі села Петровсь-
кого, а післязавтра, 9 жовтня, 
те саме має відбутися поблизу 
Станиці Луганської. Від міста 
Золотого сторони відійшли ще 
на початку тижня. 
 Щоправда, українські пе-
реговорники в Мінську чіт-
ко заявили, що таке відведен-
ня відбудеться лише за двох 
умов: відсутностi обстрілів та 
одночасного відведення військ 
iз протилежного боку під конт-
ролем місії ОБСЄ. За словами 
речниці представника України 
в Тристоронній контактній групі 
Леоніда Кучми Дарини Оліфер, 
«Україна послідовно виконує 
взяті на себе зобов’язання з ви-
конання», чого не скажеш про 
бойовиків.
  Адже позаминулої доби, 
згідно з даними штабу АТО, 

бойовки 40 разів відкривали во-
гонь iз кулеметів, гранатометів і 
мінометів по позиціях ЗСУ. Під 
обстріл потрапила й визначе-
на в Рамковій угоді Станиця Лу-
ганська. Один захисник України 
загинув і ще одного було поране-
но на Світлодарській дузі: воїни 
підірвалися на ворожій розтяж-
ці поблизу села Троїцьке. 
 Відтак речник Міноборо-
ни з питань АТО Олександр Мо-
тузяник відзначає розширен-
ня географії бойових дій на лу-
ганському напрямку: «Окупан-
ти перекинули додаткові сили в 
Слов’яносербськ та обстріляли 
найближчі українські позиції з 
мінометів і танка».
 Знову розгораються бойові 

дії у «найгарячіших» точках під 
окупованим Донецьком — у се-
лищі Піски та в Авдіївській про-
мзоні. 
 У Головному управлін-
ні розвідки Мін оборони дода-
ють, що російське командуван-
ня бойовиків так званої «ЛНР» 
знову дозволило їм обстрілюва-
ти захисників України з 82-мм 
мінометів та озброєння БМП. 
Ідеться переважно про найман-
ців і терористів з окупованих 
Стаханова та Алчевська, які од-
разу ж обстріляли позиції ЗСУ 
поблизу Попасної та Трьохіз-
бенки. 
 Рамкова угода про відве-
дення сил вже не актуальна для 
Кремля? ■

НА ФРОНТІ

Відведення «на олівці»
Україна готова відвести війська від Петровського за двох 
умов: повної тиші та «дзеркального» відходу бойовиків

■

ТИМ ЧАСОМ

 Спеціальна моніторинго-
ва місія ОБСЄ заявила про 
неможливість спостережен-
ня в районах населених пун-
ктів Золоте і Первомайськ 
на Луганщині через можли-
ву наявність мін. Спостеріга-
чі заявляють, що ні ЗСУ, ні 
бойовики «ЛНР» не надали 
їм гарантій безпеки в цьому 
районі. 
 Зауважимо, що місто Зо-
лоте — єдина з трьох діля-
нок, де розведення сторін 
фактично завершено. Але за-
ходи з розмінування місце-
вості тут досі не проводять. 

■
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гривень
фінансових 
порушень ви-

явили в Державному агентстві водних 
ресурсів за період 2013—2015 років за 
результатами ревізій Державної ауди-
торської служби України, повідоми-
ли у прес-службі установи. Лідерами 
за кількістю зловживань стали Мико-
лаївська, Київська, Харківська області.

77 млн.
поліцейських
пройшли атеста-
цію з 90 тисяч, 

розповіла глава Національної поліції 
України Хатія Деканоїдзе. За слова-
ми міністра внутрішніх справ Арсена 
Авакова, понад 5 тис. поліцейських не 
пройшли атестацію і були звільнені, ще 
близько 5 тис. були рекомендовані на 
нижчі посади. 

одиниць
техніки, 300 пунк-
тів обіг ріву, 90 пе-

ресувних електростанцій, а та-
кож 7 тисяч чоловік особового 
складу для реагування на над-
звичайні ситуації підготувала 
ДСНСУ до осінньо-зимового 
періоду, зазначив голова Ми-
кола Чечоткін.

гектарів
місцевості очистили від 
мін минулого тижня війсь-

кові сапери в зоні проведення АТО, знешкодивши 569 вибухо-
небезпечних предметів, розповів прес-секретар Міністерства 
оборони України Дмитро Гуцуляк, додавши, що всього з почат-
ку АТО інженерно-саперні підрозділи ЗСУ знешкодили близько 
125 тис. мінно-вибухових пристроїв і очистили від вибухонебез-
печних предметів близько 2 650 га території в Донецькій і Лу-
ганській областях.

разів
дешевше 
коштують 

ліки вітчизняного виробництва, ніж інозем-
ні. Такі дані з посиланням на статистичні до-
слідження наводить «Голос України». Так, 
середня ціна за упаковку іноземного пре-
парату на 2016 рік становить 107,8 гривні, 
тоді як середня вартість упаковки вітчизня-
них ліків дорівнює 22,7 гривні.
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ПРАВО ВЛАСНОСТІ

Почекайте до зими 
— а там і золото 
повернемо
Рішення про коштовні експонати скіфської 
доби суд Нідерландів винесе 14 грудня

■

Дар’я БАВЗАЛУК 

 У 300-літньому храмі Різд-
ва Пресвятої Богородиці, що в 
с. Криворівня Верховинсько-
го району Івано-Франківської 
області, віднайшли фрагмент 
розписів початку XVIII ст. 
Сакральну знахідку виявили 
під час ремонту в церковному 
вівтарі. «Це ікона Ісуса Хрис-
та, який зображений як цар, 
як первосвященик, як про-

рок-учитель, і своєю правою 
ногою він наступає на голову 
символічно зображеного дия-
вола. Важливим є те, що іко-
на досить добре збережена», 
— розповів настоятель храму  
Іван Рибарук.
 На думку експертів, це 
перші розписи старовинного 
храму, збудованого за тради-
ціями гуцульської сакраль-
ної архітектури, а знайдена 
ікона — сучасниця легендар-

ного ватажка опришків Олек-
си Довбуша. Фрагмент ікони 
надихнув майстрів та церков-
ну громаду на те, щоб розпи-
сати храм у такому ж стилі, 
надавши йому автентичного 
вигляду.
 Як стало відомо «УМ», іко-
на досить добре збереглася  че-
рез те, що приблизно 200 років 
тому її прикрили іконостасом, 
який був установлений у сере-
дині вівтаря. ■

Людмила НІКІТЕНКО

 Через село Самгородок 
Смілянського району цент-
ральної дороги немає, там 
— одні вибоїни. Така ситуа-
ція у цьому населеному пун-
кті вже років шість. Шлях те-
риторіального підпорядкуван-
ня за цей час жодного разу не 
ремонтували. Тому він ущент 
розбитий і вкритий суцільни-
ми ямами.
 Люди, котрі дістаються 
рейсовою маршруткою у це 
село та в сусідні — Макіїв-
ку і Буду-Макіївку, можуть це 
підтвердити. Оскільки гойда-
ються на самгородській доро-
зі, наче на пральній дошці, до 
болю в печінці. І хоча водії 
прагнуть об’їхати розбитий 
шлях по узбіччю, та це у них 
не дуже виходить. Бо там за 
минулі роки теж утворилися 
чималі вибоїни.
 Як пояснює «Україні мо-

лодій» керівник Смілянсь-
кої дорожньо-експлуатацій-
ної дільниці Віктор Ковтун, у 
планах на ремонт територіаль-
на траса, котра проходить че-
рез Cамгородок, є. Але, під-
креслює, через безгосподар-
ність держави вона дійсно вже 
років шість не ремонтувалася. 
Тож дорожнє полотно там уза-
галі втратило несучу спромож-
ність. 
 Швидше за все, зауважує 
Віктор Анатолійович, ця доро-
га так і зазимує. Бо смілянсь-
ким дорожникам до зими тре-
ба заасфальтувати відрізки 
доріг державного значення 
«Київ—Знам’янка» та «Зо-
лотоноша—Умань», щоб до 
холодів та ожеледиці забез-
печити там безпеку руху. А це 
загалом 119 км. Окрім того, 
уточнює, чекає свого ремон-
ту й територіальна дорога — 
«Сміла — Ташлик — Капі-
танівка».

 «А для прискорення ре-
монту таких доріг нині при-
йнято державну програму зi 
співфінансування з органами 
місцевого самоврядування. 
Але сільські ради не поспіша-
ють виділяти кошти», — за-
уважує Віктор Анатолійович. 
 У свою чергу, сільський 
голова Самгородка Михайло 
Сокуренко пояснює, що сіль-
ська рада ніяких коштів для 
співфінансування ремонту 
траси територіального зна-
чення, яка проходить через 
село, не виділяла. Бо, наго-
лошує, виділяти немає чого. 

У селі своїх проблем по саму 
зав’язку — тут чекають ре-
монту інші вулиці, запланова-
не й проведення освітлення, 
якого у селі ніколи не було. 
І на все це треба кошти, а їх 
бракує.
 Підтримують свого голову 
й односельці. Вони обурюють-
ся такою постановкою питання. 
Кажуть, за шість років держа-
ва не дала й копійки на ремонт 
територіальної дороги через 
село, а тепер сільська грома-
да має виділяти кошти зі свого 
куцого бюджету, аби допомог-
ти «бідній державі». ■

Світлана МИЧКО

 Тернопіль ще раз підтвер-
див своє прагнення  стати 
комфортним для туристів — 
у місті запрацював перший в 
Україні цілодобовий турис-
тично-інформаційний центр. 
Його потрібність організато-
ри пояснюють тим, що вели-
ка частина туристів — до сло-
ва, за інформацією міськради, 
цього року їх побувало в Тер-
нополі вже близько 150 тисяч 
— прибуває та виїжджає рано 
вранці чи пізно ввечері. В цей 

час фактично всі заклади або 
ще, або вже зачинені. Багато з 
подорожуючих приїжджають із 
коротким туром на вихідні без 
зупинки в готелі, тож досі сти-
калися з цілою низкою незруч-
ностей. Відтепер же в самому 
центрі міста є «точка», де їх 
радо зустрінуть у будь-який час 
доби і нададуть послуги першої, 
так би мовити, необхідності. 
Там можна вирішити питання 
щодо організованих екскурсій, 
перекусити і випити кави-чаю, 
безплатно отримати туристич-
ну карту Тернополя, при дбати 

сувеніри тощо.
 Як повідомив журналіс-
там директор КП «Туристич-
но-інформаційний центр» Та-
рас Ковальчук, усі кошти, що 
надходитимуть від діяльності 
цього закладу, використову-
ватимуть, знову ж таки, на 
розвиток туризму. Також він 
поділився деякими цікавими 
для туристів планами на най-
ближче майбутнє, детальніше 
про які можна буде дізнатися 
на сайті центру — vse.te.ua 
(чотирма мовами, до речі). В 
цілому ж, як розповів при-
сутній на відкритті центру 
представник Тернопільської 
міськ ради, першочергову ува-
гу у  «файному місті» плану-
ють надавати розвитку подіє-
вого та релігійного туризму, 
а ще — задіяти нарешті у цій 
справі потенціал унікальних 
тернопільських підземель. ■

Катерина БАЧИНСЬКА

 Пообіцяти не означає відда-
ти. Приблизно так зараз вигля-
дає ситуація зі «скіфським зо-
лотом», що належить Україні й 
яке прагне привласнити Росія. 
З лютого до серпня 2014 року в 
Амстердамі працювала вистав-
ка, яка мала назву «Крим — зо-
лотий острів у Чорному морі». 
На ній були представлені експо-
нати з українських музеїв епохи 
скіфів, сарматів і готів у Криму. 
Тоді, відправляючи історичні ар-
тефакти до Нідерландів, мабуть, 
ніхто не очікував, що повертати 
їх доведеться лише через суд. 
Причиною цієї тяганини стала 
анексія Криму. 
 Після закінчення контракту 
на тимчасове зберігання колек-
ції 13 червня 2014 року в архе-
ологічному музеї Алларда Пір-
сона прийняли рішення не пе-
редавати експонати Києву або 
Сімферополю доти, поки не буде 
вердикту «повноважного судді 
або арбітра, або угоди сторін». 
Тоді ж міністерства культури 
Росії та України заявили про 
претензії на володіння скіфсь-
ким золотом. Відмову їм моти-
вували можливими претензія-
ми з боку кримських музеїв. 
Україна заявила, що артефак-
ти — власність не музеїв, а де-
ржави. У Криму наполягали на 
поверненні артефактів саме на 
пів острів, адже так було зазна-
чено в договорах, підписаних 
до анексії. Звернутися до Фемі-
ди вирішили кримські музей-
ники, які в листопаді 2014 року 
подали колективний позов до 
суду Амстердама. Влітку 2015-
го представник Міністерства юс-
тиції України Ольга Костишина 
повідомила, що материкова Ук-
раїна готова судитися. Російсь-
кий адвокат музеїв Криму Анас-
тасія Сивицька оцінила шанси 
на свій успіх як 50 на 50, а при-
значений Росією «глава Криму» 
Сергій Аксьонов і зовсім не ві-
рить у перемогу. Він заявив, що 
це не юридична, а політична бо-
ротьба. 
 Загалом же на виставку в Ні-
дерланди понад два роки тому 
вирушило 565 музейних екс-
понатів, серед яких прикраси і 
зброя зі скіфського золота: це-
ремоніальний шолом, дорого-
цінні камені та мечі стародав-
ніх греків та скіфів. Експози-
ція складалася з колекцій п’яти 
музеїв, один iз яких розташова-
ний у Києві, а чотири — в Кри-
му. Київську частину Нідер-
ланди повернули Україні без 
сперечань. Решту коштовнос-

тей музей Пірсона оцінив у 10 
мільйонів євро.
 «Кримські музеї вимагають 
повернення своїх експонатів 
собі, базуючись на договорі, ук-
ладеному ними з музеєм Аллар-
да Пірсона. Україна ж вимагає 
повернення цих цінностей на 
контрольовану нею територію 
як власник. Держава Україна 
як власник має переважне пра-
во на реалізацію своїх повнова-
жень порівняно з кримськими 
музеями, які не є власником і 
яким колись було надано право 
оперативного управління від-
повідними музейними ціннос-
тями. По-друге, права управ-
ління цим музеям було скасо-
вано. І на сьогодні, згiдно з за-
конодавством України, вони не 
мають правової підстави управ-
ляти цими цінностями», — за-
явив заступник міністра юсти-
ції України Антон Янчук. Од-
нак, додав він, поряд із право-
вовою площиною спору існує 
політична й  інформаційна, «в 
якій сторона кримських му-
зеїв і Росії вживає певних за-
ходів для створення відповід-
них інформаційних приводів, 
тем і певної дезорієнтації учас-
ників процесу».
 Цікаво, що фахівці з Нідер-
ландів застрахували експонати 
кримських музеїв iз виставки 
скіфського золота набагато до-
рожче, ніж самі музеї. «Страхо-
ва оцінка, яку зробили кримсь-
кі музеї, не відповідає дійсності, 
вона була занижена. 565 експо-
натів були застраховані на суму 
приблизно 1,5 млн. євро. Тодi як 
наші 19 еспонатів були застрахо-
вані на 11,5 млн. євро. Але ціка-
во, що коли Нідерланди залиши-
ли кримські експонати у себе, то 
їх самі голландці застрахували 
на 10 млн. євро», — підкресли-
ла нинішній гендиректор Націо-
нального музею українського на-
родного декоративного мистец-
тва Людмила Строкова.
 За словами міністра культури 
Євгена Нищука, на перший пог-
ляд, Російська Федерація актив-
но включилася в цей процес і ук-
раїнська сторона не має ніяких 
гарантій (так само, як і з карти-
нами Айвазовського), що арте-
факти повернуть. «Притому, що 
ми звертаємося до світових інс-
титуцій, щоб вони не працюва-
ли з тими виставками, де вико-
ристовують предмети, картини, 
будь-що інше з Криму. Бо, з од-
ного боку, світ визнав анексію, 
але в той чи інший спосіб про-
довжує співпрацю, адже йдуть 
великі ресурси, кошти третьої 
сторони», — додав Нищук. ■

ЗНАХІДКИ

Сучасниця Олекси Довбуша
На Прикарпатті в храмі виявили ікону, якій понад 300 років

■

ГОСТИННІСТЬ

Туризм нон-стоп
Гостей Тернополя прийматимуть цілодобово

■

Є ПРОБЛЕМА

Трясця на трасі
У черкаському селі замість 
дороги — тільки напрямок

■

Щоб проїхати по центральній дорозі у Самгородку 
— треба дуже постаратися.
Фото автора.

❙
❙
❙
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«Найкраще, що може зробити українська влада, дбаючи про потреби, 
права, життя українців — це заборонити їм поїздки через лінію фронту
у воюючу з нами Росію. І детально пояснити усі причини цього рішення».

Богдан Яременко,
голова правління Майдану закордонних справ

УКРАЇНА МОЛОДА

Воювати? Заробляти
 Законопроект №4030 спі-
кер парламенту Андрій Па-
рубій вніс до Верховної Ради 
ще в лютому цього року і вже 
встиг отримати схвалення 
профільного комітету з за-
кордонних справ, очолюва-
ного Ганною Гопко. Втім не-
відомо, скільки він ще про-
лежав би разом з іншими 
законопроектами, якби не ре-
зонансне затримання в Мос-
кві та оголошення шпигу-
ном журналіста «Укрінфор-
му» Романа Сущенка. Піс-
ля цього розмови про те, що 
потрібно показати Росії свою 
принципову позицію, відно-
вилися з новою силою. Як 
результат — готовий законо-
проект про скасування безві-
зового режиму з Росією було 
внесено в порядок денний 
на 6 жовтня. Паралельно з 
цим Міністерство закордон-
них справ звернулося до гро-
мадян України з проханням 
без зайвої потреби не їхати до 
сусідів.
 Але чим ближче було до 
голосування, тим більше у 
частини депутатів з’явилося 
сумнівів у доцільності таких 
рішучих кроків. Головною 
причиною сумнівів стали... 
тисячі українців, які, попри 
війну та російську агресію, 
продовжують, як і раніше, 
їздити до Росії на заробітки. 
«У нас є мільйон українців, 
які працюють у Росії й зароб-
ляють гроші для своєї роди-
ни. Росія, звичайно, зробить 
симетричну відповідь на вве-
дення віз. А відтак буде пере-
крито для багатьох українців 
можливість відвідувати РФ 
iз метою заробітку. Це пи-
тання потребує зваженості 
та обережності», — озвучив 
позицію фракції Блоку Пет-
ра Порошенка Олексій Гон-
чаренко. Подібну позицію 
підтримали й представники 
Опозиційного блоку.
 Натомість фракції «Бать-
ківщини», «Народного фрон-
ту» та «Самопомочі» висло-
вилися категорично за вве-
дення візового режиму з 
країною-агресором. Утiм їх-
ніх голосів навряд чи вис-
тачить, щоб прийняти пос-
танову. Причину такої роз-
біжності в поглядах пояснив 
нардеп від БПП Віталій Че-
пинога. «Геополітика. БПП 
не голосуватиме за візовий 
режим iз РФ. А «Самопо-
міч» голосуватиме... Бо ви-
борці «Самопомічі» працю-
ють в Італії, а виборці БПП 
— у Москві», — написав він 
на своїй сторінці у «Фейсбу-
ці».
 Водночас відомий дипло-
мат, голова правління Май-

дану закордонних справ Бог-
дан Яременко вважає, що 
впровадження візового режи-
му з Росією жодним чином не 
вирішує проблеми. «Візовий 
режим — це не більше, ніж 
бюрократична перепона на 
шляху людського обміну між 
державами. Він не дає нічо-
го в плані безпеки. Так, мож-
ливо, українські спецслужби 
отримуватимуть інформацію 
про наміри росіян відвідати 
Україну на кілька днів рані-
ше. Але, по-перше, в умовах 
війни треба уміти працюва-
ти в реальному часі (без до-
даткового часу на виконан-
ня «домашнього завдання»), 
а по-друге, цей позитив ціл-
ком нівелює те, що російсь-
кі спецслужби (у яких і так 
усе непогано з організацією 
провокацій проти громадян 
України) також отримува-
тимуть більше часу на підго-
товку різного роду капостей 
українцям», — перекона-
ний він. На думку Яременка, 
єдиним ефективним методом 
дипломатичної боротьби ще 
від самого початку російсь-
кої агресії мало б стати пов-
не розірвання дипломатич-
них стосунків iз Росією. «Усе 
інше — візовий режим, кон-
сули, які захищають права, 
— це від лукавого», — зазна-
чив дипломат. 
 Утiм навіть до такого кро-
ку наша Верховна Рада, оче-
видно, не готова. І не в остан-
ню чергу через те, що, попри 
війну, в багатьох із Росією є 
міцні бізнесові стосунки, якi 
дуже не хочеться втрачати. 
Як-то кажуть, гроші не пах-
нуть.

Покайтеся, а тоді співайте
 Не знайшов підтримки 
вчора в депутатів і законо-
проект №4303 Миколи Кня-
жицького, який забороняв 
проведення гастрольних за-
ходів тим російським артис-
там, які до початку відповід-
ного гастрольного заходу не 
надали організаторам пись-
мову заяву про засудження 
окупації території України. 
Також законом передбача-
лася необхідність отриман-
ня свідоцтва про проведен-
ня гастролей в Україні. Схо-
жу вимогу висували й до те-
атралів, членів художнього, 
артистичного персоналу те-
атру, які є громадянами де-
ржави-агресора, а також про-
катних посвідчень на філь-
ми з участю «фізичних осіб 
— резидентів держави-агре-
сора».
 Категорично проти цьо-
го законопроекту виступили 
Сергій Лещенко, Ірина Ге-
ращенко та Ольга Червако-

ва. Остання зазначила, що 
мало хто на таке піде, адже 
після повернення до РФ на 
артистів, які публічно вис-
ловилися щодо засудження 
агресора, чекає суворе по-
карання. Зрештою, законо-
проект відхилили, як відхи-
лили і пропозицію передати 
його автору на доопрацюван-
ня чи перенести на повторне 
перше читання. Ображений 
Княжицький заявив, що не 
ходитиме на засідання ВР, 
«доки ми не покажемо, хто в 
цій залі виступає проти Ук-
раїни і проти українців...»
 А тим часом у Києві на-
зріває черговий скандал — 
на грудень у Палаці культу-
ри «Україна» заплановано 
концерт колишньої киянки 
Наталки Поривай, більш ві-
домої під псевдо Наташа Ко-
рольова. В інтернеті вже ши-
ряться заклики зірвати цей 
концерт і фото Корольової 
поряд із російським прези-
дентом Володимиром Путі-
ним.

Студентам — волю, 
чиновникам та силовикам 
— гроші
 Зате в інших питаннях 
парламентарії були практич-
но одностайними. У першому 
читанні було проголосовано 
новий Закон про освіту, який 
запроваджує рівні права для 
інклюзивної, домашньої та 
інших альтернативних видів 
освіти. Крім того, з 1918 року 
мінімальний оклад учителів 
буде не меншим за три міні-
мальні заробітні плати, а по-
садові оклади кожної наступ-
ної категорії збільшувати-
муться на 10%. Доплати за 
вислугу років зростатимуть 
пропорційно робочому ста-
жу: більше 3 років — 10%, 
більше 10 років — 20%, біль-
ше 20 років — 30% окладу. 
Також у Законі про вищу ос-
віту депутати скасували нор-
му, згідно з якою випускник 

вишу має в обов’язковому 
порядку відпрацювати кіль-
ка років за державним при-
значенням.
 Було переглянуто й деякі 
статті Держбюджету-2016, 
які передбачають збільшення 
видатків на оборону та безпе-
ку в сумі 7,1 млрд. грн. Зок-
рема, кошторис Міністерства 
оборони України було збіль-
шено на 3 млрд. 800 млн. 
гривень, Головного управ-
ління розвідки Міністерства 
оборони України — на 175 
млн. гривень, Національної 
поліції України — на понад 
2 млрд. гривень, Державної 
прикордонної служби Украї-
ни — на 782,7 млн. гривень, 
Служби безпеки України — 
на 128,5 млн. гривень, Де-
ржавної спеціальної служ-
би транспорту — на 5,4 млн. 
гривень, Управління держав-
ної охорони України — на 51 
млн. гривень.
 Отримали доплату й де-
ржавні службовці, які доне-
давна скаржилися на тоталь-
не недофінансування. Так, 
на 1,5 млрд. грн. збільшили-
ся видатки на оплату праці 
працівників центральних ор-
ганів виконавчої влади, міс-
цевих державних адмініст-
рацій і закордонних дипло-
матичних установ України. 
Збільшення видатків держ-
бюджету пропонують забез-
печити за рахунок заморо-
жування 1,16 млрд. грн. на 
рахунках Казначейства кош-
тів місцевих бюджетів насе-
лених пунктів окупованих 
районів Донецької та Лу-
ганської областей.
 Нагадаємо, що в проекті 
Бюджету на 2017-й рік, який 
15 вересня Кабінет Міністрів 
подав у Верховну Раду, пере-
дбачено збільшення витрат 
на адміністрацію Президен-
та на 50%, на апарат Кабіне-
ту Міністрів — на 30%. При 
цьому мінімальні зарплати 
та пенсії зростуть на 10%. ■

ПАРЛАМЕНТ

Битися чи миритися?
Верховна Рада досі не може визначитися, що їй робити з Росією

■Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

Ще півроку тому, зустрічаючись зі священиками-капеланами, 
які допомагають нашим бійцям на Донбасі, Петро Порошен-
ко зазначив, що «російська агресія проти нашої держави, яка 
почалася з незаконної анексії Криму і продовжилася на сході 
України, сатанинські полчища стали складним випробуванням 
для держави, для суспільства, для мене». Однак гарні сло-
ва — це одне, а коли справа дійшла до конкретних кроків на 
кшталт розірвання дипломатичних стосунків із сусідом-агре-
сором чи, щонайменше, введення візового режиму з Росією, 
у пропрезидентської фракції парламенту одразу ж знайшлася 
купа причин, які могли б завадити цьому. Як наслідок — го-
лосування за постанову №4030 «Про звернення до Кабінету 
Міністрів України щодо припинення дії угоди між урядом Ук-
раїни та урядом Російської Федерації про безвізові поїздки 
громадян України та Російської Федерації» було призначено 
на вечірнє засідання парламенту. І на момент, коли здавався 
номер, доля постанови була дуже туманною.

Доки на Донбасі гинуть люди, тисячі українців їдуть до Росії на заробітки. А звідти — артисти та агенти спецслужб.❙

Олена Лукаш чиста перед законом
 Апеляційний суд Києва задовольнив у повному 
обсязі апеляційну скаргу екс-міністра юстиції часів 
Януковича Олени Лукаш, визнавши, що її незаконно 
внесли в список, поданий Генпрокуратурою в березні 
2014 року до Ради ЄС для застосування санкцій про-
ти екс-чиновників. Як повідомила у «Фейсбуці» сама 
Лукаш, Генпрокуратура так і не змогла надати дока-
зи, що вона, будучи міністром юстиції, дала незакон-
ну вказівку про перерахування 8,6 млн. грн., оскіль-
ки інкримінований їй злочин стався «за два місяці до 
призначення мене міністром юстиції». «Апеляційний 
суд Києва визнав інформацію ГПУ недостовірною та 
зобов’язав ГПУ повідомити Раду Європейського Сою-
зу про цей сумний факт. Суд фактично визнав, що ГПУ 
підробила лист від 10 жовтня 2014 року, адресований 
Верховному представнику ЄС К. Ештон, про необхід-
ність європейських економічних санкцій щодо мене», 
— додала Лукаш.
 За іронією долі, тепер Лукаш позивається до суду 
на  ГПУ про скоєння злочину. У Генпрокуратурі поки 
коментарі з цього приводу відсутні.
 Нагадаємо, кілька місяців тому детективи НАБУ 
допитали Олену Лукаш у справі «чорної бухгалтерії» 
Партії регіонів. Тоді директор бюро Артем Ситник роз-
повів, що ніхто з тих фігурантів, чиї прізвища значать-
ся в документах, «не прийшов до НАБУ добровільно 
здати зразок почерку, що необхідно для розслідуван-
ня справи».

Рейдерству — стоп!
 Верховна Рада ухвалила розроблений за участі 
Міністерства юстиції законопроект №5067 «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо вдосконалення державної реєстрації прав на не-
рухоме майно і захисту прав власності», який дозво-
лить знизити кількість рейдерських атак на українсь-
кі підприємства. Основними нововведеннями закону 
є впровадження нотаріального засвідчення підписів 
голови та секретаря загальних зборів акціонерів ком-
панії при реєстрації змін юридичної особи; нотаріаль-
ного засвідчення підписів на статутних документах, 
розподільчому балансі, заяві про вихід із товариства; 
кримінальної відповідальності реєстраторів за непра-
вомірні дії при перереєстрації власності. 
 Один з ініціаторів закону народний депутат Ок-
сана Продан під час презентації документа зазначи-
ла, що його ухвалення дозволить інвесторам активно 
вкладати кошти в українські підприємства, оскільки 
їхня власність буде більш захищена. 
 Як повідомляє УНІАН, в Україні за останні 15 
років відбулося близько 30 тис. рейдерських захоп-
лень iз перерозподілом майна на загальну суму 20 
млрд. доларiв. ■

НОВИНИ ПЛЮС■
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Там, на узліссі, хрест стоїть...
 ...Проїжджала випадково цією до-
рогою кілька місяців тому. Зупинила-
ся біля могили, щоб прочитати на ме-
талевій табличці прізвища тих, хто дав 
тут бій у далекому 1951-му: Михалевич 
Андрій Сергійович (Кос), референт СБ, 
заст. пров. Ковельського ОП ОУН, Тимо-
шик Клим (Роман), провідник Камінь-
Каширського проводу ОУН та Герасим-
чук Пелагея (Оля), референт технічної 
ланки. Один із загиблих Клим Тимошик 
виявився ще й моїм односельцем. 
 Про Андрія Михалевича чула рані-
ше. Він — відома постать у волинсько-
му націоналістичному русі. Народився в 
1918 році на хуторі з дивною назвою Хо-
чете біля села Замшани на Ратнівщині. 
20-річним вступив до ОУН. У 1938-му 
разом із групою молоді вийшов на май-
дан Ковеля з протестом проти вбивства 
Євгена Коновальця, а вже у 1939-му очо-
лив Седлищанський районний провід 
ОУН. Мав псевдо 13, 132, 333, 73, В, Де-
нис, Кос, Старий, Шугай. З 1942 року — 
на нелегальному становищі, був коман-
диром сотні й куреня УПА, які діяли на 
автошляху Ковель—Брест. В лютому 
1946 року всю його родину було вивезено 
на спецпоселення в Удмуртську АРСР: 
батька, матір, двох сестер 15 і 8 років, 
а також 10-річного брата. Не пошкоду-
вали навіть 86-річного діда Йосипа Да-
ниловича. Ще одна сестра Михалевича, 
Марія на псевдо Веселка, загинула в бою 
з МДБ у 1949 році. Членами ОУН були 
також дружина Андрія Наталя та дві її 
сестри. Упродовж 1947—1951 рр. вою-
вав у складі Любомльського та Ковель-
ського проводів ОУН. 8 грудня 1951 
року на околиці села Нові Червища на-
треновані вівчарки знайшли криївку з 
радіоприймачем, друкарською машин-
кою і зброєю. Оточений агентурно-бо-
йовою групою МДБ, Кос підірвав себе і 
друзів гранатою. За іншою версією, гра-
нату в бункер кинули емдебісти, зро-
зумівши, що повстанці живими не зда-
дуться. Андрій Михалевич посмертно 
відзначений Срібним Хрестом Заслуги. 
 У 2008 році Кос повернувся з небуття 
завдяки своїм архівам, які знайдуть його 
побратими в закопаному бідоні й переда-
дуть до Меморіального комплексу Націо-
нального музею історії Великої Вітчизня-
ної війни 1941—1945 рр. у Києві. Істори-
ки вважають ці документи унікальними, 
бо вони дійшли до нас у первісному виг-
ляді й не пройшли через руки КДБ.

«А на чиєму боці будете писати?»
 — А ви на чиєму боці будете писати? 
— запитав обережно чоловік, який спос-
терігав із дороги, поки я щось записува-
ла в блокнот.
 — На боці правди, — відповідаю.
 — Хочете правду почути? У село 
поїдьте. Попитайте, на яку могилу во-
дить дітей школа. Он там, перед в’їздом 
у Нові Червища, ще один пам’ятник є. 

Командиру партизанського загону Ми-
колі Коніщуку і його бойовикам. На 
день Перемоги школярики тільки туди 
квіти носили. А Коніщук тут багато біди 
наробив. Тільки він і досі герой... 
 — У Камінь-Каширському ж перей-
менували вулицю і провулок Коніщу-
ка...
 — А в селі вулиця його імені є. І май-
же всі жителі села Грива, яке знищила 
й стерла з лиця землі радянська влада 
«завдяки» Коніщуку, живуть сьогодні 
на вулиці його імені!
 Справді зла іронія долі. Про трагіч-
ну історію Гриви я писала в «УМ» ще 
в 90-х роках. Це одне з сіл Волині, яке 
щезло з мапи в 1951 році. Його мешкан-
ців за підтримку українського підпіл-
ля та саботаж в організації колгоспу си-
лою вивезли на Дніпропетровщину. Тут 
у 1948 році був убитий той самий Мико-
ла Коніщук. А Гриву навіть переймену-
вали в Конишуківку, та потім влада ви-
рішила: нема села — нема проблеми. 
 Ветеран війни 92-річний Олександр 
Артемович Марчук, колишній меш-
канець Гриви, теж із родиною був ви-
гнаний із рідної землі. Він повернувся з 
фронту, хати немає — згоріла. Поки збу-
дувався, почалася колективізація. Чо-

ловік одружився, встигли два роки по-
жити, як нова біда — влітку 1951-го в 
село наїхали агітатори, переконували 
поліщуків виїжджати на Дніпропетров-
щину.
 — Тоді ніхто не згодився. В серп-
ні знов приїжджають. Знов ніхто не 
визвався. Умовляли-умовляли — ніх-
то. Потім почали змушувати людей: да-
вай пиши заяву на виїзд і все. Стали об-
кладати податками всякими. Виконав — 
новим обкладають. Так і змусили, доб-
ровільно-примусово, — згадував ті часи 
Олександр Артемович. — У мене двоє ді-
точок маленьких уже було. Одному два 
рочки, а друге тіко вродилося...
 У грудні ми виїжджали вже з Мане-
вичів. Морози тріщали великі. Їхали в 
товарних вагонах, буржуйками гріли-
ся. Чотири чи п’ять днів їхали. Приїха-
ли, а там — степ, клімат не той. Люди 
не ви тримували, втікали додому. Восе-
ни 1954-го й ми з дружиною вирішили 
вертатися. А батьки мої, брати, сестри — 
всі осталися. 30 сімей, які повернулися, 
у Нових Червищах свій куток зробили. 
А в Гриві нам не дали поселитися. Зроби-
ли там скотобазу районну, наймали лю-
дей чужих, а наших виганяли і не при-
писували. 

Народний месник чи терорист? 
 Чим же Грива завинила перед ра-
дянською владою? Відповідь на це запи-
тання шукали розпорошені по світах її 

мешканці й не знаходили. І мій співроз-
мовник не знає, за що він, ветеран вій-
ни, який проливав кров на фронті, му-
сив мерзнути з малесенькими дітками в 
товарняку, тулитися в норі з сім’єю, бо, 
коли повернувся на батьківську землю, 
треба було починати все з нуля.  
 — Справді, Коніщука таки в нас уби-
ли. А хто — ніхто не знає досі. Списали 
на двох бандерівців, але то ніби не вони. 
Хазяї, куди він прийшов на ніч, бачили, 
як він зайшов із гвинтівкою, а коли ста-
вив її в куток, почувся постріл. Казали, 
що через вікно стріляли. А може, він сам 
випадково курок натиснув? І таке могло 
бути, — припустив Олександр Марчук. 
— Бо ніякого не було слідства. Кілька 
чоловік викликали, попитали і відпусти-
ли. Тіло повезли в Камінь-Каширський, 
похоронили і все. 
 — На Коніщука в рідній Гриві бага-
то людей зуб мали. І влада добре знала 
про це. Але чомусь прислала його сюди 
на роботу...
 — Був тоді такий розговор, що він 
просився, аби його далі відправили. Але 
не послухали. А люди ж були всякі: одні 
за ним, інші проти, в яких він повбивав 
і дітей, і братів. На нього крепко мали 
зуба. 

 

— А правда, що він своїх друзів, хлопців 
із села, вбивав?
 — Вбивав. То давня історія. Ще за 
Польщі Коніщук був організатором 
КПЗУ в Гриві. Хлопців наших багато 
було під його командуванням. Коли в 
1939 прийшли совєти, зобачили люди, 
як почали в Сибір вивозити. І всі хлопці 
одкинулися од совєтської власті. Було 
таке время, що він один остався, і вони 
хотіли навіть його прибрати. Але йому 
підказали, щоб утікав. Він утік до Киє-
ва. А хлопці перейшли в партію зеле-
них, була тут така, як німці прийшли. 
Коли Коніщук вернувся і зробив свою 
партизанку, то їх тут, у лісі, недале-
ко, усіх перебив. У нас іще один случай 
був. Прислали в Гриву молоду дівчину-
фельд шерку, не помню вже звідки, чи з 
Черкас, чи з Вінницької області. Учас-
тковий наш став до неї ходити. Жила 
вона на квартирі в дядька, він сам жив. 
І одного ранку по селу пішов поголос, 
що вбили медичку й участкового. Той 
же дядько розказав, як то було, що при-
йшли вночі воєнні, багато їх було. І вби-
ли обох. Як приїхала з Каменя міліція, 
почали вже казати, що то не воєнні, а 
бандерівці вбили. А як воно було — ніх-
то не знає. 
 — Може, треба була причина, щоб 
Гриву виселити?
 — Може, й так ...
 То хто ж він насправді, Микола 
Коніщук, командир першого на Поліс-

сі партизанського загону, якого навіть 
представляли до звання Героя Радянсь-
кого Союзу, але обмежилися двома ор-
денами? Народний месник, захисник чи 
терорист? Доповідні й пояснення Крука 
(псевдо Коніщука), написані на німець-
ких бланках, сама читала у Волинсько-
му обласному архіві. Писав Микола Па-
рамонович про 1800 знищених його пар-
тизанським загоном німецьких солдатів 
і офіцерів, хоча стільки німців не було, 
напевне, в усіх німецьких гарнізонах на 
Поліссі. Рапортував про сотні пущених 
під укіс німецьких поїздів. А один ста-
рий кадебіст, уже покійний, якось ска-
зав мені: «Сотня Стріли (сотенний УПА 
Кирило Максимчук. — Авт.) пустив під 
укіс німецьких ешелонів більше, ніж усі 
партизани разом узяті». Кому-кому, а 
такій людині не вірити не могла, бо офі-
цер КДБ точно не був зацікавлений у ге-
роїзації УПА. 
  Олександр Марчук згадав іще ціка-
вий епізод про партизанські подвиги 
Коніщука:
 — Перед октябрською (7 листопа-
да.— Авт.) Коніщук повів своїх парти-
занів у Великий Обзир, там німецький 
постерунок був. І вони рішили розби-
ти його. Було у них кілька пукавок, то 
німці їм так дали прикурити, що ледь 
повтікали звідти. Прийшли в Гриву й 
прив’язали у центрі села червоний пра-
пор на підвищенні й написали поздрав-
лєніє. Вранці народ біля того прапора 
зібрався. Я недалечко жив, теж прий-
шов. Стоїмо ми біля прапора, ще кіль-
ко старих людей коло мене було. І один 
попробував, чи глибоко той прапор за-
копаний. І тут як рвоне! Партизани гра-
нату до прапора прив’язали. Далі нічо-
го не помню, бо біг, не знаю куда. Потім 
упав. Чую, люди голосять: «Артемово-
го хлопця вже нема». Поворушився — 
наче живий. Батьки прибігли, я весь у 
крові. Повезли мене до докторів німець-
ких, бо більше не було куди. Промили 
рани, обдивилися, все зробили, як тре-
ба. Контузія сильна була, я цілу зиму 
погано бачив і чув. І ще діда одного кон-
тузило. Вдруге мене контузило вже на 
фронті. От так Коніщук нас поздоро-
вив.
 У Нових Червищах почула ще одну 
версію про загибель Коніщука: колиш-
нього партизана прибрало НКВС, бо він 
нікому не хотів підкорятися і став не-
безпечний. Агент три доби чекав його 
на горищі в засідці, поки Коніщук не 
з’явився в хаті. Поспішність, із якою по-
ховали Миколу Парамоновича, і те, як 
майже не розслідували його вбивство, не 
відкидає і такий варіант. 
 І до сьогодні мої земляки не визначи-
лися, як ставитися до цієї постаті, досі 
носять квіти до його пам’ятника. І це на 
Поліссі, в краї, де народилася УПА, на 
25-му році незалежності. На жаль, «со-
вок» у свідомості більшості ще такий 
живучий... ■

«БІЛІ» ПЛЯМИ

Месник чи бандит?
■

На Волині й досі шанують «героїв», 
«подвиги» яких викликають дуже 
багато запитань
Ніна РОМАНЮК
Волинська область 

Цей скромний дерев’яний хрест виріс на узліссі недав-
но. Його бачать усі, хто проїжджає дорогою Камінь-
Каширський—Маневичі. Рік тому його встановили не-
байдужі до української історії мої земляки. Напис на 
металевій табличці свідчить: тут, біля села Нові Черви-
ща, в бою з військами МДБ героїчно загинули троє ук-
раїнських повстанців. Сталося це 65 років тому, 8 грудня 
1951-го. 
На Поліссі, у лісах якого рух українського опору тримав-
ся чи не найдовше, такі могили можуть і мають бути чи 
не в кожному селі або лісі. Бо безіменних українців, не 
пошанованих по-християнськи, лежить у землі ще бага-
то. Та повернення історичної пам’яті — процес тривалий 
і непростий... Андрій Михалевич (праворуч) зі своїм охоронцем Ярославом.❙ Хрест на символічній могилі Коса біля Нових Червищ.❙

«Совок» у свідомості більшості ще такий живучий...



КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 23.15, 3.35 

ТСН

06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.35 Маша і Ведмідь

09.30 Чотири весілля-2

10.50, 12.20 Міняю жінку

14.10 Т/с «Сліпа»

14.45, 4.10 Мольфар

15.45 Сімейні мелодрами-6

17.15 Мелодрама «Уламки 

щастя-2»

20.30, 00.00 Чистоnews 2016

21.00 Комедія «Найкращий» 

тиждень мого життя»

22.00 Гроші

00.20 Драма «Вікінги-3»

01.15 Драма «Вікінги-3. 

«Мовою оригіналу»

02.05 Мелодрама «Уламки 

щастя-2»

04.05 Служба розшуку дітей

ІНТЕР

06.10, 13.20, 14.20, 5.25 

Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

17.40 Новини

07.15, 8.10 «Ранок з 

«ІНТЕРом»

09.20 Х/ф «Казка про 
жінку та чоловіка»

11.10, 12.25 Х/ф «Кохання 
за розкладом»

15.15 Чекай на мене. 

Україна

18.00, 19.00 Стосується 

кожного

20.00, 1.55, 4.30 Подробиці

21.00 Т/с «Маестро»

00.10 Т/с «Особисті 

обставини»

02.50 Т/с «Сусіди»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.50, 7.15, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

1.15 Події

09.15, 3.10 Зоряний шлях

10.50, 4.20 Реальна містика

11.50 Х/ф «Біла сукня»
13.45, 16.00 Т/с «Анютине 

щастя»

18.00 Т/с «Співачка і 

султан»

19.45, 2.05 Говорить 

Україна

20.55 Т/с «Лінії життя»

23.00 Події дня

23.30 Х/ф «Цар 
скорпіонів»

05.10 Агенти 

справедливості

ICTV

05.50 Служба розшуку дітей

05.55, 19.20 Надзвичайні новини

06.50 Факти тижня

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки

10.00 Зірка YouTube

11.25 Без гальм

11.50, 13.20 Дивитись усім!

12.45, 15.45 Факти. День

13.35, 16.20 Х/ф «Капітан 
Філіпс»

16.45 Х/ф «Помпеї»
18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Більше ніж правда

21.40 Т/с «Нюхач»

22.25 Свобода слова

01.05 Х/ф «Олександр»
04.20 Факти

04.45 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.45 Зона ночі

04.55 Дорослі як діти

06.10, 18.00 Абзац

07.05, 8.22 Kids Time

07.10 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»

08.25 М/ф «Ранго»

10.50 М/ф «Аладдін і король 

розбійників»

12.20 Х/ф «Останній 
мисливець на 
відьом»

14.25 Т/с «Не родись 

вродливою»

19.00 Ревізор

22.00 Пристрасті за 

ревізором

00.45 Х/ф «Жарти набік»

02.40 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 1.55 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, 20.00, 22.00, 

23.00 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

20.03, 1.00 Час. Підсумки 

дня

22.15 Стоп корупції!

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

НТН

05.10 Т/с «Полювання на 

Вервольфа»

09.10, 19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»

10.15, 17.25 Т/с «Детективи»

11.45 Х/ф «Вантаж без 
маркування»

13.30, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: 

Нью-Йорк-9»

14.00, 19.00, 23.15, 2.20 

Свідок

15.25 Т/с «Гаваї 5.0-4»

22.20 Т/с «CSI: Лас-Вегас-12»

23.45 Т/с «Той, що читає 

думки-3»

00.40 Т/с «Мертва зона»

02.50 Випадковий свідок

02.55 Речовий доказ

03.50 Легенди бандитської 

Одеси

04.50 Правда життя. Професії

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Срібне століття 

бельгійської поезії 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.35 Інформаційна програма 

«Культура. День». 

Дайджест

07.55 Ігор Остроухов. З 

кінематографом у серці, 

ч. 2 

08.20 Ранок iз «Культурою»

08.55 Зустріч назавжди

09.20 Мовою мистецтва. 

Академiя. Майстерня 

графічного дизайну 

09.45 Дерев’яні церкви 

Галичини 

10.05 Головна роль. Наталя 

Ворожбит 

11.00 Лев Хохлов 

«Довершений Чарлі». 

Вистава Київської 

академічної майстерні 

театрального мистецтва 

«Сузір’я», ч. 2 

12.15 Все про оперету. 

Володимир Бегма 

14.00, 02.00 Х/ф «Пастка», 
с. 1

15.05, 03.05 Бравісимо, 

Анатолій Паламаренко! 

Ч. 1

16.00 Азбука ремесел 

16.20 Д/ф «Григір Тютюнник. 

Доля. Коріння», ф. 1

17.05 Д/ф «Василь Стус. 

Феномен «Суток»

18.00 Музика і музиканти. 

Дмитро Гнатюк, ч. 1

18.25 Новини-світ

18.40 Новини 

19.00, 00.00 Інформаційна 

програма «Культура. 

День»

19.20 Світ у прямокутнику. 

Фантазії Ольги 

Кузнецової

19.50 Батурин

20.05 Передчуття. Андрій 

Сидоренко

21.00 Циркова програма 

«Екстрим-арена», ч. 2

22.00 Особистості. Ніна 

Матвієнко

22.55 Надія Птушкіна 

«Ненормальна». 

Вистава Київського 

обласного академічного 

театру ім. П. 

Саксаганського 

00.20 Світ у прямокутнику. 

Євген Дерлеменко, ч. 2

00.50 Туристичними 

стежками. Холодний Яр

01.05 Передчуття. Олена 

Чінка, ч. 2

04.00 «Зачарований». 

Вистава Київського 

академічного Молодого 

театру 

 

СТБ

06.40, 16.00 Все буде добре!

08.40 Все буде смачно!

10.35, 18.30 За живе!

11.50 Х/ф «Баламут»
13.40 Битва екстрасенсів-16

18.00, 22.00 Вiкна-новини

20.00, 22.45 Хата на тата

01.15 Один за всіх

02.25 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

05.50 Таке спортивне життя

06.25 Відлуння

06.55, 16.15, 21.00 Зоопарки 

світу

09.50, 16.50 Алло, лікарю!

11.15, 19.45 Д/ф «Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем»

13.45 Дороги до прекрасного

14.40, 21.40 Мова тварин

17.45 Чарівні світи

18.10 Іпостасі спорту

18.35 В гостях у Дмитра 

Гордона

22.10 Пригоди Остіна 

Стівенса

23.05 Повітряні воїни

00.05 Ніч чорних краваток

00.40 Життя на вершині

02.55 Після опівночі

03.55 Світські хроніки

04.20 Кумири

04.30 Модні історії

04.55 Цивілізація Incognita

05.10 Джаз-коло

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

06.35, 8.30 Нове «Шалене 

відео по-українськи»

07.05 Top Gear

08.10, 19.00 ДжеДАІ

09.50 Облом.UA.

11.00 Реал-Бодрит

12.00 Українські сенсації

13.00 Д/п «Дембель»

13.55 Люстратор 7, 62

14.55 Люстратор. Спецпроект

15.50 Секретні матеріали

18.30 Спецкор

19.20 Цілком таємно

20.00 Т/с «Останній коп» 

21.05 Х/ф «План 
пограбування» 

22.20 Х/ф «Хороша 
людина» 

00.25 Х/ф «Відморожені» 

ФУТБОЛ

06.00, 5.40 Топ-матч

06.10 Франція — Болгарія. 

Відбір до ЧС-2018

07.55, 16.00 Моя гра

08.25, 14.30 Огляд 1-го 

ігрового дня. Відбір до 

ЧС-2018

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.15 Головна команда

11.40 Україна — Косово. 

Відбір до ЧС-2018

13.30 Великий футбол

16.30 Фінляндія — Хорватія. 

Відбір до ЧС-2018

18.15 Журнал Ліги чемпіонів

18.45 Македонія — Італія. 

Відбір до ЧС-2018

20.30, 23.40 Шлях на 

Мундіаль

21.35 Нідерланди 

— Франція. Відбір до 

ЧС-2018

00.30 Огляд 2-го ігрового дня. 

Відбір до ЧС-2018

02.00 Білорусь — 

Люксембург. Відбір до 

ЧС-2018

03.50 Польща — Данія. 

Відбір до ЧС-2018

ЄВРОСПОРТ

04.00, 12.30, 1.30 Футбол. 

Чемпіонат Європи U-21. 

Відбірковий турнір. 

Груповий етап

05.00, 9.30 Снукер. European 

Masters. Фінал

06.30, 19.00, 0.45 Футбол. 

Чемпіонат світу серед 

дівчат (до 17 років). 

Груповий етап 

08.00, 11.00 Велоспорт. «Тур 

Парижа»

13.30 Футбол. Чемпіонат MLS

15.00, 20.00, 21.00, 2.30 

Снукер. English Open. 

Перший день

00.00 WATTS

00.15 Футбол. «ФІФА»

МЕГА

06.00 Полювання на вбивць

06.50, 11.00 Вражаючі кадри

07.30 Бандитська Одеса

08.20 Правда життя

09.20, 18.00 Вижити попри все

10.10, 16.10 Анатомія бою

11.50, 18.50 Правила життя

12.40, 19.40 У пошуках істини

13.30 Містична Україна

14.20, 20.40 Секретні історії

15.20 Ялта: жертва Сталіну

17.00 Таємниці Африки

21.40 Довідник дикої природи

22.40 Вовчиця: шлях до 

влади

23.40 Вражаюче відео

00.20 Таємниці слідства

К1

05.00 Рецепти щастя

05.50 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

09.25 Топ-модель по-

російськи

10.20, 14.00, 15.00, 19.00, 

20.00, 21.00 Орел і 

решка

12.20 Т/с «Дикий ангел»

16.00 Файна Юкрайна

17.00 Розсміши коміка

18.00 Звана вечеря

22.00 Х/ф «Без відчуттів»
23.50 Т/с «Сонна Лощина»

01.40 Т/с «90210: нове 

покоління»

03.10 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.45 Байдиківка

07.10, 9.55 М/с «Клуб Вінкс: 

школа чарівниць»

07.35 М/с «Ескімоска. 

Пригоди в Арктиці»

08.00 МультMIX

10.25 Х/ф «Р...Раджкумар»
13.00, 21.00 Танька і Володька

14.00, 20.00 Одного разу під 

Полтавою

15.00 Т/с «Домашній арешт»

16.00 Віталька

16.55, 22.00 Країна У

17.55, 23.00 Панянка-селянка

00.00 Т/с «Світлофор»

00.25 Хроніка дня

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколово

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.40, 

21.00, 1.30, 5.10 Новини

06.10, 6.45, 8.10 Спорт

06.15, 8.15 АгроЕра

06.25, 7.05, 8.25 Смакота

06.35 Ера будівництва

07.15 Ранок

08.35 Паспортний сервіс

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00, 5.50 Вічне

09.10 Т/с «Таксі»

09.50 Переселенці

10.15 Д/с «Китай на кінчику 

язика»

12.00 Чоловічий клуб. Спорт

13.30 Казки Лірника Сашка

13.40 Як це?

14.00 Суспільний університет

14.50 Фольк-music

16.00 Твій дім

16.30, 17.30 Орегонський 

путівник

17.00 Вікно в Америку

18.00 Книга.ua

18.25, 1.20 Новини. Світ

19.00, 1.45 Новини. Культура

19.25, 22.45 З перших вуст

19.30 Про головне

20.00 Перша шпальта

20.30 Вересень

21.30, 5.35 Новини. Спорт

21.50 Т/с «Епоха честі»

ТРК «ЕРА»
23.00 Підсумки

23.20 Золотий гусак

23.50 На слуху

02.00 Класики світової 

літератури

02.15 Х/ф «Лючія де 
Ламмермур»

03.40 Д/с «Мости між 

світами»
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 23.15, 3.35 

ТСН

06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.35 Маша і Ведмідь

09.30 Чотири весілля-2

10.50, 12.20 Міняю жінку

14.10 Т/с «Сліпа»

14.45, 4.10 Мольфар

15.45 Сімейні мелодрами-6

17.15, 2.05 Мелодрама «Уламки 

щастя-2»

20.30 Чистоnews 2016

21.00 Комедія «Найкращий» 

тиждень мого життя»

22.00 Життя без обману 2016

00.00 Чистоnews 2016

00.20 Драма «Вікінги-3»

01.15 Драма «Вікінги-3. 

«Мовою оригіналу»

04.05 Служба розшуку дітей

ІНТЕР

06.10, 11.25, 12.25, 14.20 

Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

17.40 Новини

07.15, 8.10 «Ранок з 

«ІНТЕРом»

09.20, 21.00 Т/с «Маестро»

14.45 Судові справи

15.45 Сімейний суд

16.40 Давай одружимося

18.00, 19.00 Стосується 

кожного

20.00, 1.55, 4.35 Подробиці

00.10 Т/с «Особисті 

обставини»

02.50 Т/с «Сусіди»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.00, 13.15, 15.30, 5.10 

Агенти 

справедливості

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

1.20 Події

07.15, 8.15 Ранок з Україною

09.15, 3.40 Зоряний шлях

11.15, 4.20 Реальна містика

15.50, 20.55 Т/с «Лінії 

життя»

18.00 Т/с «Співачка і 

султан»

19.45 Говорить Україна

23.00 Події дня

23.30 Т/с «C. S. I. Нью-Йорк, 

4-й сезон»

02.10 Х/ф «Цар скорпіонів»

ICTV

05.30, 20.20 Громадянська оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини

10.05, 16.50 Т/с «Острів 

непотрібних людей»

12.00, 13.20 Х/ф «Метеор»
12.45, 15.45 Факти. День

14.30 Т/с «Відділ 44»

15.25, 16.20, 21.40 Т/с «Нюхач»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

22.30 Х/ф «Акула-робот»
00.30 Т/с «Комісар Рекс»

01.40 Т/с «Ганнібал»

03.20, 4.40 Провокатор

04.05 Служба розшуку дітей

04.10 Студія Вашингтон

04.15 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

04.40 Дорослі як діти

05.55, 18.00 Абзац

06.50, 8.10 Kids Time

06.52 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»

08.12 Т/с «Спецзагін 

«Кобра»

10.05 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»

14.25 Т/с «Не родись 

вродливою»

19.00 Половинки

21.00 Київ вдень і вночі

22.00 Любов на виживання

01.50 Зона ночі

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 1.55 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, 20.00, 22.00, 

23.00 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

20.03, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Агрокраїна

22.30 Кордон держави

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

00.25 Хроніка дня

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

06.10 Х/ф «Вантаж без 
маркування»

07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.35, 17.25 Т/с «Детективи»

12.10 Мисливці за привидами

13.45 Т/с «CSI: Нью-Йорк-9»

14.00, 19.00, 23.15, 2.15 Свідок

14.20, 21.30 Т/с «CSI: Лас-

Вегас-12»

15.35 Т/с «Гаваї 5.0-4»

23.45 Т/с «Той, що читає 

думки-3»

00.40 Т/с «Мертва зона»

02.45 Випадковий свідок

02.50 Речовий доказ

03.55 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Д/ф «Василь Стус. 

Феномен «Суток» 

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 Музика і музиканти. 

Дмитро Гнатюк, ч. 1 

09.20 Світ у прямокутнику. 

Фантазії Ольги 

Кузнецової 

09.50 Батурин 

10.05 Передчуття. Андрій 

Сидоренко 

11.00 Циркова програма 

«Екстрим-арена», ч. 2 

12.00 Особистості. Ніна 

Матвієнко 

12.55 Надія Птушкіна 

«Ненормальна». Вистава 

Київського обласного 

академічного театру ім. 

П. Саксаганського 

14.00, 02.00 Х/ф «Пастка», с. 2
15.05, 03.05 Бравісимо, 

Анатолій Паламаренко! 

Ч. 2

16.00 Обереги. Художнє 

різьблення

16.20 Д/ф «Григір Тютюнник. 

Доля. «Повна душа 

болі...», ф. 2

17.00 Невигадані історії з 

життя одного театру, ч. 5

17.30 З країни в Україну. 

Натхнення

18.00 Музика і музиканти. 

Дмитро Гнатюк, ч. 2

19.20 Роман Коваль. 

Повернення правди. І 

повіяв огонь новий з 

Холодного Яру, ч. 1

20.00 Музей коштовностей

20.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Микола 

Максименко, ч. 1

21.00 Звітний концерт 

ансамблю естрадно-

класичного танцю 

«Лілея»

22.40 Почерк долі. Іван 

Продійчук 

23.00 Людвіг ван Бетховен. 

Дев’ята симфонія

00.20 Роман Коваль. 

Повернення правди. 

Юрій Горліс-Горський, 

ч. 1

01.10 Д/ф «Київ — місто-

герой, місто-

великомученик», ф. 4 

01.40 Різьбяр Юрій Шкрібляк 

та його школа

04.00 Концерт «Молодіжний 

кобзарський Майдан»

05.25 Повернута із забуття 

 

СТБ

07.25, 16.00 Все буде добре!

09.25 Все буде смачно!

11.15, 18.30 За живе!

12.45 МастерШеф-5

18.00, 22.00 Вiкна-новини

20.00, 22.45 МастерШеф-6

23.30 Давай поговоримо про 

секс-2

01.30 Один за всіх

ТОНІС

06.00 Таке спортивне життя

06.30 Мова тварин

07.00, 22.10 Пригоди Остіна 

Стівенса

09.50, 16.50 Алло, лікарю!

11.15, 19.45 Д/ф «Щоденники 

другої світової війни: 

день за днем»

13.45 Будьте здорові!

13.55 Чарівні світи

14.40, 23.05 Повітряні воїни

16.15, 21.00 Зоопарки світу

17.45 Соціальний статус: ваша 

пенсія

18.35 В гостях у Дмитра 

Гордона

21.40 Відлуння

00.05 Ніч чорних краваток

00.40 Життя на вершині

02.50 Після опівночі

03.50 Світські хроніки

04.15 Кумири

04.25 Модні історії

04.50 Цивілізація Incognita

05.05 Джаз-коло

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

06.35 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

07.35, 1.45 Облом.UA.

08.10, 19.00, 23.00 ДжеДАІ

08.30, 18.30 Спецкор

09.00, 23.20 Секретні матеріали

09.20 Х/ф «Підводний 
човен» 

13.25 Т/с «Доставити за будь-

яку ціну»

17.25, 20.00 Т/с «Останній коп»

19.20 Люстратор. Спецпроект

20.50 Х/ф «Один шанс на 
двох» 

23.55 Х/ф «Початок кінця» 

ФУТБОЛ

06.00, 17.50, 5.40 Топ-матч

06.10 Німеччина — Чехія. 

Відбір до ЧС-2018

07.55 Журнал Ліги чемпіонів

08.25 Огляд 2-го ігрового дня. 

Відбір до ЧС-2018

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 Швеція — Болгарія. 

Відбір до ЧС-2018

12.10 Англія — Мальта. Відбір 

до ЧС-2018

13.55 Шлях на Мундіаль. 

ONLINE. Відбір до ЧС-

2018

16.00 Нідерланди — Франція. 

Відбір до ЧС-2018

18.00, 20.55, 23.40 Шлях на 

Мундіаль

18.50 Казахстан — Румунія. 

Відбір до ЧС-2018

21.35 Німеччина — Півн. 

Ірландія. Відбір до ЧС-

2018

00.30 Огляд 3-го ігрового дня. 

Відбір до ЧС-2018

02.00 Польща — Вірменія. 

Відбір до ЧС-2018

03.50 Албанія — Іспанія. 

Відбір до ЧС-2018

ЄВРОСПОРТ

04.00, 9.45, 19.00, 20.00 

Футбол. Чемпіонат світу 

серед дівчат (до 17 

років). Груповий етап 

05.00, 8.00, 14.00, 15.00, 21.00, 

2.30 Снукер. English Open

06.30, 11.00 Футбол. 

Чемпіонат Європи U-21. 

Відбірковий турнір. 

Груповий етап

09.30 Тріал

12.00 Футбол. «ФІФА»

12.30, 1.30 Велоспорт. «Тур 

Парижа»

00.10 Формула Е. Огляд

01.00 Ралі. За лаштунками ERC

МЕГА

06.00 Полювання на вбивць

06.50, 11.00 Вражаючі кадри

07.30 Бандитський Київ

08.20 Правда життя

09.20, 18.00 Вижити попри все

10.10, 16.10 Анатомія бою

11.50, 18.50 Правила життя

12.40, 19.40 У пошуках істини

13.30 Містична Україна

14.20, 20.40 Секретні історії

15.20 Мисливці на нацистів

17.00, 22.40 Таємниці Африки

21.40 Довідник дикої природи

23.40 Вражаюче відео

00.20, 5.10 Таємниці слідства

01.20 Палаци Європи

К1

05.00 Рецепти щастя

05.50 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

09.25 Топ-модель по-російськи

10.20, 14.00, 15.00, 19.00, 

20.00, 21.00 Орел і решка

12.20 Т/с «Дикий ангел»

16.00 Файна Юкрайна

17.00 Розсміши коміка

18.00 Звана вечеря

22.00 КВК на БІС

23.00 Т/с «Доктор Хаус»

01.40 Т/с «90210: нове 

покоління»

03.10 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.45 Байдиківка

07.10, 9.55 М/с «Клуб Вінкс: 

школа чарівниць»

07.35 М/с «Ескімоска. Пригоди 

в Арктиці»

08.00 МультMIX

10.50 Х/ф «Нове вбрання 
короля»

12.00, 17.55, 23.00 Панянка-

селянка

13.00, 21.00 Танька і Володька

14.00, 20.00 Одного разу під 

Полтавою

15.00 Т/с «Домашній арешт»

16.00 Віталька

16.55, 22.00 Країна У

00.00 Т/с «Світлофор»

01.00 Т/с «Студія 17»

01.55 Теорія зради

02.50 БарДак

03.55 Т/с «Щоденники 

Темного»

05.00 У ТЕТа тато!

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.40, 
21.00, 1.30, 5.10 Новини

06.10, 6.45, 8.10 Спорт
06.15, 8.15 Ера бізнесу
06.20, 8.20 АгроЕра
06.30, 7.05, 8.30 Смакота
07.15 Ранок
08.35 Паспорт.Ua
08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00, 5.50 Вічне
09.10 Т/с «Таксі»
09.50, 2.00 Уряд на зв’язку з 

громадянами
10.25, 19.30 Про головне
10.55 Спорт. Тиждень
11.25 Війна і мир
12.05 Вікно в Америку
12.30 Вересень
13.30 Казки Лірника Сашка
13.40 Школа Мері Поппінс
14.00 Суспільний університет
14.50 Подорожні
15.50 Д/ф «Простір 

толерантності. Коріння, 
кров і душа»

16.30 Д/с «Китай на кінчику 
язика»

17.30 Д/с «Нью-Йорк»
18.25, 1.20 Новини. Світ
19.00, 1.45 Новини. Культура
19.25, 22.45 З перших вуст
20.00 РЕ:ФОРМА
20.30 Наші гроші
21.30, 5.35 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Епоха честі»

ТРК «ЕРА»
23.00 Підсумки
23.20 Золотий гусак
23.50 На слуху
02.30 Телевистава «Назар 

Стодоля»
03.40 Д/с «Мости між світами»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 7—8 ЖОВТНЯ 2016
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ТБ-ВІВТОРОК УКРАЇНА МОЛОДА 7

ПЕРЕДПЛАТА-2017■

Стабільна ціна
в нестабільному світі
Передплатіть «Україну молоду» 
на наступний рік

Передплатна вартiсть 

«України молодої» 

на 2017 рiк:

на мiсяць — 50 грн. 49 коп.,
на квартал — 151 грн. 47 коп.,
на півріччя — 302 грн. 94 коп.,
на рік — 605 грн. 88 коп.
Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:
на мiсяць — 70 грн. 49 коп.,
на квартал — 211 грн. 47 коп.,
на півріччя — 422 грн. 94 коп.,
на рік — 845 грн. 88 коп.
Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:
на мiсяць — 18 грн. 41 коп.,
на квартал — 55 грн. 23 коп.,
на півріччя — 110 грн. 46 коп.,
на рік — 220 грн. 92 коп.
Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково за 
саму процедуру оформлення 
перед плати бере: на місяць — 95 
коп., на квартал — 2 грн. 15 коп., 
на півріччя — 2 грн. 60 коп., на 
рік — 4 грн. 00 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi 
— як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-
журналiсти оцiнюють як головну нацiональну 
газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi нама-
гатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i 
вашої уваги, шановнi читачi.
 В умовах постійного зростання цін на все і 
вся ми не тільки не підвищуємо, а навіть тро-
хи зменшуємо передплатну вартість «України 
молодої» у  2017 році. Плануємо чотириразові 
виходи на тиждень чергувати з триразовими, 
виходячи з економічних можливостей. 
 Оформити передплату  на «Україну молоду» 
можна:
  — у відділеннях поштового зв’язку;
 — в операційних залах поштамтів;
 — у пунктах приймання передплати;
 — на сайті ДП «Преса» www.presa.ua
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачує-
те «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, 3.35 

ТСН

06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.35 Маша і Ведмідь

09.30 Чотири весілля-2

10.50, 12.20 Міняю жінку

14.10 Т/с «Сліпа»

14.45, 4.10 Мольфар

15.45 Сімейні мелодрами-6

17.15, 2.05 Мелодрама 

«Уламки щастя-2»

20.30, 00.00 Чистоnews 2016

21.00 Комедія «Найкращий» 

тиждень мого життя»

22.00 Поверніть мені красу-2

00.20 Драма «Вікінги-3»

01.15 Драма «Вікінги-3. 

«Мовою оригіналу»

04.05 Служба розшуку дітей

ІНТЕР

05.30, 11.25, 12.25, 14.20 

Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

17.40 Новини

07.15, 8.10 «Ранок з 

«ІНТЕРом»

09.20, 21.00 Т/с «Маестро»

14.45 Судові справи

15.45 Сімейний суд

16.40 Давай одружимося

18.00, 19.00 Стосується 

кожного

20.00, 2.05, 4.45 Подробиці

00.10 Т/с «Особисті 

обставини»

03.00 Т/с «Сусіди»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.00, 13.15, 15.30, 5.10 

Агенти 

справедливості

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

11.15, 4.20 Реальна містика

15.50, 20.55 Т/с «Лінії 

життя»

18.00 Т/с «Співачка і 

султан»

19.45 Говорить Україна

23.00 Події дня

23.30 Т/с «C. S. I. Нью-Йорк, 

4-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, 16.50 Т/с «Острів 

непотрібних людей»

11.55, 13.20 Х/ф «Метеор»
12.45, 15.45 Факти. День

14.25 Т/с «Відділ 44»

15.25, 16.20, 21.40 Т/с «Нюхач»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Секретний фронт

22.30 Х/ф «Хулігани»
00.40 Т/с «Комісар Рекс»

01.45 Х/ф «Акула-робот»
03.25, 4.45 Провокатор

04.15 Студія Вашингтон

04.20 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.55 Зона ночі

03.50 Х/ф «Той, що виганяє 
диявола: початок»

05.55, 18.00 Абзац

06.50, 8.10 Kids Time

06.52 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»

08.12 Т/с «Спецзагін 

«Кобра»

10.05 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»

14.25 Т/с «Не родись 

вродливою»

19.00 Хто зверху?-5 

21.00 Київ вдень і вночі

22.00 Хто зверху? 

01.50 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 1.55 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, 20.00, 22.00, 

23.00 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

20.03, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Особливий погляд

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

00.25 Хроніка дня

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.25 Правда життя. 

Професії»

06.35 Х/ф «Де ви, лицарі?»
07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

і партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.35, 17.25 Т/с «Детективи»

12.10 Мисливці за привидами

13.45, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: 

Лас-Вегас-12»

14.00, 19.00, 23.15, 2.30 

Свідок

15.35 Т/с «Гаваї 5.0-4»

23.45 Т/с «Той, що читає 

думки-3»

00.40 Т/с «Мертва зона»

03.05 Випадковий свідок

03.10 Речовий доказ

04.15 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Невигадані історії з 

життя одного театру, 

ч. 5 

06.30 З країни в Україну. 

Натхнення 

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 Музика і музиканти, ч. 2 

09.20 Роман Коваль. 

Повернення правди. І 

повіяв огонь новий з 

Холодного Яру, ч. 1 

10.00 Музей коштовностей 

10.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Микола 

Максименко, ч. 1 

11.00 Звітний концерт 

ансамблю естрадно-

класичного танцю 

«Лілея» 

12.40 Почерк долі. Іван 

Продійчук 

13.00 Людвіг ван Бетховен. 

Дев’ята симфонія 

14.00, 02.00 Х/ф «Пастка», 
с. 3

15.05, 03.05 Бравісимо, 

Анатолій Паламаренко! 

Ч. 3

16.00 Скарби роду. Художня 

обробка шкіри

16.20 Осінні зустрічі. Дмитро 

Шарабурін

17.15 Суботів

17.30 З країни в Україну. 

Етнічне коріння

18.00 Козацька пісня капели 

бандуристів

19.20 Роман Коваль. 

Повернення правди. І 

повіяв огонь новий з 

Холодного Яру, ч. 2

19.50 Незнаний Шевченко. 

Інтерпретації Валентина 

Сильвестрова

20.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Микола 

Максименко, ч. 2 

21.00 Дж. Верді «Набукко». 

Вистава Національної 

опери України

23.10 Прямостояння. Сергій 

Кримський

00.20 Роман Коваль. 

Повернення правди. 

Юрій Горліс-Горський, 

ч. 2

01.05 Д/Ф «Київ — місто-

герой, місто-

великомученик», ф. 5 

«Окупація. Два роки за 

німців», ч. 1

01.40 Підгорецький монастир

04.00 Відповідальність 

інтелігенції. Юрій 

Щербак-Михайло 

Слабошпицький

05.00 Бравісимо, Анатолій 

Авдієвський! Ч. 1

 

СТБ

07.10, 16.00 Все буде добре!

09.10 Все буде смачно!

11.00, 18.30 За живе!

12.20 МастерШеф-5

18.00, 22.00 Вiкна-новини

20.00, 22.45 МастерШеф-6

00.20 Давай поговоримо про 

секс-2

02.10 Один за всіх

ТОНІС

06.00 Таке спортивне життя

06.30 Відлуння

07.00, 22.10 Пригоди Остіна 

Стівенса

09.50, 16.50 Алло, лікарю!

11.15, 19.45 Д/ф «Щоденники 

другої світової війни: 

день за днем»

13.45 Соціальний статус: 

ваша пенсія

14.45, 23.05 Повітряні воїни

16.15, 21.00 Зоопарки світу

17.45 Чарівні світи

18.35 В гостях у Дмитра 

Гордона

21.40 Глобал-3000

00.05 Натхнення

00.15 Ніч чорних краваток

00.40 Життя на вершині

02.50 Після опівночі

03.50 Світські хроніки

04.20 Кумири

04.30 Модні історії

04.50 Цивілізація Incognita

05.05 Джаз-коло

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

06.35, 10.20 Нове «Шалене 

відео по-українськи»

07.35, 11.05, 1.30 Облом.UA.

08.10, 19.00, 22.50 ДжеДАІ

08.30, 18.30 Спецкор

09.00, 23.10 Секретні 

матеріали

09.20 Хоробрі серця

12.30 Відеобімба

14.00, 23.30 Х/ф»Початок 
кінця» 

17.40, 20.00 Т/с «Останній 

коп»

19.20 Люстратор 7, 62 

20.50 Х/ф «Винищувачі» 

ФУТБОЛ

06.00, 17.45 Моя гра

06.30 Словенія — Англія. 

Відбір до ЧС-2018

08.20 Топ-матч

08.25, 5.15 Огляд 3-го 

ігрового дня. Відбір до 

ЧС-2018

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 Словаччина — 

Шотландія. Відбір до 

ЧС-2018

12.10 Огляд 2-го ігрового дня. 

Відбір до ЧС-2018

12.55 Нідерланди 

— Франція. Відбір до 

ЧС-2018

14.45 Відбір до ЧС-2018. 

Огляд туру

16.00, 3.25 Швеція 

— Болгарія. Відбір до 

ЧС-2018

18.15 Головна команда

19.40 Україна — Косово. 

Відбір до ЧС-2018

21.30 Великий футбол

22.50 Відбір до ЧС-2018. 

Огляд туру

23.45 Фінляндія — Хорватія. 

Відбір до ЧС-2018

01.35 Шлях на Мундіаль. 

ONLINE. Відбір до ЧС-

2018

ЄВРОСПОРТ

04.00, 6.30, 11.00, 12.30 

Футбол. Чемпіонат світу 

серед дівчат (до 17 

років). Груповий етап 

05.00, 8.00, 14.00, 15.00, 21.00 

Снукер. English Open

09.30 Формула Е. Огляд

10.30 Ралі. За лаштунками 

ERC

19.00 Футбол. Жіноча Ліга 

чемпіонів

00.05, 1.30 Футбол. Чемпіонат 

світу серед дівчат (до 

17 років). 1/4 фіналу

02.30 WATTS

03.00 Футбол

МЕГА

06.00 Полювання на вбивць

06.50, 11.00 Вражаючі кадри

07.30 Бандитська Одеса

08.20 Правда життя

09.20, 18.00 Вижити попри все

10.10, 16.10 Анатомія бою

11.50, 18.50 Правила життя

12.40, 19.40 У пошуках істини

13.30 Містична Україна

14.20, 20.40 Секретні історії

15.20 Мисливці на нацистів

17.00, 22.40 Таємниці Африки

21.40 Довідник дикої природи

23.40 Вражаюче відео

00.20, 5.10 Таємниці слідства

01.20 Шокуюче відео

К1

05.00 Рецепти щастя

05.50 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

09.25 Топ-модель по-

російськи

10.20, 19.00 Орел і решка. 

Шопінг

12.20 Т/с «Дикий ангел»

14.00, 15.00, 20.00, 21.00 

Орел і решка

16.00 Файна Юкрайна

17.00 Розсміши коміка

18.00 Звана вечеря

22.00 КВК на БІС

23.00 Т/с «Доктор Хаус»

01.40 Т/с «90210: нове 

покоління»

03.10 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.45 Байдиківка

07.10, 9.55 М/с «Клуб Вінкс: 

школа чарівниць»

07.35 М/с «Ескімоска. 

Пригоди в Арктиці»

08.00 МультMIX

10.50 Х/ф «Принцеса на 
горошині»

12.00, 17.55, 23.00 Панянка-

селянка

13.00, 21.00 Танька і Володька

14.00, 20.00 Одного разу під 

Полтавою

15.00 Т/с «Домашній арешт»

16.00 Віталька

16.55, 22.00 Країна У

00.00 Т/с «Світлофор»

01.00 Т/с «Студія 17»

01.55 Теорія зради

02.50 БарДак

03.55 Т/с «Щоденники 

Темного»

05.00 У ТЕТа тато!

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.40, 

21.00, 1.30, 5.10 Новини

06.10, 6.45, 8.10 Спорт

06.15, 8.15 АгроЕра

06.25, 7.05, 8.25 Смакота

06.35 Ера будівництва

07.15 Ранок

08.35 Паспорт.Ua

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00, 5.50 Вічне

09.10 Т/с «Таксі»

09.50 Наші гроші

10.25, 19.30 Про головне

11.00 Засідання Кабінету 

Міністрів України

13.30 Казки Лірника Сашка

13.40 Хто в домі господар?

14.00 Суспільний університет

14.50 Світло

15.40 Гра долі

16.10 Мистецькі історії

16.30 Д/с «Китай на кінчику 

язика»

17.30 Д/с «Нью-Йорк»

18.25, 1.20 Новини. Світ

19.00, 1.45 Новини. Культура

19.25, 22.45 З перших вуст

20.00 Переселенці

20.30 Слідство. Інфо

21.30, 5.35 Новини. Спорт

21.50 Т/с «Епоха честі»

22.40 Мегалот

ТРК «ЕРА»
23.00 Підсумки

23.20 Золотий гусак

23.50 На слуху

02.00 Х/ф «Ну ти й відьма»
03.40 Д/с «Мости між 

світами»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 7—8 ЖОВТНЯ 2016
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 0.30, 3.45 ТСН

06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.35 Маша і Ведмідь

09.30 Чотири весілля-2

10.50, 12.20 Міняю жінку

14.10 Т/с «Сліпа»

14.45, 3.00 Мольфар

15.45 Сімейні мелодрами-6

17.15 Мелодрама «Уламки 

щастя-2»

20.30, 0.45 Чистоnews 2016

21.00 Комедія «Найкращий» 

тиждень мого життя»

22.00 Світ навиворіт-7

23.00 Право на владу 2016

01.15 Драма «Вікінги-3»

02.10 Драма «Вікінги-3. 

«Мовою оригіналу»

ІНТЕР

05.40, 11.25, 12.25, 14.20 

Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

17.40 Новини

07.15, 8.10 «Ранок з 

«ІНТЕРом»

09.20, 21.00 

Т/с «Маестро»

14.45 Судові справи

15.45 Сімейний суд

16.40 Давай 

одружимося

18.00, 19.00 Стосується 

кожного

20.00, 2.15, 4.55 Подробиці

00.10 Т/с «Особисті 

обставини»

03.15 Т/с «Сусіди»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.00, 13.15, 15.30, 5.10 

Агенти 

справедливості

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

11.15, 4.20 Реальна містика

15.50, 20.55 Т/с «Лінії 

життя»

18.00 Т/с «Співачка і 

султан»

19.45 Говорить Україна

23.00 Події дня

23.30 Т/с «C. S. I. Нью-Йорк, 

4-й сезон»

ICTV

05.30 Громадянська оборона

06.30 Ранок у Великому 

Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.05, 16.50 Т/с «Острів 

непотрібних людей»

12.00, 13.20 Х/ф 
«Супернова»

12.45, 15.45 Факти. День

14.25 Т/с «Відділ 44»

15.20, 16.20, 21.40 Т/с 

«Нюхач»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Інсайдер

22.25 Х/ф «Фантоми»
00.20 Т/с «Комісар Рекс»

01.20 Х/ф «Хулігани»
03.25, 4.45 Провокатор

04.10 Служба розшуку дітей

04.15 Студія Вашингтон

04.20 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.15 Зона ночі

03.45 Х/ф «Костянтин»

05.55, 18.00 Абзац

06.50, 8.10 Kids Time

06.52 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»

08.12 Т/с «Спецзагін «Кобра»

10.05 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»

14.25 Т/с «Не родись 

вродливою»

19.00 Любов на виживання

21.00 Київ вдень і вночі

22.00 Суперінтуїція

23.15 Половинки 

01.10 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 1.55 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, 20.00, 22.00, 

23.00 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

20.03, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Акцент

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

00.25 Хроніка дня

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.15 Правда життя. Професії

06.20 Х/ф «Бажаю 
здоров’я!»

07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

і партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.35, 17.25 Т/с «Детективи»

12.10 Мисливці за привидами

13.45, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: 

Лас-Вегас-12»

14.00, 19.00, 23.15, 2.35 

Свідок

15.35 Т/с «Гаваї 5.0-4»

23.45 Т/с «Той, що читає 

думки-3»

00.40 Т/с «Мертва зона»

03.05 Випадковий свідок

03.20 Речовий доказ

04.25 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Суботів 

06.15 З країни в Україну. 

Етнічне коріння 

06.40 Коломийська кераміка

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 Козацька пісня капели 

бандуристів 

09.20 Роман Коваль. 

Повернення правди. І 

повіяв огонь новий з 

Холодного Яру, ч. 2 

09.50 Незнаний Шевченко. 

Інтерпретації Валентина 

Сильвестрова 

10.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Микола 

Максименко, ч. 2 

11.00 Дж. Верді «Набукко». 

Вистава Національної 

опери України

13.10 Прямостояння. Сергій 

Кримський 

14.00, 02.00 Х/ф «Пастка», 
с. 4

15.00, 03.05 Музей Раїси 

Кириченко, ч. 1

15.25, 03.25 Земля козаків. 

погляд через віки

16.00 Спогад про УПА 

«Проводжала мати 

сина», ф. 1 

17.00 Немеркнучі зірки. Раїса 

Кириченко, ч. 1

17.35 З країни в Україну. 

«Відкривай Україну»

18.05 Батурин

19.20, 00.20 Дійові особи

20.15 Гра долі. Poeta maximus 

20.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Микола 

Максименко, ч. 3 

21.00 О. Арбузов «В цьому 

милому старому домі». 

Вистава Національного 

академічного театру 

російської драми 

ім. Л. Українки

23.30 Д/ф «Антон Макаренко. 

Дальня перспектива»

01.15 Незримий відчай 

Бабиного Яру, ч. 1, 2

04.00 Україна та європейські 

цінності. Юрій 

Щербак і Михайло 

Слабошпицький 

05.00 Бравісимо, Анатолій 

Авдієвський! Ч. 2

СТБ

07.00, 16.00 Все буде добре!

09.00 Все буде смачно!

09.55, 18.30 За живе!

11.10 МастерШеф-5

18.00, 22.00 Вiкна-новини

20.00, 22.45 Зважені та 

щасливі-6

00.15 Один за всіх

02.15 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.00 Таке спортивне життя

06.30 Глобал-3000

07.00, 22.10 Пригоди Остіна 

Стівенса

09.50, 16.50 Алло, лікарю!

11.15, 19.45 Д/ф «Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем»

13.50, 17.45 Чарівні світи

14.40, 23.05 Повітряні воїни

16.15, 21.00 Зоопарки світу

18.10, 5.00 Цивілізація 

Incognita

18.35 В гостях у Дмитра 

Гордона

21.40 Відлуння

00.05 Ніч чорних краваток

00.45 Життя на вершині

02.55 Вихідний, після опівночі

04.00 Світські хроніки

04.25 Кумири

04.35 Модні історії

05.15 Джаз-коло

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

06.35, 10.20 Нове «Шалене 

відео по-українськи»

07.35, 11.05, 1.35 

Облом.UA.

08.10, 19.00, 22.50 ДжеДАІ

08.30, 18.30 Спецкор

09.00, 19.20, 23.10 Секретні 

матеріали

09.20 Хоробрі серця

12.30 Відеобімба

13.55, 23.30 Х/ф 
«Загарбники: 
генезис» 

15.55 Х/ф «Винищувачі» 
17.40, 20.00 Т/с «Останній 

коп»

20.50 Х/ф «Блекджек» 

ФУТБОЛ

06.00, 8.00, 20.35 Топ-матч

06.10 Казахстан — Румунія. 

Відбір до ЧС-2018

08.10 Шлях на Мундіаль. 

ONLINE. Відбір до ЧС-

2018

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 Македонія — Італія. 

Відбір до ЧС-2018

12.10 Фінляндія — Хорватія. 

Відбір до ЧС-2018

13.55, 2.15 Словенія 

— Англія. Відбір до 

ЧС-2018

16.00 Україна — Косово. 

Відбір до ЧС-2018

17.50 Відбір до ЧС-2018. 

Огляд туру

18.45 Ісландія — Туреччина. 

Відбір до ЧС-2018

20.40 Німеччина — Півн. 

Ірландія. Відбір до ЧС-

2018

22.50 Нідерланди 

— Франція. Відбір до 

ЧС-2018

00.40 Огляд 1-го ігрового дня. 

Відбір до ЧС-2018

04.05 Білорусь — 

Люксембург. Відбір до 

ЧС-2018

ЄВРОСПОРТ

05.30, 18.00, 20.00, 1.00, 3.00 

Футбол

08.00, 13.00, 14.00, 21.00 

Снукер. English Open

09.30, 0.05 Футбол. Чемпіонат 

MLS

11.00, 12.00 Футбол. 

Чемпіонат світу серед 

дівчат (до 17 років). 1/4 

фіналу

19.00, 2.00 Хокей. НХЛ. 

Регулярний сезон. 

Огляд

МЕГА

06.00 Полювання на вбивць

06.50, 11.00 Вражаючі кадри

07.30 Бандитський Київ

08.20 Правда життя

09.20, 18.00 Вижити попри 

все

10.10, 16.10 Анатомія бою

11.50, 18.50 Правила життя

12.40, 19.40 У пошуках істини

13.30 Містична Україна

14.20, 20.40 Секретні історії

15.20 Мисливці на нацистів

17.00 Вовчиця: шлях до 

влади

21.40 Довідник дикої 

природи

22.40 Таємниці Африки

23.40 Вражаюче відео

00.20 Таємниці слідства

К1

05.00 Рецепти щастя. Нова 

історія

05.50 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

09.25 Топ-модель по-

російськи

10.20, 14.00, 15.00, 19.00, 

20.00 Орел і решка

12.20 Т/с «Дикий ангел»

16.00 Файна Юкрайна

17.00 Звана вечеря

22.00 КВК на БІС

23.00 Т/с «Доктор Хаус»

00.45 Т/с «90210: нове 

покоління»

02.25 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.45 Байдиківка

07.10, 9.55 М/с «Клуб Вінкс: 

школа чарівниць»

07.35 М/с «Ескімоска. 

Пригоди в Арктиці»

08.00 МультMIX

10.50 Х/ф «Дівчинка з 
сірниками»

12.00, 17.55, 23.00 Панянка-

селянка

13.00, 21.00 Танька і Володька

14.00, 20.00 Одного разу під 

Полтавою

15.00 Т/с «Домашній арешт»

16.00 Віталька

16.55, 22.00 Країна У

00.00 Т/с «Світлофор»

01.00 Т/с «Студія 17»

01.55 Теорія зради

02.50 БарДак

03.55 Т/с «Щоденники 

Темного»

05.00 У ТЕТа тато!

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.40, 

21.00, 1.30, 5.10 Новини

06.10, 6.45, 8.10 Спорт

06.15, 8.15 Ера бізнесу

06.20, 8.20 АгроЕра

06.30, 7.05, 8.30 Смакота

07.15 Ранок

08.35 Паспорт.Ua

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00, 5.50 Вічне

09.10 Т/с «Таксі»

09.50 План на завтра

10.25, 19.30, 4.40 Про головне

10.55 Чоловічий клуб

11.30 Розсекречена історія

12.30 Слідство. Інфо

13.30 Казки Лірника Сашка

13.40 Як це?

14.00 Суспільний університет

14.50, 3.45 Надвечір’я. Долі

15.50 Спогади

16.30 Д/с «Китай на кінчику 

язика»

17.30 Д/с «Нью-Йорк»

18.25, 1.20 Новини. Світ

19.00, 1.45 Новини. Культура

19.25, 22.45 З перших вуст

20.00 Перша студія

20.30 Схеми

21.30, 5.35 Новини. Спорт

21.50 Т/с «Епоха честі»

ТРК «ЕРА»
23.00 Підсумки

23.20 Золотий гусак

23.50 На слуху

02.00 Класики світової 

літератури

02.15 Х/ф «Провінціалки»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 7—8 ЖОВТНЯ 2016
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КАНАЛ «1+1»

06.00 «Казкова Русь»

19.30 ТСН

20.20 Вечірній Київ-2016

22.00 Світське життя

23.00 Ліга сміху. Юрмала

00.55 Трилер «Заручник»

02.45 Що? Де? Коли?

ІНТЕР

05.30 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 17.40 Новини

07.15, 8.10 «Ранок з 

«ІНТЕРом»

09.20 Т/с «Маестро»

16.40 Давай одружимося

18.00 Стосується кожного

20.00, 2.35 Подробиці

21.00 Чорне дзеркало

23.00 Х/ф «Поїзд поза 
розкладом»

00.45 Х/ф «Тіні забутих 
предків»

03.25 Д/п «Україна: забута 

історія»

04.15 Чекай на мене. Україна

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.00 Агенти справедливості

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

2.00 Події

07.15, 8.15, 9.15 Ранок з 

Україною

10.00, 15.30, 20.00 Т/с «Лінії 

життя»

02.50 Реальна містика

05.50 Зоряний шлях

ICTV

05.30 Громадянська оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10, 16.50 Т/с «Острів 

непотрібних людей»

12.05, 13.20 Х/ф 
«Супернова»

12.45, 15.45 Факти. День

14.25 Т/с «Відділ 44»

15.20, 16.20 Т/с «Нюхач»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Антизомбі

21.25 Дизель-шоу

23.20 Х/ф «Ультрафіолет»

01.05 Т/с «Комісар Рекс»

02.05 Х/ф «Фантоми»
03.50 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.00 Зона ночі

03.45 Х/ф «Останнє 
вигнання диявола»

05.15, 18.00 Абзац

06.10, 7.25 Kids Time

06.12 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»

07.27 Т/с «Спецзагін 

«Кобра»

09.25, 22.40 Половинки

11.20, 21.40 Київ вдень 

і вночі

15.15, 19.00 Супермодель 

по-українськи

00.35 Суперінтуїція

01.55 Служба розшуку 

дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 1.55 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, 20.00, 22.00, 

23.00 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

20.03, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Стоп корупції!

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

00.25 Хроніка дня

02.15 Машина часу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

03.35 В кабінетах

04.25 Фактор безпеки

04.45 Невигадані історії

05.25 Будемо жити

05.55 Рандеву з Яніною 

Соколовою

НТН

05.00 Правда життя. Професії

05.40 Х/ф «Гетьманські 
клейноди»

07.10 Х/ф «Зникла 
грамота»

08.40, 19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»

10.40, 17.25 Т/с «Детективи»

12.10 Х/ф «Акція»
13.55, 21.30 Т/с «CSI: Лас-

Вегас-12»

15.35 Т/с «Гаваї 5.0-4»

19.00, 2.45 Свідок

00.00 Т/с «Той, що читає 

думки-3»

01.00 Т/с «Мертва зона»

03.15 Випадковий свідок

03.20 Речовий доказ

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Немеркнучі зірки. Раїса 

Кириченко, ч. 1 

06.30 З країни в Україну. 

«Відкривай Україну» 

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 Православний календар 

09.00 Туристичними 

стежками. Чигирин

09.20 Дійові особи 

10.15 Гра долі. Poeta maximus 

10.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Микола 

Максименко, ч. 3 

11.00 О. Арбузов «В цьому 

милому старому домі». 

Вистава Національного 

академічного театру 

російської драми 

ім. Л. Українки 

13.30 Д/ф «Антон Макаренко. 

Дальня перспектива» 

14.00, 02.00 Х/ф «Пастка», 
с. 5

15.05, 03.05 Музей Раїси 

Кириченко, ч. 2

15.25, 03.25 Роман Коваль. 

Повернення правди. 

Семен Гризло 

— кошовий Вільного 

козацтва

16.00 Спогад про УПА 

«Розрита могила», ф. 2

17.10 Немеркнучі зірки. Раїса 

Кириченко, ч. 2

17.40 З країни в Україну. 

Батальйон

18.10 Православний календар 

19.20, 00.20 Територія Кіно. 

Михайло Ямпольський

20.10 Козацькому роду нема 

переводу

20.25 Православний календар 

20.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Микола 

Максименко, ч. 4 

21.00 Нам 35. Український 

академічний 

фольклорний ансамбль 

«Калина»

23.00 Д/ф «Герої України. 

Крути. Перша 

незалежність»

01.10 Володимир Білінський. 

Москва ординська, 

ч. 1, 2

04.00 Письменник і влада. 

Юрій Щербак 

— Михайло 

Слабошпицький

05.05 Бравісимо, Анатолій 

Авдієвський!, ч. 3

05.20 Музей гетьманства 

України 

СТБ

05.55 Зіркове життя

07.50 Х/ф «Дихай зі 
мною»

18.00, 22.00 Вiкна-новини

18.30, 0.30 Т/с «Коли ми 

вдома»

20.00, 22.45 Танцюють всі!-9

02.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

05.55 Таке спортивне життя

06.25 Будьте здорові!

06.30 Х/ф «Новий 
Гуллівер»

09.50 Зоопарки світу

11.00 Д/ф «Щоденники 

другої світової війни: 

день за днем»

13.30 Чарівні світи

14.15, 4.55 Цивілізація 

Incognita

15.15 Повітряні воїни

16.15 Вячеслав Хурсенко. 

Політ білого журавля…

17.20 Вечір пам’яті Вячеслава 

Хурсенка

19.50 Всесвіт Анатолія 

Пілецького

21.00 Концерт «Про любов»

00.05 Ніч чорних краваток

00.40 Життя на вершині

02.50 Вихідний, після опівночі

03.50 Світські хроніки

04.20 Кумири

04.30 Модні історії

05.10 Rock Time 

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

06.35 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

07.35 Облом.UA.

08.10 ДжеДАІ

08.30 Хоробрі серця. Саур-

Могила

09.35 Хоробрі серця. Мар’їнка

10.40 Хоробрі серця. 

Артилеристи

11.55 Хоробрі серця. Танкісти

13.30 Хоробрі серця. 

Розвідники

14.35 Хоробрі серця. Сапери

15.20 Д/п «ДАП. 48 годин з 

кіборгами»

15.35 Х/ф «Блекджек» 
17.40 Т/с «Останній коп»

18.30 Спецкор

19.00 Т/с «Гвардія»

22.45 Хоробрі серця

23.50 Пісні народжені в АТО

00.50 Д/п «Край землі»

01.40 Д/п «П’ять кіборгів»

ФУТБОЛ

06.00, 8.00, 18.20, 2.00 Топ-

матч

06.10 Німеччина — Північна 

Ірландія. Відбір до ЧС-

2018

08.10 Україна — Косово. 

Відбір до ЧС-2018

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 Шлях на Мундіаль. 

ONLINE. Відбір до ЧС-

2018

12.10 Польща — Вірменія. 

Відбір до ЧС-2018

13.55 Албанія — Іспанія. 

Відбір до ЧС-2018

16.00 ЧІ. Передмова до туру

16.30 Словаччина — 

Шотландія. Відбір до 

ЧС-2018

18.25 Словенія — Англія. 

Відбір до ЧС-2018

20.15 Відбір до ЧС-2018. 

Огляд туру

21.10 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

21.40 Лас-Пальмас — 

Еспаньйол. ЧІ

23.40 Світ Прем’єр-ліги

00.10 Ісландія — Туреччина. 

Відбір до ЧС-2018

02.05 Казахстан — Румунія. 

Відбір до ЧС-2018

03.55 Македонія — Італія. 

Відбір до ЧС-2018

ЄВРОСПОРТ

05.30, 18.00, 20.00, 1.30, 3.00 

Футбол

07.00 Футбол. «ФІФА»

07.30, 13.00 Снукер. English 

Open

09.30, 10.45 Футбол. 

Чемпіонат світу серед 

дівчат (до 17 років). 1/4 

фіналу

12.00 Формула Е. Огляд

14.00, 21.00 Снукер. English 

Open. 1/4 фіналу

19.00 Хокей. НХЛ. Регулярний 

сезон. Огляд

00.05 Теніс. Турнір WTA. 1/4 

фіналу

МЕГА

06.00 Полювання на вбивць

06.50, 11.00 Вражаючі кадри

07.30 Бандитська Одеса

08.20 Правда життя

09.20, 18.00 Вижити попри все

10.10, 16.10 Анатомія бою

11.50, 18.50 Правила життя

12.40, 19.40 У пошуках істини

13.30 Містична Україна

14.20, 20.40 Секретні історії

15.20 Мисливці на нацистів

17.00, 22.40 Таємниці Африки

21.40 Довідник дикої природи

23.40 Вражаюче відео

К1

05.00 Рецепти щастя. Нова 

історія

05.50 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

09.25 Топ-модель по-

російськи

10.20, 12.15 Орел і решка

23.00 КВК

01.10 КВК на БІС

02.10 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.45 Байдиківка

07.10 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»

07.35 М/с «Козаки. 

Футбол»

07.55 М/с «Пригоди 

Котигорошка та його 

друзів»

09.05 М/ф «Пригоди 

імператора-2. Нові 

пригоди Кронка»

10.20 М/ф «Мультачки: байки 

Сирника»

11.00 Одного разу під 

Полтавою

15.00 Х/ф «Доктор 
Дуліттл-5»

16.40 Х/ф «Доктор 
Дуліттл-4»

18.15 Х/ф «Доктор 
Дуліттл-3»

20.00 Х/ф «Доктор 
Дуліттл»

21.25 Х/ф «Доктор 
Дуліттл-2»

23.00 Х/ф «Потанцюймо»
01.00 Т/с «Студія 17»

01.55 Теорія зради

02.50 БарДак

03.55 Т/с «Щоденники 

Темного»

05.00 У ТЕТа тато!

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.40, 

21.00, 1.30, 5.10 Новини

06.10, 6.45, 8.10 Спорт

06.15, 8.15 АгроЕра

06.25, 7.05, 8.25 Смакота

06.35 Ера будівництва

07.15 Ранок

08.30 Територія закону

08.35 Паспорт.Ua

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Д/ф «Українська 

революція»

10.00 Д/ф «Тризуб Нептуна»

10.25 Д/ф «Хроніка УПА 

1942-1954»

13.15 Урочистості з нагоди 

Дня захисника України

14.20 Фольк-music

15.40 На пам’ять

16.10 Д/ф «Я — війна»

16.50, 4.00 Д/ф «Без права на 

славу»

17.35 Д/ф «Дебальцеве»

18.25, 1.20 Новини. Світ

19.00, 1.45 Новини. Культура

19.25 З перших вуст

19.30, 3.05 Про головне. 

Спецвипуск

20.30 План на завтра

21.30, 5.35 Новини. Спорт

21.50 Війна і мир

22.30 Класики світової 

літератури

ТРК «ЕРА»
23.00 Підсумки

23.20 Золотий гусак

23.50 На слуху

02.00 Музичне турне

04.40 Д/ф «Поверни мені ім’я»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 7—8 ЖОВТНЯ 2016
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КАНАЛ «1+1»

06.00 В мережі

07.15, 19.30 ТСН

08.00 Сніданок. Вихідний

10.00 Світське життя

11.00 Поверніть мені 

красу-2

12.15 Мелодрама «Велика 

різниця»

14.00 Голос. Діти-3

16.35 Вечірній квартал

18.30 Розсміши коміка

20.15 Українські сенсації

21.15 Ліга сміху. Юрмала

23.10 Вечірній Київ 2016

00.50 Драма «Вогнем і 

мечем»

03.55 Трилер «Заручник»

ІНТЕР

06.20, 20.00, 2.15 Подробиці

07.20 Х/ф «Ласкаво 
просимо, або 
Стороннім вхід 
заборонено»

09.00, 5.00 Д/п «Три кохання 

Є. Євстигнєєва»

10.00 Х/ф «Золоте теля»
13.45 Х/ф «Навмисно не 

придумаєш»
15.45 Х/ф «Погана сусідка»
17.50, 20.30 Т/с «Знахарка»

22.30 Добрий вечір на 

«Інтері»

23.15 Навколо М

00.15 Х/ф «Список 
контактів»

02.50 Д/п «Великі українці»

03.10 Х/ф «Тіні забутих 
предків»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00, 1.35 Події

07.10, 5.10 Зоряний шлях

10.00 Кулінарна Академія 

Олексія Суханова

11.00 Х/ф «Життя після 
життя»

13.00, 15.20 Т/с «В очікуванні 

кохання»

17.00, 19.40 Т/с «Лист Надії»

21.45 Х/ф «Намисто»

23.45 Реальна містика

02.15 Т/с «C. S. I. Нью-Йорк, 

4-й сезон»

ICTV

05.15 Факти

05.35 Х/ф «Метеор»
09.10 Більше ніж правда

10.10 Секретний фронт

11.05 Антизомбі

12.05, 13.00 Громадянська 

оборона

12.45 Факти. День

13.20 Інсайдер

14.15 Х/ф «Острів»
17.00 Х/ф «Таксі-2»
18.45 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки

20.05 Х/ф «Таксі-3»
21.50 Х/ф «Таксі-4»
23.40 Х/ф «Ультрафіолет»
01.25 Т/с «Чорний список»

02.50 Стоп-10

03.40 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.55 Зона ночі

04.15 Абзац

05.10, 7.20 Kids Time

05.12 М/ф «Ранго»

07.22 Хто зверху?-5

09.15 Ревізор

12.20 Пристрасті за 

ревізором

15.10 Любов на виживання

17.10 М/ф «Корпорація 

монстрів»

19.00 М/ф «Університет 

монстрів»

21.00 Х/ф «Тор»
23.10 Х/ф «Рейд»
01.10 Х/ф «Останнє 

вигнання 
диявола»

5 канал

06.00 Час-тайм

06.15 Рандеву з Яніною 

Соколовою

06.35 Кордон держави

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 Час новин

07.30 Суперкнига

07.50, 8.20, 22.15, 0.15 Бізнес-

час

08.30 Не перший погляд

09.15 Мотор

09.20 Автопілот-новини

09.30 Укравтоконтинент

10.10 Модне здоров’я

10.30 Сімейний лікар

11.05 П’ятий поверх

11.30 Майстри ремонту

12.15 Сімейні зустрічі

12.35 Прес-конференція щодо 

ситуації у зоні АТО

13.10, 3.20 Кіно з Я. Соколовою

13.30 Історія успіху

13.40 Сучасний фермер

14.10, 4.15 Феєрія мандрів

14.30 Навчайся з нами

15.15, 4.35 Час інтерв’ю

15.30 Палата

16.10 Фінансовий тиждень

16.30 Особливий погляд

17.10 Д/п

18.15, 2.35 Фактор безпеки

19.25, 23.30 Машина часу

20.00, 0.20, 5.15 Рандеву 

з Я. Соколовою

21.00, 1.30 Велика політика

21.30, 3.00 Вікно в Америку

22.30 Д/п «Окупація»

01.15, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

02.15 В кабінетах

НТН

05.00 Легенди бандитської 

Одеси

06.00 Правда життя. Професії

06.30 Х/ф «Слухати у 
відсіках»

09.00 Х/ф «Легенда про 
княгиню Ольгу»

11.30, 3.15 Речовий доказ

15.00 Т/с «Детективи»

19.00, 2.30 Свідок

19.30 Х/ф «Міцний 
горішок»

21.00 Х/ф «Справжня 
МакКой»

23.00 Х/ф «Ударна група»
00.45 Т/с «Служба порятунку 

№3»

03.00 Випадковий свідок

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Немеркнучі зірки. Раїса 

Кириченко, ч. 2 

06.30 Спогад про УПА 

«Розрита могила», ф. 2 

07.45 З країни в Україну. 

Батальйон 

08.10 Суботів

08.25 Новини-світ 

08.35 Новини 

08.50 Інформаційна програма 

«Культура. День» 

09.05 Легенди Ужгородського 

замку 

09.20 Територія Кіно. 

Михайло Ямпольський 

10.15 Козацькому роду нема 

переводу 

10.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Микола 

Максименко, ч. 4 

11.00 Нам 35. Український 

академічний 

фольклорний ансамбль 

«Калина» 

13.00 Д/ф «Герої України. 

Крути. Перша 

незалежність» 

14.00, 02.00 А. Курейчик 

«Людина і вічність» 

Вистава Київського 

академічного Молодого 

театру

16.00 Світ дитини

16.10 Казки Сашка Лірника 

16.20 Михайло Френкель 

«Ле тяб бет». 

Вистава Київського 

академічного театру на 

Липках

17.30 Абстракція. Анастасія 

Романовська

18.00 Театральні силуети. 

Євгенія Опалова

18.35 Успішні люди. Андрій 

Бокотей

19.00, 00.00 Інформаційно-

аналітична програма 

«Культура. Дайджест»

19.20, 00.20 Позиція. Максим 

Шоренков

19.50 Національний музей 

історії України. ХХ ст., 

ч. 1

20.20 Д/ф «Гуцулка Ксеня»

21.00 М. Старицький «Ой не 

ходи, Грицю, та й на 

вечорниці» 

22.15 Д/ф «Епоха Платона 

Майбороди»

23.00 Джаз Коло. Bass Song, 

ч. 2

23.40 Почерк долі. Юрій Гурін 

00.45 Києвотека. Київ у 

старих довідниках

01.10 Володимир Білінський. 

Москва ординська, ч. 3, 4

04.00 «Наш Гамлет». Вистава 

Харківського «Театру 

19» за п’єсою 

В. Шекспіра «Гамлет»

СТБ

05.50 ВусоЛапоХвіст

08.00 Караоке на майдані

09.00 Все буде смачно!

09.55 Т/с «Коли ми вдома»

12.20 Зважені та щасливі-6

16.00 Хата на тата

19.00 Х-Фактор-7

22.05 Танцюють всі!-9

02.05 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.00, 13.30 Цивілізація 

Incognita

06.15 Х/ф «Подруги»
09.50 Шеф-кухар країни

11.00 Подорож у царство 

тварин

14.00 Українець Михайло 

Поплавський у Варшаві

15.05 Путівник прочанина

15.15 Українці в Європі

17.00 Концерт 

«Благословенна будь»

18.50 Д/ф «Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем»

20.00 Повітряні воїни

21.00 Х/ф «Рокко і його 
брати»

00.20 Вихідний, після опівночі

01.30 Ніч чорних краваток

02.05 Життя на вершині

03.45 Х/ф «День Сови»
05.35 Світські хроніки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

06.40 Маскі-шоу

07.50 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

09.00 Облом.UA

09.50 Вайпаут

12.10 Top Gear

13.15 Х/ф «Війна драконів» 
15.00 Х/ф «Юрські 

мисливці» 
16.50 11 тур ЧУ з футболу 

«Зоря» — «Волинь»

19.20 11 тур ЧУ з футболу 

«Чорноморець» 

— «Динамо»

21.25 Х/ф «Останній 
кордон» 

23.15 Х/ф «Щелепи 3D» 
00.55 Х/ф «Бурова» 

ФУТБОЛ

06.00, 8.00, 19.00, 21.25, 5.40 

Топ-матч

06.10 Швеція — Болгарія. 

Відбір до ЧС-2018

08.10 «Лас-Пальмас» 

— «Еспаньйол». ЧІ

10.00, 22.30 Футбол NEWS. 

LIVE

10.20 Нідерланди 

— Франція. Відбір до 

ЧС-2018

12.05 Німеччина — Півн. 

Ірландія. Відбір до ЧС-

2018

13.55 ЧА. Передмова до туру

14.25 «Челсі» — «Лестер». 

ЧА

15.15 Коефіцієнти ФІФА/

УЄФА

16.30, 1.30 Світ Прем’єр-ліги

16.55 «Ман Сіті» — 

«Евертон». ЧА

19.25 «Атлетіко» — 

«Гранада». ЧІ

21.40 «Бетіс» — «Реал». ЧІ

23.40 «Арсенал» — 

«Свонсі». ЧА

02.00 «Олімпік» — 

«Шахтар». ЧУ

03.50 «Кристал Пелес» 

— «Вест Гем». ЧА

ЄВРОСПОРТ

05.30, 19.45, 2.00 Футбол

08.00, 12.15 Снукер. English 

Open. 1/4 фіналу

09.30 Теніс. Турнір WTA. 

1/4 фіналу

11.00 Ралі. За лаштунками 

ERC

11.30, 14.00 Супербайк. Етап 

чемпіонату світу

15.00 Формула Е. Огляд

16.00, 19.00, 1.00 Хокей. НХЛ. 

Регулярний сезон. Огляд

16.45 Футбол. ЧА. 

Чемпіоншип

21.00 Снукер. English Open. 

1/2 фіналу

00.05 Теніс. Турнір WTA. 

1/2 фіналу

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.20 Містична Україна

09.10, 18.30 У пошуках істини

10.50 Мисливці на нацистів

12.50, 20.20 НЛО з минулого

14.40 Вижити в світі людей

15.40 Дика Австралія

17.30 Довідник дикої природи

22.10 Фабрика погоди

00.00 Вражаючі кадри

К1

05.00 Рецепти щастя. Нова 

історія

05.50 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

11.20 М/ф «Гидке каченя»

13.10 Х/ф «Принцеса 
спецій»

15.00 Кохання з першого 

погляду»

16.00, 17.00, 20.00 Орел і 

решка

00.00 Т/с «Сонна Лощина»

01.50 Т/с «Комісар Рекс»

03.30 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.45 М/с «Козаки. Футбол»

07.10 Байдиківка

07.35 М/с «Ескімоска. 

Пригоди в Арктиці»

08.00 МультMIX

09.55 М/с «Дора-

мандрівниця»

10.25 М/с «Елвін і 

бурундуки»

10.50 Віталька

13.00 Х/ф «Доктор 
Дуліттл-5»

14.40 Х/ф «Доктор 
Дуліттл-4»

16.15 Х/ф «Доктор 
Дуліттл-3»

18.00 Х/ф «Доктор 
Дуліттл»

19.25 Х/ф «Доктор 
Дуліттл-2»

21.00 Танька і Володька

00.00 Т/с «Світлофор»

01.00 Одна за всіх

02.00 Теорія зради

02.50 БарДак

03.55 Т/с «Щоденники 

Темного-2»

05.00 У ТЕТа тато!

УТ-1

06.00 Підсумки

06.15 У просторі буття

06.50, 0.20 Телемагазин

07.05 АгроЕра. Підсумки

07.20 Шеф-кухар країни

07.50, 23.40 Золотий гусак

08.15 Смакота

08.40 Світ on line

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 М/с «Мандрівники в 

часі»

10.05 Як це?

10.35 Хто в домі господар?

10.55 Хочу бути

11.15 Школа Мері Поппінс

11.35 Суспільний університет

12.25, 3.45 Д/с «Нью-Йорк»

14.30, 2.20 Волейбол. 

Суперкубок України 

серед чоловіків. 

«Локомотив» (Харків) 

— «Барком-Кажани» 

(Львів)

16.00 Чоловічий клуб. Спорт

17.30 Чоловічий клуб

18.05 Д/ф «Крізь час і слово. 

Іван Драч»

19.05 Х/ф «Антоніо 
Вівальді: принц 
Венеції»

21.00, 5.35 Новини

21.30 Спорт. Тиждень

21.55 Розсекречена історія

22.45 Мегалот

ТРК «ЕРА»
23.00 Територія закону

23.20 Вперед на Олімп

01.20 Музичне турне
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КАНАЛ «1+1»

06.00 Неділя з «Кварталом»

08.00 Сніданок. Вихідний

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.40 М/ф «Маша і Ведмідь»

10.05 ТСН

11.00 Світ навиворіт-7

12.00 Гроші

13.25 Українські сенсації

14.25 Життя без обману 2016

15.50 Комедія «Найкращий» 

тиждень мого життя»

19.30, 5.15 ТСН-тиждень

21.00 Голос. Діти-3

23.25 Аргумент кiно

00.05 Світське життя

01.05 Мелодрама «Велика 

різниця»

02.35 Драма «Вогнем і мечем»

ІНТЕР

06.00 Х/ф «Ласкаво просимо, 
або Стороннім вхід 
заборонено»

07.40 Подробиці

08.10 уДачний проект

09.00 Готуємо разом

10.00 Орел і решка. 

Навколосвітня подорож

11.00 Орел і решка. Шопінг

12.00 Навколо М

13.00 Добрий вечір на «Інтері»

14.00 Х/ф «Погана сусідка»
16.00 Х/ф «Дуель»
18.00, 21.30 Т/с «Лабіринти долі»

20.00 Подробиці тижня

23.15 Х/ф «Навмисно не 
придумаєш»

01.25 Х/ф «Золоте теля»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.50 Події

07.30 Зоряний шлях

09.00 Х/ф «Намисто»
11.00 Т/с «Лист надії»

15.00 Х/ф «Біла сукня»
17.00, 20.00 Т/с «Знайти 

чоловіка у великому 

місті»

19.00, 5.50 Події тижня 

22.10 Т/с «В очікуванні 

кохання»

01.50 Т/с «Співачка і 

султан»

05.10 Реальна містика

ICTV

06.05 Факти

06.35 Х/ф «Супернова»
10.00 Зірка YouTube

11.15 Дивитись усім!

12.45 Факти. День

13.05 Без гальм

13.25 Х/ф «Таксі-2»
15.10 Х/ф «Таксі-3»
16.55 Х/ф «Таксі-4»

18.45 Факти тижня

20.25 Х/ф «Примарний 
гонщик»

22.25 Х/ф «Примарний 
гонщик-2. 
Дух помсти»

00.15 Х/ф «Арена»
02.10 Т/с «Чорний список»

03.35 Стоп-10

04.20 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

04.45 Абзац

05.40, 7.30 Kids Time

05.42 М/с «Пінгвіни 

Мадагаскару»

07.32 Т/с «Пригоди Мерліна»

11.00 М/ф «Корпорація 

монстрів»

12.50 М/ф «Університет 

монстрів»

14.50 М/ф «Монстри на 

канікулах»

16.40 Х/ф «Тор»

18.50 Х/ф «Тор-2: царство 
темряви»

21.00 Х/ф «Месники»
23.55 Х/ф «Рейд-2: 

відплата»

5 канал

06.00, 9.30 Вікно в Америку

06.25, 18.10, 0.20 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 

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 Мотор

09.20 Автопілот-тест

09.25 Технопарк

10.10 Кордон держави

10.25 Будемо жити

10.40 Драйв

11.10 Час інтерв’ю

12.15 Сімейні зустрічі

12.40 Прес-конференція щодо 

ситуації у зоні АТО

13.10 Модне здоров’я

13.35 Ваш лікар

14.10 Агрокраїна

14.30 Діалоги з Патріархом

15.15 П’ятий поверх

16.05 В кабінетах

16.30 Акцент

17.10, 20.00 Д/п

19.25 Невигадані історії

21.00, 1.15 Час: підсумки тижня 

21.40, 3.00 Час-Time

22.30 Д/п «Окупація»

23.20 Фінансовий тиждень

01.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

01.55 Огляд преси

02.15, 5.15 Машина часу

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.00, 4.35 Легенди бандитської 

Одеси

05.25 Правда життя. Професії

06.45 Х/ф «Акція»
08.30 Х/ф «Глухий кут»
10.00 Т/с «Охоронець-3»

13.20 Х/ф «Міцний горішок»
14.50 Х/ф «Справжня 

МакКой»
16.45 Легенди карного 

розшуку

19.00 Т/с «Ілюзія полювання»

23.00 Х/ф «Щасливе число 
Слевіна»

01.00 Х/ф «Акулвосьминіг»
02.40 Х/ф «Ударна група»
04.10 Випадковий свідок

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Михайло Френкель 

«Ле тяб бет». Вистава 

Київського академічного 

театру на Липках 

07.10 Абстракція. Анастасія 

Романовська 

07.40 Театральні силуети. 

Євгенія Опалова 

08.15 Успішні люди. Андрій 

Бокотей 

08.35 Монастирі в Гошеві

08.55 Світ дитини

09.05 Казки Лірника Сашка

09.20 Позиція. Максим 

Шоренков 

09.50 Національний музей 

історії України. ХХ ст., 

ч. 1 

10.20 Д/ф «Гуцулка Ксеня» 

11.00 М. Старицький «Ой, не 

ходи, Грицю, та й на 

вечорниці» 

12.15 Д/ф «Епоха Платона 

Майбороди» 

13.00 Джаз Коло. Bass Song, 

ч. 2 

13.40 Почерк долі. Юрій Гурін 

14.00, 02.00 «Штраус в 

опереті». Концерт 

Київського національного 

академічного театру 

оперети

15.45, 03.45 Легенди 

Ужгородського замку

16.00 І. Пелюк, О. Харченко 

«Принцеса Лебідь». 

Вистава Київського 

академічного Молодого 

театру

18.00 Товариство «Знання» 

України

18.30 Ідеальне місто Жовква 

19.00, 00.00 Інформаційно-

аналітична програма 

«Культура. Дайджест»

19.20, 00.20 Мовою мистецтва. 

Академiя. Майстерня 

рисунка

19.40 Національний музей 

історії України. ХХ ст., 

ч. 2

20.05 Головна роль. Ольга 

Семьошкіна

21.00 Х/ф І. Франко 
«Украдене щастя»

00.45 Довге покаяння

01.05 Головна роль. Богдан 

Струтинський

04.00 Х/ф «Марія»
05.00 Акторські зустрічі з 

Галиною Стефановою. 

Петро Панчук

   

СТБ

05.45 ВусоЛапоХвіст

09.00 Все буде смачно!

09.55 Караоке на майдані

10.50 Т/с «Коли ми вдома»

12.15 МастерШеф-6

19.00 Битва екстрасенсів-16

21.15 Один за всіх

22.25 Х-Фактор-7

01.50 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.15 Х/ф «Людина у 
футлярі»

07.50 Натхнення

09.50, 21.40 Зоопарки світу

11.00, 18.50 Д/ф «Щоденники 

другої світової війни: 

день за днем»

13.30, 20.00 Цивілізація 

Incognita

14.00 Шеф-кухар країни

15.05 Путівник прочанина

15.15 Українці в Європі

17.00 Музично-поетичний вечір 

А. Матвійчука 

20.15 Кумири

20.35 Світські хроніки

21.00 Євромакс

22.10 Х/ф «День Сови»
00.10 Вихідний, після опівночі

01.20 Ніч чорних краваток

01.55 Життя на вершині

03.25 Х/ф «Рокко і його 
брати»

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

10.35, 16.00 Роби бізнес

11.00 Люстратор 7.62

12.00 Люстратор. Спецпроект

13.00 Секретні матеріали

14.00 Цілком таємно

15.00 Дембель

16.25 Х/ф «У пошуках 
скарбів нібелунгів» 

19.20 11 тур ЧУ з футболу 

«Карпати» — «Дніпро»

21.30 Профутбол

23.15 Х/ф «Синдбад і 
Мінотавр» 

01.00 Х/ф «Щелепи 3D» 

ФУТБОЛ

06.00, 8.00, 11.20, 3.40 Топ-матч

06.10 «Іллічівець» — 

«Тернопіль». ЧУ. Перша 

ліга

08.10 «Барселона» — 

«Депортіво». ЧІ

10.00, 16.20, 20.15 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 Моя гра

10.50 Журнал Ліги чемпіонів

11.35 «Олімпік» — «Шахтар». 

ЧУ

13.25, 15.55, 16.40, 18.55 

Футбол LIVE

13.55 «Олександрія» 

— «Сталь». ЧУ

14.45, 17.45 Футбол Tables

16.55 «Зірка» — «Ворскла». 

ЧУ

19.25 «Спортінг» — 

«Валенсія». ЧІ

21.20 Великий футбол

23.00 Журнал Ліги чемпіонів

23.30 «Алавес» — «Малага». 

ЧІ

01.20 Моя гра

01.50 «Мідлсбро» — 

«Вотфорд». ЧА

03.55 «Вільярреал» — 

«Сельта». ЧІ

ЄВРОСПОРТ

04.30, 16.00, 19.00 Хокей. НХЛ. 

Регулярний сезон. Огляд

05.00, 1.00 Футбол

07.30, 11.15, 13.05, 0.35 WATTS

08.00 Снукер. English Open. 1/2 

фіналу

09.30 Автоспорт. Етап 

чемпіонату світу 

з перегонів на 

витривалість

11.30, 12.15 Супербайк. Етап 

чемпіонату світу

13.45 Футбол. ЧА. Чемпіоншип

17.00, 20.00, 21.30 Снукер. 

English Open. Фінал

18.00 Теніс. Турнір WTA. Лінц. 

Фінал

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.20 Містична Україна

09.10, 18.30 У пошуках істини

10.50 Мисливці на нацистів

12.50, 20.20 НЛО з минулого

14.40 Вижити у світі людей

15.40 Довідник дикої природи

22.10 Фабрика погоди

00.00 Життя до народження

03.00 Палаци Європи

К1

05.00 Рецепти щастя. Нова 

історія

05.50 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

09.15 М/ф «Гидке каченя»

11.00 Х/ф «Принцеса спецій»
13.00, 14.00, 17.00 Орел і решка

19.00, 1.10 Вечірній квартал

21.00 Х/ф «Близнюки-
дракони»

23.00 КВК

03.15 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.45 М/с «Козаки. Футбол»

07.10 Байдиківка

07.35 М/с «Ескімоска. Пригоди 

в Арктиці»

08.00 МультMIX

09.55 М/с «Дора-

мандрівниця»

10.25 М/с «Елвін і 

бурундуки»

10.50 М/ф «Пригоди 

імператора-2. Нові 

пригоди Кронка»

12.05 М/ф «Мультачки: Байки 

Сирника»

12.45 Віталька

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00 Танька і 

Володька

15.35, 16.35, 17.35, 18.35, 

19.35, 20.35 Одного разу 

під Полтавою

21.00 Країна У

00.00 Т/с «Світлофор»

01.00 Одна за всіх

02.00 Теорія зради

02.50 БарДак

03.55 Т/с «Щоденники 

Темного-2»

05.00 У ТЕТа тато!

УТ-1

06.00 Світ православ’я

06.35 Сім чудес України

06.55, 0.20 Телемагазин

07.15 На слуху

07.50, 23.40 Золотий гусак

08.15 Смакота

08.40 Світ on line

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Х/ф «Антоніо 
Вівальді: принц 
Венеції»

11.05 М/с «Мандрівники в 

часі»

12.00 Театральні сезони

12.25 Мистецькі історії

12.50 Спогади

13.25 Гра долі

14.20 Фольк-music

15.30 Документальний

фльм

16.00 Твій дім

16.30 Т/с «Епоха честі»

20.10 Подорожні

21.00, 5.35 Новини

21.30 Перша шпальта

22.00 Книга ua

22.30 Класики світової 

літератури

ТРК «ЕРА»
23.00 Паспортний сервіс

23.20 Добрі справи

01.20 Музичне турне

02.30 Мина Мазайло

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 7—8 ЖОВТНЯ 2016

УКРАЇНА МОЛОДА12 ТБ-НЕДІЛЯ
16 жовтня
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ОТАКОЇ!

Мій дім — 
моя в’язниця
У Баварії чоловік не виходив 
із дому 30 років
Олег БОРОВСЬКИЙ

 Німецька поліція розслідує випадок, коли по-
дружня пара впродовж 30 років утримувала свого 
сина вдома у селі Фрайенфельс поблизу баварсько-
го міста Байройт, повідомляє Бі-Бі-Сі. 43-річного 
чоловіка не бачили з того часу, як він перестав хо-
дити до школи у 13 років. Поліція каже, що чо-
ловік виглядав занедбаним, але не голодним. 
 Правоохоронці наголосили, що батькам мо-
жуть і не висунути звинувачення. 76-річна мати 
заявила місцевим ЗМІ, що «він не хотів виходи-
ти», а вони тільки хотіли захистити сина, бо над 
ним знущалися у школі. Втім він міг вільно пере-
суватися кількома кімнатами всередині будинку. 
Поліцію повідомили про випадок минулого міся-
ця. Після цього чоловіка відвезли до психіатрич-
ної лікарні. Тепер поліція намагається з’ясувати, 
був у діях батьків відлюдника елемент примусу 
чи чоловік залишався під замком iз власної волі. 
За їхніми словами, це, швидше, сімейна трагедія, 
а не кримінальна справа. «Ми не знаємо точно, з 
якого часу чоловік жив без контакту з навколиш-
нім світом, чи мав він можливість покидати жит-
ло. Можливо, чоловік сам хотів, щоб так було», — 
заявив речник місцевої поліції.
 Єдиним документом у справі, який знайшла 
поліція, є свідчення про відвідування школи 30 
років тому. У місцевій школі тоді лихого не за-
підозрили, вирішивши, що хлопець відвідує ін-
ший навчальний заклад.
 У лікарні медики спробують з’ясувати, чи 
чоловік хворий чи ж має психічні відхилення. У 
цій ситуації виникає низка запитань до соціаль-
них служб для молоді та медичних установ, які 
просто випустили дитину з поля зору. ■

■
Ігор ВІТОВИЧ

 Російське міністерство юстиції 
визнало міжнародне історико-про-
світницьке благодійне та правозахис-
не товариство «Меморіал» закордон-
ним агентом, повідомляє чи не єди-
не в Росії ліберальне видання «Новая 
газєта». Правління «Меморіалу» вже 
назвало це рішення російської влади 
протиправним. Глава просвітниць-
ких програм організації Ірина Щер-
бакова розповіла в розмові з «Новой 
газєтой», що формально у «Меморіа-
лу» ще є 15 днів, аби внести свої засте-
реження. Якщо російський мінюст не 
врахує їх, то керівництво організації 
буде оскаржувати це рішення в суді. 
 Згідно з російським законодавс-
твом, для визнання організації за-
кордонним агентом потрібні дві умо-
ви: політична діяльність та інозем-
не фінансування. За словами Щерба-
кової, під «політичною діяльністю» 
в мін’юсті РФ розуміють заяви «Ме-
моріалу», зокрема з критикою само-
го закону про закордонних агентів. 
Окрім того, організація назвала про-
типравним рішення мінюсту зараху-
вати до закордонних агентів «Саха-
ровський центр». 
 «Закон про закордонних агентів 
сформульований так, що навіть якщо 
ми подамо до суду, то вже на стадії 
розгляду справи нас паралельно мо-
жуть звинуватити у невиконанні за-
кону. Значить, будуть штрафувати. 
Це дуже завадить нашій роботі, особ-
ливо зi школярами. Але для цього ж 
закон і був вигаданий. Багато проек-
тів опиняться під загрозою», — про-
гнозує Щербакова. 
 Організація «Меморіал» з момен-
ту свого заснування 1987 року зай-
мається захистом прав людини та до-
кументуванням злочинів сталінсь-
кого режиму. Слово «міжнародний» 
в назві організації з’явилося тому, 
що відділення «Меморіалу» пра-
цюють і в інших колишніх країнах 
СРСР: Україні, Латвії, Казахстані, 

Грузії, Вірменії, а також у Польщі 
та Німеччині, де теж мешкають осо-
би, які пройшли через сталінські та-
бори. «Меморіал» є найстарішою та 
найшанованішою організацією з за-
хисту прав людини в Росії. В остан-
ні роки товариство гостро критикува-
ло російську владу за анексію Криму 
та інтервенцію на сході України, виз-
нало політичним в’язнем Надію Сав-
ченко. «Роботою «Меморіалу» керу-
ють Олег Орлов та Арсеній Рогінсь-
кий. У минулому організацію очолю-
вали легендарні радянські дисиденти 
Андрій Сахаров та Сергій Ковальов. 
Минулого року колишній польський 

президент Лех Валенса висував кан-
дидатуру «Меморіалу» на здобуття 
Нобелівської премії миру. Не див-
но, що інше російське видання — га-
зета «Вєдомості» — назвало рішення 
мінюсту щодо «Меморіалу» «сюрре-
алістичним». 
 Нагадаємо, що на початку вере-
сня до числа закордонних агентів 
потрапила дослідницька організа-
ція «Аналітичний центр Юрія Лева-
ди», найавторитетніша в Росії і за її 
межами соціологічна служба. Дирек-
тор «Левада-центру» Лев Гудков на-
звав це рішення політичним замов-
ленням. ■

ВТРАТИ

Ковач 
незалежності 
Помер 
перший 
президент 
Словаччини 
Олег БОРОВСЬКИЙ

 Перший президент Словаччини Міхал Ко-
вач, який керував країною з 1993-го по 1998 
рік, помер від зупинки серця. Йому було 85 
років. Раніше пана Ковача було госпіталізова-
но з хворобою серця. Місцеві ЗМІ зазначають, 
що 30 вересня першого президента Словаччини 
забрали у відділення реанімації, але його стан 
погіршився, і лікарі були змушені ввести його 
в стан штучного сну.
 Міхал Ковач народився в 1930 році. Він за-
кінчив Братиславський університет економіки 
і працював у різних фінансових установах, зок-
рема в Державному чехословацькому банку. З 
12 грудня 1989 року по 17 травня 1991 року був 
міністром фінансів Словацької федеративної рес-
публіки. На початку 1991 року Міхал Ковач став 
одним із засновників і віце-головою партії Рух за 
демократичну Словаччину. У 1990 році пана Ко-
вача обрали депутатом Федеральних зборів Че-
хословаччини. У 1992 році він став його остан-
нім головою й вiдіграв важливу роль у формуван-
ні Словаччини як незалежної держави. 
 На початку 1993 року після розділення феде-
ративної Чехословаччини на дві країни став пер-
шим президентом Словаччини. Його п’ятирічна 
каденція проходила під знаком політичних су-
перечок, а надалі — й відкритого конфлікту з 
автократичним прем’єр-міністром Владіміром 
Мечьяром. Саме Мечьяр ускладнював вступ Сло-
ваччини до ЄС одночасно з Чехією. Історія розсу-
дила, що правда була на боці Ковача. ■ 

■

Ігор ВІТОВИЧ

 Колишній верховний 
комісар ООН у справах бі-
женців та екс-прем’єр Пор-
тугалії Антоніу Гутерреш 
стане наступним Генераль-
ним секретарем Організа-
ції Об’єднаних Націй. Так, 
під час проведеного у сере-
ду, 5 жовтня, попередньо-
го голосування Гутерреш 
отримав більшість голосів 
у Раді Безпеки ООН, у тому 
числі всіх п’яти постійних 
членів Радбезу — США, 
Великої Британії, Китаю, 
Росії та Франції. Про це 
повідомив представник 
Росії в ООН Віталій Чур-
кін, оскільки Росія на цей 
час головує в Радбезі. Під 
час попередніх пробних 
голосувань, у яких бра-
ли участь 15 членів Радбе-
зу, 67-річний португалець 
виявився очевидним фаво-
ритом.
 Остаточне голосуван-
ня у Раді Безпеки ООН ма-
ло відбутися вчора, о 17-й 
годині за київським часом, 
але на ньому планувало-
ся лише формальне за-
твердження вже узгодже-
ного кандидата. Жоден 
iз 15 представників країн 
Ради Безпеки не висловив-
ся проти Гутерреша. Піс-
ля цього Генеральна Асам-
блея ООН має формально 

затвердити рекомендацію 
Радбезу. Нагадаємо, напри-
кінці цього року нинішній 
Генсек ООН Пан Гі Мун за-
лишає свій пост після 10-
річного перебування на 
 ньому.
 Висунутий на посаду 
нового Генерального сек-
ретаря ООН дипломат — 
не представник Східної Єв-
ропи й не жінка, як багато 
хто очікував. Антоніу Гу-
терреш — представник За-
хідної Європи, колишній 
португальський прем’єр і 
верховний комісар у спра-
вах біженців. За словами 
інсайдерів, добре знайомих 
із його стилем роботи, Гу-
терреш здатний вдихнути 
нове життя в ООН, у чому 
організація має гостру по-
требу.

 Широкій публіці про 
нового Генсека ООН, який 
приступить до роботи з січ-
ня, відомо небагато. Ан-
тоніу Мануель де Олівей-
ра Гутерреш народився в 
Лісабоні в 1949 році, вив-
чав інженерну справу і фі-
зику у Вищому технічному 
інституті. Закінчив його 
у 1971 році. Далі він по-
чав академічну кар’єру на 
посаді старшого виклада-
ча. У 1974 році ревний ка-
толик Гутерреш вступив у 
Соціалістичну партію і не-
забаром вирішив повніс-
тю присвятити себе полі-
тиці. У 1995 році, через 
три роки після обрання на 
пост генерального секрета-
ря соціалістів, Антоніу Гу-
терреш став прем’єр-мініс-
тром Португалії. На посту 

голови уряду країни він за-
лишався сім років, аж до 
2002 року.
 У 2005 році Гутерреш, 
який вільно володіє порту-
гальською, іспанською, ан-
глійською та французькою 
мовами, обійняв пост вер-
ховного комісара ООН у 
справах біженців. За роки 
його керівництва кількість 
чиновників у штаб-квар-
тирі в Женеві скоротила-
ся, при цьому здатність 
агентства своєчасно реагу-
вати на міжнародні кризи, 
направляючи своїх спів-
робітників в «гарячі точ-
ки», як відзначають екс-
перти, покращилася. Як 
верховний комісар у спра-
вах біженців Гутерреш не-
впинно переконував уряди 
найрозвиненiших і найба-
гатших країн світу виділя-
ти більше коштів і ресурсів 
на допомогу постраждалим 
у конфліктах і від стихій-
них лих. Він наполегли-
во закликав Захід докла-
дати більше зусиль для ви-
рішення конфліктів, які 
спричиняють кризу біжен-
ців, зокрема і конфлікту на 
сході України.
 МЗС України розрахо-
вує, що новий Генераль-
ний секретар ООН буде на-
лаштований на допомогу 
Україні. Про це в інтерв’ю 
«Голосу Америки» заявив 
посол України в ООН Воло-
димир Єльченко.
 В Антоніу Гутерреша 
двоє дітей від шлюбу з пер-
шою дружиною, яка помер-
ла 1998 року від раку. Він 
знову одружився в 2001 
році, у другому шлюбі ви-
ховує прийомного сина.■

Міхалу Ковачу було 85 років. ❙

ДАХ ЇДЕ!

Злякалися «Меморіалу» 
Мін’юст Росії визнав відоме міжнародне 
товариство закордонним агентом

■

Фасад товариства: діло Сталіна живе.❙

ВІДДІЛ КАДРІВ

Португалець біля керма світу
Новим Генсеком ООН стане Антоніу Гутерреш

■

Антоніу Гутерреш приступить до роботи з січня. ❙
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 ■ Ви знялись у фільмі 
«Столітті Якова» каналу «1+1». 
Чому стрічка варта уваги гля-
дачів?
 — Я не буду нікого переко-
нувати, але, на мою думку, цей 
фільм спонукатиме до прочи-
тання української культури, 
саме цього роману, і саме тоді ви 
зрозумієте, що українська куль-
тура багата на літературу. Не 
мені судити про наш продукт, я 
не можу бути об’єктивним, тому 
що брав участь у проекті. Це чу-
довий піар усьому українсько-
му. Ці роман і серіал варті ува-
ги. 
 ■ Як готувались до зйомок? 
Важко було увійти в роль во-
линського селянина-довгожи-
теля Якова Меха?
 — Я сам родом із села Бон-
дарів Івано-Франківської об-
ласті, тому сильно перевтілю-
ватись не доводилось, лише 
— «відкопати», згадати своє 
дитинство. Коли навчався в 
університеті, в мене були деякі 
проблеми з вимовою, мені було 
важко перемкнути себе. Лише 
через рік навчання я зрозумів 
ту сценічну мову. На зйомках 
фільму старався відпустити 

себе в плані мови, не робити все 
настільки правильно, як учили 
в театральному, хотілось пока-
зати ту живу західну мову. 
 ■ Ви зіграли у «Братах», 
«Параджанові», «Тепер я буду 
любити тебе», серіалі «Століт-
тя Якова». Тобто ви вже в 
якійсь базі для режисерів? Як 
узагалі виглядає та кухня кас-
тингів?
 — Кіно з’явилося в моєму 
житті завдяки агенту Аллі Са-
мойленко — завдяки її зусил-
лям мене запросили пройти про-
би на роль молодого Станісла-
ва в фільмі Вікторії Трофимен-
ко «Брати. Остання сповідь». 
До того я лише чув про всілякі 
кастинги. Потрапити на вели-
кий екран мріяв завжди. Роль 
я отримав, але так склалося, 
що працював одночасно на двох 
фільмах — «Братах» та «Па-
раджанові» Олени Фетисової 
та Сержа Аведікяна. У світі це 
є нормальна практика. Актор 
звільняється від бага тьох ру-
тинних речей, ні з ким не псує 
стосунків — просто робить свою 
роботу. 
 ■ Чи розглядаєте роботу в 
кіно як спосіб самореалізації?

 — Так. Це — моє високооп-
лачуване хобі. 2011 року режи-
сер стрічки «Брати» об’їздила 
цілу Західну Україну в пошу-
ку актора. Я пройшов кастинг, 
потім мене викликали на про-
би. Пізніше у Києві проводи-
лись проби на фільм «Параджа-
нов», мене теж узяли на роль. 
 ■ Для актора дуже важлива 
зовнішність, типаж. Ваш Ми-
хайло з «Солодкої Дарусі», Вер-
шинін із «Трьох сестер», інші 
— милі, ніжні, делікатні. Через 
це амплуа не виникає пробле-
ми однотипності ролей, які вам 

пропонують?
 — У своєму житті я чекаю 
на виклик, на режисера, який 
«вибухне», на роль, зовсім про-
тилежну мені. 
 ■ Ви для себе — театраль-
ний актор, що знімається у 
фільмах, чи кіноактор, що грає 
в театрі?
 — Творча свобода існує і 
там, і там, якщо її не обмежу-
ють режисер і технічні можли-
вості. Гра в театрі та кіно різ-
няться технічним виконанням. 
У театрі — це гра «в плюс», у 
кіно — це «мінус». Мається на 

увазі, у театрі потрібно грати 
так, щоб тебе побачили і почу-
ли. Для цього жести, рухи, сло-
ва повинні бути виразніші, ніж 
у житті, а отже, трохи ширші 
й перебільшені. У кіно навпа-
ки: чим більше тебе в кадрі — 
тим інтимніша твоя гра. Якщо 
на загальному плані ти існуєш 
і дієш, як у житті, то у вели-
кому плані твоя фізична дія 
(рухи, жести) мінімізовані або 
майже відсутні, а внутрішній 
стан твого персонажа буде доб-
ре зчитуватись через очі, мімі-
ку і навіть маленький поворот 
голови. 
 Головне — завжди діяти. На-
віть сівши на крісло і склавши 
руки — однак можна діяти, для 
цього потрібно щось обдумува-
ти, планувати, уявляти, згаду-
вати, словом, жити. Я вважаю, 
що дуже хорошу практику для 
актора кіно дає камерна сцена. 
А що мені ближче? І те, й інше. 
Головне — щоб команда була 
професійна!
 ■ Як директор театру Ростис-
лав Держипільський ставиться 
до вашої кіношної кар’єри?
 — Тут мені поталанило. Рос-
тислав, по-перше, також зні-
мається, як і багато інших на-
ших акторів. Розмовляв із ко-
легами з інших театрів, то в 
декого з цим проблеми. Є такі 
керівники, які впираються, 
не хочуть, аби актор знімався. 
Якби були більші обсяги вироб-
ництва кіно, то наш театр був би 
одним із перших, звідки б наби-
рали акторів. 
 ■ Чи не важко щоразу жити 
іншим життям? Приміряти 
чужі образи, звички, думки?
 — Буває важко часом, але 
все ж приємно. Загалом, про 
акторство говорять як про важ-
ку професію. Для мене найваж-
че, коли є психологічна напру-
га. Де треба згадувати свої си-
туації з життя, підкладати свій 
особистий досвід. Навіть у мо-
лодого актора вже є певний ба-
гаж, а з часом він стає усе біль-
шим. 
 ■ У вас є польське коріння. 
Чи плануєте в найближчому 
часі виходити з творчими про-
ектами на міжнародний рівень, 
на ту ж Польщу?
 — Нормальний актор, не за-
циклений на грошах, професіо-
нал своєї справи, старатиметь-
ся бути і там, і тут. ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

Роман Луцький: Потрапити на 
великий екран мріяв завжди
Виконавець ролі Якова Меха зі «Століття Якова» вважає роботу в кіно 
високооплачуваним хобі

■

Анастасія СЕМЕНЧУК

Роман Луцький — молодий актор Івано-Франківського музично-
драматичного театру імені Івана Франка — уже зіграв п’ять ролей у 
кіно та більше двадцяти — на сцені. Він — Лукаш у «Лісовій пісні», 
Мікеле в «Шлюбі по-італійськи», Вершинін — у «Трьох сестрах», 
Зевс — в «Енеїді» та Михайло — у «Солодкій Дарусі». А минулого 
тижня без перебільшення кілька мільйонів глядачів побачили його 
у ролі молодого Якова Меха у серіалі «Століття Якова», знятого за 
однойменною драмою Володимира Лиса. До речі, Романові дуже 
імпонує Яків, тому, каже, нескладно було перевтілитися у нього. 
Справжнє розмаїття образів, із яких складається мозаїка театраль-
ної долі Луцького, не могло не привести Романа до роздумів над 
тим, чим відрізняється життя актора в кадрі та на сцені. А ще актор 
розповів про божевільний ритм кіношно-театрального буття, кас-
тинги та нові проекти. 

Роман Луцький та Людмила Загорська, які зіграли Якова та Зосю 
у «Столітті Якова». 
Фото каналу «1+1». 

❙
❙
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Марія СУЛИМА
Київ—Краматорськ—Київ

 Безплатним концертом у Крама-
торську 5 жовтня гурт «Океан Ельзи» 
завершував українську частину світо-
вого туру. До речі, починали його теж 
на сході — в Маріуполі.
 Краматорськ за останні три роки пере-
жив багато подій. 2014-го протягом май-
же трьох місяців місто перебувало під вла-
дою бойовиків. Опісля, того ж 2014 року, 
вже звільнене місто стало обласним цен-
тром Донецької області. У лютому 2015-
го Краматорськ обстріляли бойовики — 
загинуло 17 людей, поранено 34 людини. 
Нині поруйновані будівлі, розповідають 
місцеві, практично відновили.
 У Краматорську вже розпочалася ак-
тивна декомунізація, зокрема перейме-
нування вулиць. Але коли спитаєш: «Як 
пройти до вулиці Олекси Тихого?» — 
відповідь, як правило: «Я такой даже не 
знаю...» Навіть погруддя Шевченкові у 

Краматорську — щось середнє між Лені-
ним і Марксом. 
 Сад Бернацького — цю назву всі 
добре запам’ятали і парком Леніна не 
називають, хоча перейменували його 
теж цього року. Можливо, через те, що 
це його колишня назва, ще до Леніна. 
Саме в парку Бернацького і розміщений 
стадіон «Авангард», на якому виступив 
«Океан Ельзи».
 Перед концертом Святослав Вакар-
чук відвідав Слов’янський педагогічний 
університет. Каже, зустріч була хоча й 
короткою, але видалася цікавою — пого-
ворили, що означає бути вільними людь-
ми, ну і, звісно, відповідав на запитан-
ня. Поспілкувався Святослав Вакарчук 
і з пресою. Сказав, що концерт у Кра-
маторську — звичайний концерт у зви-
чайному українському місті й нічим не 
відрізняється від решти. Хіба що тим, 
що безплатний.
 «Слова «зона АТО» звучать офіційно 
і ні про що не кажуть. Я дивлюся на речі 

просто і з погляду здорового глузду. Те, 
що відбувається тут, — це хай і напруже-
не, але мирне життя, те, що відбуваєть-
ся за 50 кілометрів звідси, на передовій, 
— це війна», — так відповів на одне з пи-
тань лідер гурту «Океан Ельзи».
 А потім був концерт, три години! 
Усе — у найкращих традиціях «Океану 
Ельзи»: хороший звук, натовп щаслив-
чиків, що бігли займати місця біля сце-
ни за дві годин до початку, а перед тим 
вистояли справжню варту біля входу до 
стадіону з 14-ї. І натовп тих, кому потра-
пити не вдалося… Краматорці — багато 
хто з маленькими прапорцями і велики-
ми синьо-жовтим стягами у руках, у він-
ках… Місто, без перебільшення, зупини-
лося, бо ж навіть проїзд до стадіону пере-
крили для приватного транспорту. Зага-
лом відвідувачів нарахували близько 50 
тисяч: переважно східняки, але немало 
фанатів приїхали послухати Святосла-
ва Вакарчука і з Києва та інших міст 
України.■

ГАСТРОЛЬ

Cлава — Краматорську
 «Океан Ельзи» завершив українську частину світового туру

■

Святослав Вакарчук у Краматорську.
Фото автора.

❙
❙
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«Період «розмазування масла по бутерброду» у спорті вищих досягнень 

України завершується. Саме на пріоритетних видах спорту будуть 
максимально концентруватися всі наявні ресурси».

Ігор Жданов
міністр молоді та спорту

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Незалежно від того, йшлося 
про спорт вищих досягнень чи 
масовий його напрямок, в Ук-
раїні ця галузь ніколи не перебу-
вала на пріоритетних позиціях. 
При цьому мірилом його жит-
тєдіяльності, як правило, висту-
пали олімпіади. Зимовими Ігра-
ми, щоправда, в нашій країні 
вже особливо не переймаються, 
адже, окрім біатлону, по суті, 
вже нічого конкурентоздатного 
у нас не залишилося. Водночас 
до літньої Олімпіади-2016 в Ук-
раїні була прикута особлива ува-
га — немов змовившись, політи-
ки в унісон повторювали, що «в 
цей неймовірно складний час 
нашій країні необхідні перемо-
ги». Аби допомогти піднятися 
своїм співвітчизникам на олім-
пійський п’єдестал, особливо на 
його найвищу сходинку, в про-
відних спортивних країнах сві-
ту функціонують системні про-
грами з підготовки та підтрим-
ки олімпійців. В Україні ж про 
атлетів, як правило, згадують 
в останній момент, коли до від-
повідальних стартів залишаєть-
ся кілька років. У нинішніх ре-
аліях влада взагалі згадала про 
спортсменів в останній момент. 
Приміром, національна збірна 
зі спортивної гімнастики комп-
лект сучасних снарядів отрима-
ла за півроку до початку Ігор у 
Ріо-2016.
 З огляду на вигране Олегом 
Верняєвим олімпійське «зо-
лото», у «спортивному» мініс-
терстві можуть сміливо говори-
ти про правильно зроблені «ін-
вестиції». Щоправда, у випадку 
з нашим другим олімпійським 
чемпіоном Ріо-2016 — каноїс-
том Юрієм Чебаном — історія 
має зовсім інший характер, 
адже, як відзначив сам спорт-
смен (бронзовий призер Пекі-
на-2008 та олімпійський чем-
піон Лондона-2012), керівниц-
тво збірної на нього взагалі не 
розраховувало, вважаючи «від-
працьованим матеріалом». Хай 
там як, а 11 олімпійських наго-
род, здобутих у Бразилії, Прези-
дент України Петро Порошенко 
під час зустрічі з олімпійцями 

назвав «великою перемогою, 
отриманою колосальною волею 
кожного зі спортсменів». І тут 
нічого додати.
 Підбиваючи підсумки олім-
пійського циклу на колегії в 
Міністерстві молоді та спорту, 
де посеред тижня зібралися від-
повідальні за підготовку до Ігор-
2016 особи, виступ наших олім-
пійців у Ріо назвали достойним, 
притому що в Бразилії синьо-
жовта збірна показала найгір-
ший за всі роки незалежності ме-
дальний результат. «Наша краї-
на вже не перший рік воює та за-
хищає свою землю від російської 
агресії. Через окупацію ми втра-
тили 8% території, 20% еконо-
міки, велику кількість спортив-
них об’єктів. Не можна порів-
нювати результати до війни і 
під час війни. Це, як мінімум, 
необ’єктивно і несправедливо», 
— наголосив міністр спорту Ігор 
Жданов.
 Водночас політик звернув 
увагу на те, що одразу 55 ук-
раїнських спортсменів, які 
змагалися на Олімпіаді-2016, 
посіли 4-6-те місця. За словами 
Жданова, цей показник свід-
чить про значний спортивний 
потенціал країни. І, аби його 
не втратити, він обіцяє цим ат-
летам державну грошову допо-
могу. Варто нагадати, що піс-

ля Олімпіади-2012, не дочекав-
шись від держави ніякої під-
тримки за здобуте в Лондоні 
четверте місце, Україну зали-
шив провідний гімнаст Микола 
Куксенков. Разом зі своїм бать-
ком — екс-наставником збірної 
Юлієм Куксенковим вони в Ріо 
представляли Росію, допоміг-
ши їхній гімнастичній команді 
вперше за багато років виграти 
олімпійське «золото». 
 За не надто переконливий 
виступ українських олімпійців 
у Ріо Ігор Жданов запропону-
вав нести колективну відпові-
дальність, нагадавши, що до 
процесу підготовки олімпійців 
залучені керівники міст та об-

ластей, школи вищої спортив-
ної майстерності, фізкультур-
но-спортивні товариства, фе-
дерації, тренери, міністерства, 
профільний комітет Верховної 
Ради, Національний олімпійсь-
кий комітет.
 За словами міністра, клю-
човими проблемами українсь-
кого спорту є хронічне його не-
дофінансування, тривала від-
сутність капітальних вкладень 
у реконструкцію та будівництво 
нової спортивної інфраструкту-
ри. Відтак у міністерстві ініцію-
ють створення окремої програ-
ми розвитку спортивної інфра-
структури, на яку в 2017 році 
планують виділити 300 млн. 

гривень. Водночас на переосна-
щення баз олімпійської підго-
товки та збірних команд Украї-
ни новим сучасним інвентарем 
та обладнанням у наступному 
році заклали 25 млн. Зауважи-
мо, що підготовка українських 
олімпійців до наступних літ-
ніх Ігор у Токіо-2020 та зимо-
вих Ігор-2018 у Південній Ко-
реї відбуватиметься за пріори-
тетним принципом. Власне, у 
«спортивному» міністерстві 
найближчим часом хочуть чіт-
ко визначити види спорту, на 
які буде зроблена основна став-
ка, аби в подальшому «не роз-
мазувати масло по бутербро-
ду». ■

Срібні призерки Ріо-2016 в командному турнірі — шаблістки Олена Вороніна, Аліна Комащук, Олена Кравацька 
та Ольга Харлан — обіцяють і надалі гордо нести український прапор.
Фото УНІАН.
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ОЦІНКИ

Потенціалом ситий не будеш
Після вольового 
виступу наших 
олімпійців у Ріо 
у «спортивному» 
міністерстві планують 
переглянути систему 
їхньої підготовки 
та забезпечення

■

Григорій ХАТА

 Історії великих спортсменів по-
своєму унікальні. Хтось, як, скажімо, 
спринтер Усейн Болт свій олімпійський 
дебют ознаменовує золотим «хет-три-
ком», а комусь до свого першого велико-
го тріумфу доводиться йти не одну Олім-
піаду. Приміром, угорська плавчиня 
Катінка Хоссу лише з четвертої спроби 
підкорила Олімп, здобувши в Ріо одразу 
три «золота». Водночас українське пла-
вання нині переживає не найкращі часи. 
Починаючи з Пекіна-2008, наші плавці 
ніяк не можуть розжитися олімпійськи-
ми нагородами. А за свій виступ у Ріо від 
«спортивного» міністерства вони отри-
мали оцінку «незадовільно». 
 І справді, одного лише п’ятого місця, 
котре посів Андрій Говоров на 50 м віль-
ним стилем, замало для позитивного 
балу. Були, щоправда, певні сподівання 
на хороший результат в Ріо іншої зірки  
вітчизняного плавання — Дарини Зеві-

ної, але, як і на дебютній Олімпіаді-2012, 
в Бразилії вона також залишилася поза 
фіналом. Що вдієш, але дався взнаки не-
вдалий експеримент iз тренером-легіо-
нером, через який Зевіна провалила пе-
редолімпійський рік і, як говорив її на-
ставник Юрій Зевін, ледь не завершила 
спортивну кар’єру. Зрештою, батьку вда-
лося переконати доньку в тому, що в неї 
є хороше майбутнє в плаванні. Наздогна-
ти потяг, який вирушав за олімпійськи-
ми нагородами до Ріо, їм усе ж не вдало-
ся. Натомість, повернувшись після Ігор 
у Північну Півкулю й перескочивши при 
цьому в «короткий басейн», Дарина по-
чала демонструвати той хід, за який її 
власне й охрестили в Україні другою піс-
ля Яни Клочкової «золотою рибкою». 
 Через тиждень після завершення 
Олімпіади, на першому етапі Кубка сві-
ту, що проходив у Франції, Зевіна вигра-
ла 200-метрівку на спині, встановивши 
при цьому рекорд турніру. Примітно, що 
на шляху до цього успіху киянка випе-

редила королеву «короткого» басейну, 
переможницю чотирьох останніх кубків 
світу Хоссу, котра, скоріше за все, й за 
підсумками поточного турніру назбирає 
найбільшу суму балів.
 За неймовірно вольовий характер, 
який дозволяє угорці успішно виступати 
на багатьох дистанціях — «комплексом», 
на спині, батерфляєм — 27-річну Катінку 
називають «залізною леді». У Ріо, в олім-
пійському басейні, Хоссу показала, що 
рівних їй на 100-метрівці на спині, 100 та 
200 м комплексним стилем наразі немає. 
А от на «короткій воді» у угорки, особли-
во на 200 м на спині, з’явилася гідна кон-

курентка. На п’яти етапах КС-2016 Да-
рина Зевіна виграла у Хоссу чотири фіна-
ли на своїй улюбленій дистанції. Остання 
їхня дуель відбулася днями в Дубаї, де на 
200 м на спині Даша «привезла» «заліз-
ній леді» більше трьох секунд.
 Водночас їхнє протистояння на 50 
та 100 м завершилося на користь олім-
пійської чемпіонки, котра в обох випад-
ках випередила нашу співвітчизницю на 
кілька десятих секунди, залишивши їй 
«срібло». На завершення здобула Зеві-
на в ОАЕ ще й «бронзу» на 400 м віль-
ним стилем, вкотре заявивши про свої 
медальні амбіції. ■

ПЛАВАННЯ

Слідами великих чемпіонів
На чотирьох з п’яти етапів Кубка світу Дарина Зевіна 
перемогла на 200 м на спині триразову олімпійську чемпіонку

■

Скромно виступивши на Олімпіаді-2016, Дарина Зевіна намагається нав’язати боротьбу 
триразовій олімпійській чемпіонці Катінкі Хоссу на Кубку світу.

❙
❙
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Леонардо Ді Капріо.❙
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 Дівчина винаймає квартиру і 
каже господареві:
 — Мені потрібно ще 12 ключів 
для моїх друзів!
 — Так, може, одразу турнiкет 
установити?

* * *
 Приходить чоловiк до лікаря і 
скаржиться, що в нього болить між 
лопатками.
 — Курите?
 — Уже десять років як кинув.
 — П’єте?
 — Жодної краплі!
 — Жінками захоплюєтеся?

 — Нi.
 — Ну тоді це крила ріжуться.

* * *
 Астролог запитує вагітну жін-
ку:
 — Під яким знаком було зача-
то дитину?
 — Під знаком «Стоянку забо-
ронено».

* * *
 — Що таке збалансована діє-
та?
 — Це коли ви тримаєте в кож-
ній руці абсолютно однакові шмат-
ки торта.

По горизонталі:
 1. Місто, побачивши яке, за при-
казкою, можна і помирати. 4. Товка-
чик, яким розтирали в макітрі мак, 
пшоно тощо. 8. Англійська співачка 
албанського походження, яка зняла-
ся у фільмі «50 відтінків сірого». 9. 
Один із міфічних братів — заснов-
ників Риму. 10. Найвища гора Захід-
ної Європи. 11. Столиця Португалії. 
12. Металева підставка, на якій кле-
пають косу. 14. Місто на Тернопіль-
щині, де у 1649 році було укладе-
но мирний договір між Богданом 
Хмельницьким та польським коро-
лем Яном Казиміром. 17. Курортне 
місто в Криму. 21. Старший син Кай-
дашів, персонаж повісті Івана Нечуя-
Левицького «Кайдашева сім’я». 23. 
Найвища гірська вершина світу. 25. 
Тітка Проні Прокопівни з комедії Ми-
хайла Старицького «За двома зай-
цями». 26. Недалека й лінива люди-
на. 27. «Той, що греблі ..., персонаж 
драми-феєрії Лесі Українки «Лісова 
пісня». 28. Перерва у виставі чи кон-
церті. 29. Французьке місто, де Анна 
Ярославна вінчалася з французьким 
королем Генріхом І. 
По вертикалі:
 1. «..., ... від сусіда до нас. 
Сусідський легіню, сусідський легі-
ню, чом не йдеш до нас?» (народна 
пісня). 2. Професія, фах. 3. Розрі-
зана вздовж труба як пристрій для 
зсипання зерна чи зливання води. 4. 
Викопна велика тварина з бивнями і 
хоботом, на яку полювали наші да-

лекі предки. 5. Людоїд. 6. «... на че-
решні, голубка на вишні. Скажи, мій 
миленький, що маєш на мислі» (на-
родна пісня). 7. Ім’я радянської акт-
риси, зірки фільмів «Молода гвар-
дія», «Діамантова рука» та «Комі-
сар». 13. Англійський дослідник і 
мореплавець, першовідкривач Авс-
тралії, якого, за легендою, з’їли або-
ригени. 15. Декоративний шалик із 
пір’я. 16. Позика під заставу землі 
чи майна. 18. Популярний чолові-
чий журнал. 19. Найяскравіша зірка 
в сузір’ї Скорпіона.  20. Французь-
кий філософ і математик, основопо-
ложник аналітичної геометрії.  21. 
Замкнена соціальна група людей, 
яка досі поширена в Індії. 22. Неза-
конне заволодіння чужим майном на 
підставі сфабрикованих судових рі-
шень. 24. Тістечко із кремовою на-
чинкою.

Кросворд №118
вiд 30 вересня—1 жовтня

ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід 00…00

 00…00

Захід +1…+6

 +9…+14

 +1…+6

 +9…+14

Північ 00…00

 00…00

Центр 00…00

 00…00

Схід 00…00

 00…00
Центр +4…+9

 +9…+14

 +4…+9

 +9…+14

Північ +4…+9

 +9…+14

 +4…+9

 +9…+14

Схід +6…+11

 +14…+19

 +8…+13

 +12…+17

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь 00…00

 00…00

Південь +8…+13

 +13…+18

 +8…+13

 +14…+19

з 10 до 16 жовтня
 Овен (21.03—20.04). Вдасться 

реалізувати всі лідерськi ідеї. Багато що 
перейде з розряду бажаного в розряд 
можливого, на роботi чекайте успiшних 
проектiв i, вiдповiдно, прибуткiв.
 Дні: спр. — 13; неспр. — 14.

 Телець (21.04—21.05). Невдовзi 
ситуацiя змiниться на краще. Сприятливо 
вирiшаться проблеми житла, покращаться 
стосунки з рідними та близькими. Дiти стануть 
вашою надійною опорою.
 Дні: спр. — 16; неспр. — немає.

 Близнюки (22.05—21.06). На особистому 
фронті успіхи змінюватимуться втратами 
та сумнівами. Час вiд часу вас тягнутиме до 
незаконних зв’язків. Вас звинувачуватимуть у 
тих речах, яких ви зовсім не робили, у чомусь 
підозрювати.
 Дні: спр. — 14; неспр. — 16.

 Рак (22.06—23.07). Сумнiви можуть 
підштовхнути вас до небажаних помилок і 
зривів, яскравого бунту проти оточуючих та 
суспільства в цілому. Не йдіть на поводу в 
таких негативних емоцій, цим ви нашкодите як 
собі, так і близьким.
 Дні: спр. — 13; неспр. — 15.

 Лев (24.07—23.08).  Випадковi 
знайомства вiдiграють провідну роль, 
змінять багато в чому погляди. Попереду — 
випробування та успіхи. І все ж серцем ви не 
зачерствієте, а творитимете, любитимете й 
активно рухатиметеся вперед.
 Дні: спр. — 11; неспр. — 12.

 Діва (24.08—23.09). Бажані зміни 
в кар’єрі й у тих справах, які пов’язані з 
нерухомістю. У цей період можлива зміна 
начальства, побутові проблеми. Декому з вас 
доведеться шукати нову роботу або додатковi 
джерела прибуткiв.
 Дні: спр. — 14; неспр. — 15.

 Терези (24.09—23.10). У вас є сильні 
покровителі, вони пильно придивляються до 
ваших можливостей. Остерiгайтеся можливих 
крадіжок і обманів, не варто в цей час починати 
нові справи, особливо в другій половинi 
тижня.
 Дні: спр. — 10; неспр. — 11.

 Скорпіон (24.10—22.11). Противники на 
якийсь час відступлять, а своєчасна підтримка 
покровителів і ваша ініціатива дозволять 
розвиватися і рухатися вперед. Можливi нові 
знайомства, цікаві та яскраві зустрічі. 
 Дні: спр. — 12; неспр. — 13.

 Стрілець (23.11—21.12). Що 
стосується планів на майбутнє, то деякі ви 
успiшно реалізуєте. Усi попереднi справи 
отримають своє логічне продовження. У 
цей час з’являться нові авторитетні друзі. І 
запам’ятайте: ваш успіх залежить вiд рідних 
і знайомих.
 Дні: спр. — 16; неспр. — немає.

 Козеріг (22.12—20.01). Радимо вам 
уникати амбіцій, і тоді справи будуть удалими. 
Плануйте своє майбутнє, не бійтеся братися за 
нові справи, уважно прислухайтеся до порад 
близьких і друзів.
 Дні: спр. — 14; неспр. — 15.

 Водолій (21.01—19.02). Не варто бра-
ти на себе все й відразу, відмовлятися від 
пропонованої допомоги рідних. Можете смі-
ливо вирушати в дорогу, де вас чекають нові 
плідні цікаві зустрічі. Можливi доленосні 
знайомства.
 Дні: спр. — 13; неспр. — 16.

 Риби (20.02—20.03). Придивіться 
до свого здоров’я, в цей період можлива 
перевитрата енергії, є небезпека травм, 
нападів, надмірної агресії. Узагалi для вас це 
період підвищеної аварійності.
 Дні: спр. — 10; неспр. — 11. ■

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

Аліса КВАЧ

 На початку минулого століття 
питання колонізації Марсу і кон-
тактів із його жителями-марсія-
нами було одним із головних для 
«просунутої» інтелігенції. Варто 
лише згадати «Аеліту» Олексія 
Толстого чи «Марсіянські хроні-
ки» Рея Бредбері. Пізніше Дру-
га світова війна поставила перед 
людством зовсім інші завдання. 
Однак мрії лишилися.
 І от не так давно амери-
канський конструктор, заснов-
ник SpaceX Ілон Маск заявив про 
відродження амбітних планів ко-
лонізувати сусідню планету. На 
Міжнародному астрономічному 
конгресі в Гвадалахарі (Мекси-
ка) він представив свій проект, 

згідно з яким, перші польоти 
можна буде зробити вже у 2022 
році. За його словами, космічний 
корабель, названий ним «Золо-
те серце», вміщатиме 100 осіб, 
разом з їхнім багажем і витрат-
ними матеріалами, і вирушати-
ме у космос один раз на 26 міся-
ців. Перша ракета доправить на 
Марс завод із виробництва па-
лива, який будуть розбудовувати 
уже на планеті. Вартість «квитка 
в один кінець» не перевищувати-
ме 200 тисяч доларів, а з часом 
може «впасти» до 100 тисяч.
 Несподівано стало відо-
мо, що одним із учасників цієї 
«марсіянської експедиції» може 
стати цьогорічний «оскароно-
сець», улюбленець жінок Лео-
нардо Ді Капріо. Про це заявив 
сам актор, спілкуючись з учас-
никами саміту South Lawn, при-

свяченому питан-
ням зміни кліма-
ту. На риторичне 
запитання еколо-
га Катарін Хейхоу 
з приводу планів 
переселення на 
Марс: «Сподіваю-
ся, ніхто з присут-
ніх не підписався на 
це? Адже для цього 
по трібно бути справж-
нім божевільним» — Ді 
Капріо раптом відповів: 
«Я підписався».
 Лишається сподівати-
ся, що за ці 6 років, які нам 
ще дає Ілон Маск, у Леонардо 
буде можливість зважити усі 
за і проти і таки відмовитися 
від такого божевільного вчин-
ку. Зрештою, в нього ще стіль-
ки всього не зіграно. ■

ДИВАКИ

Привіт, марсіяни!
Леонардо Ді Капріо дав свою згоду на політ 

■

на Марс

8—9 жовтня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, сильний дощ. Вiтер пiвнiчний, 7-
12 м/с. Температура вночi +4...+6; удень +10...+12. Пiслязавтра 
вночi +6...+8; удень +10...+12.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, без iстотних опадiв. 
Славське: вночi 0...-2; удень +10...+12. Яремче: вночi 0...-2; 
удень +10...+12. Мiжгiр’я: вночi -1...-3; удень +10...+12. Рахiв: 
уночi 0...+2; удень +11...+13. 

«Люди, коли хочуть свободи, 

— всі однакові...»
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