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По кому дзвенить
дзвоник
Ті, хто прийдуть цьогоріч у перший клас,
закінчать школу через довгих 12 років
— така освітянська реформа

❙ 408 208 дітей уперше сядуть за шкільні парти в Україні.
❙ Фото УНІАН.
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«Істеричні верески російських ЗМІ про нібито викрадення в Україні
пропагандистки з «Мордор ТВ» Курбатової — чергова брехня Кремля».

Зорян Шкiряк
радник міністра внутрішніх справ України

■ ПЕРСОНА НОН-ГРАТА

Дали
по рупору
Співробітники СБУ
примусово видворили
з території України
російську журналістку
Ірина КИРПА
Як тимчасовий прихисток пропагандистка Першого телеканала Росії вибрала прикордонний пункт «Нові Юрковичі»
(Брянська область) на перетині російського, білоруського та українського кордонів.
Пізніше жінка планує виїхати до Москви на
приватному автомобілі. Інформація про те,
що російську журналістку нібито викрали
в центрі Києва невідомі чоловіки, — виявилася черговим фейком Кремля.
Ситуацію роз’яснив радник міністра
внутрішніх справ України Зорян Шкіряк,
який заявив, що спецслужби України діяли
в рамках закону та міжнародного права.
— Я хочу нагадати, що викрадення людей та міжнародний терор — це ганебний
метод роботи винятково російських спецслужб, — заявив Зорян Шкіряк. — Істеричні верески російських ЗМІ про нібито викрадення в Україні пропагандистки з
«Мордор ТВ» Курбатової — чергова брехня
Кремля.
Пізніше ці слова підтвердила керівник
прес-центру Служби безпеки України Олена Гітлянська, яка офіційно заявила, що
всі дії співробітників СБУ щодо журналістки Курбатової відбувалися в рамках закону України.
— Курбатовій заборонили в’їзд на територію України терміном на три роки, —
повідомила Олена Гітлянська. — Є докази
того, що її діяльність завдала шкоди національним інтересам нашої країни. Так буде з
кожним, хто дозволяє собі ганьбити Україну.
Відомо, що прізвище журналістки Першого каналу Росії занесли в базу «Миротворець» ще 26 серпня поточного року, після
того, як вийшло кілька провокаційних сюжетів Курбатової про реалії сучасного життя в Україні. Один із них був присвячений
Дню незалежності України, в якому автор
поширила відверто антиукраїнські новини.
Сама Курбатова своєї провини не визнає
та вже заявила, що дії співробітників СБУ
завдали шкоди її здоров’ю: вона буцімто
була змушена покинути Україну з високою температурою. Крім того, журналістка
стверджує, що всі факти, які було викладено в її сюжетах, — відповідають дійсності.
Отже, вона має намір оскаржити рішення
СБУ в міжнародних правових інстанціях.
Відзначимо, що представники Росії також пообіцяли поскаржитись «Європі» на
примусове видворення їхніх журналістів
з території України. А представник ОБСЄ
з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір нагадав,
що країни-члени ОБСЄ зобов’язані забезпечувати належні умови для роботи журналістів з інших країн-членів.
За останні три роки за антиукраїнську
діяльність з території України «попросили на вихід» всього лише 12 кремлівських
журналістів. Це — крапля в морі, якщо врахувати, що на території України їх працює
у рази більше. ■

■ НА ФРОНТІ

■ ФАЛЬСИФІКАЦІЯМ — НІ!

На одній чорнійпречорній війні
Били ворога «чорні запорожці»

Росія повідомила в ООН про 2 трильйони рублів військових витрат у 2016 році, проте, за оцінками економістів, це лише 42% від того, що насправді
потрібно було задекларувати за стандартами ООН.
До того ж, за наданими звітами, ця сума
на 29% менше, ніж попереднього року. Згідно з рекомендаціями Генерального секретаря ООН, країни повинні направляти відомості про військові бюджети за попередній рік не пізніше 30 квітня, проте
Росія подала ці дані тільки 30 червня, за інформацією в базі UNODA.

Тарас ЗДОРОВИЛО
Наприкінці 30 серпня обстановка у
районі проведення АТО й надалі залишалась контрольованою українською
армією, повідомив прес-центр штабу
АТО.
Противник продовжив поодинокі
провокативні обстріли наших позицій поблизу декількох населених пунктів уздовж лінії розмежування. Найбільш неспокійно було на Донецькому напрямку. Тут після 18-ї години
бойовики з гранатометів відкривали вогонь по українських позиціях в
Авдіївській промзоні та біля шахти
Бутівка. А на підступах до Зайцевого і Кам’янки злочинці застосовували стрілецьку зброю і великокаліберні кулемета.
На Приморському напрямку активність противника була зафіксована лише на околицях Водяного. Тут ворог тричі обстріляв наші опорні пункти з великокаліберного кулемета.
На Луганському напрямку упродовж усієї доби зберігалася тиша. Загалом від початку доби незаконні
збройні формування 19 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО.
Більшість обстрілів були не довготривалими і мали чітко виражений провокативний характер. Втрат серед українських бійців немає.
Додамо, що у гості до легендарної
72-ї бригади, котра беззмінно стоїть
на «передку», аби привітати сучасних
«чорних запорожців» із знаменною в
їхньому звитяжному житті подією з

❙ Українські захисники.
Польщі приїхали учасники громадської організації «Полк чорних запорожців». Це — нащадки справжніх козаків першого кінного полку
«чорних запорожців», інтернованих
під час визвольних змагань у Польщі
й осілих саме у цій країні. Нині вони
вшановують своїх славних предків
та популяризують їхні звитягу й традиції в Україні та Польщі. 30 серпня

вони прибули на буремний Донбас,
аби вручити воїнам 72-ї окремої механізованої бригади чорне знамено —
аналог бойового стяга своїх предків із
назвою їхнього полку та його гаслом
— «Україна або смерть». Його та козацьку шаблю командиру бригади полковнику Андрію Соколову вручив сотник «Полку чорних запорожців» Роман Боровик. ■

■ ВУНДЕРКІНДИ

Мирослав поспішає
Наймолодшим студентом став українець
із німецьким корінням
Світлана МИЧКО
Тернопіль
П’ятнадцятирічного тернополянина Мирослава Корицького визнано наймолодшим студентом України. Причому вступив він не абикуди,
а до навчально-наукового інституту
міжнародних економічних відносин
Тернопільського національного економічного університету. Як розповіли «УМ» у ЗОШ №24 Тернополя, де
навчався хлопець, круглим відмінником він не був, якісь предмети давалися краще, якісь гірше, однак зарекомендував себе досить талановитим,
активним і дуже працьовитим учнем.
Випереджати однолітків Славко почав ще змалечку — в дитсадку «про-

пустив» середню групу, а школярем
став у п’ять із половиною. Коли ж закінчив другу чверть 10-го класу, то
на сімейній раді вирішили, що можна спробувати здобути середню освіту екстерном. У школі таку ініціативу підтримали, тож упродовж другого півріччя Мирослав навчався паралельно у 10-му та 11-му класах, а
заодно самотужки, без допомоги репетиторів, готувався до ЗНО.
Після випускного подав документи
на три спеціальності тернопільського
економічного університету і пройшов
на «міжнародну економіку», де матиме можливість поглиблено вивчати німецьку мову, а у майбутньому продовжити навчання в одному з вишів Німеччини. Треба зазначити, що праба-

❙ Мирослав Корицький
❙ Фото з сайту poglyad.te.ua
буся та прадідусь Мирослава по мамі
за національністю німці, тож, можливо, це не просто випадковість. Наразі
наймолодший студент України мріє
максимально займатися саморозвитком, здобути як мінімум дві спеціальності та у перспективі стати фахівцем
зi... спортивного менеджменту.■
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планує вкласти корпорація
становить девважаютьсталося в Україні
Кабмін виділив ПАО
зарубіжних приватних інся зниклими
фіцит платіжлише за одну добу,
«Об’єднана гірськовестицій ОРІС (США) у низку нових енергопроектів в Україні, ного балансу в липні через зниження експор- безвісти з початку проведення 30 серпня: одна людина загинула й вось- хімічна компанія» для розширення видоподілився планами президент корпорації Рей Вошберн під ту українських товарів, констатують у Нацбан- АТО — таку сумну статистику меро постраждали, інформує прес-служ- бутку титанових руд — це рішення було
час зустрічі з Прем’єр-міністром України Володимиром Грой- ку України.
наводять у МЗС України.
ба ДСНС.
прийнято на засіданні уряду.
сманом.
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■ ПІДРАХУНКИ

Із глибин сторіч долина козачий клич Хліб і тінь
У селі встановили пам’ятник землякам-повстанцям
Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область
На Черкащині у селі
Кліщинці Чорнобаївського району встановили
пам’ятний знак із нагоди
250-річчя Кліщинського
селянсько-козацького повстання 1767—1771 років.
«І не буде переводу українському народу, доки
з глибин сторіч долина козацький клич...», — такий
напис зробили вдячні земляки на встановленій стелі,
вшановуючи своїх героїчних предків. Про це «Україні молодій» повідомили
у Чорнобаївській РДА.
У райдержадміністрації
кажуть, що пам’ятний знак
відкрили на березі Кременчуцького водосховища, де
височіє Казенна гора, назва якої походить від слова «казнити». Саме там,
як розповідають старожили села Кліщенці, відбулася розправа над непокірними селянами, які воювали
за те, аби бути вільними на
своїй землі.

❙ На пам’ятному знаку написали: «І не буде переводу українському
❙ народу, доки із глибин сторіч долина козацький клич...».
❙ Фото з сайта Чорнобаївської РДА.
За словами голови Чорнобаївської районної державної адміністрації Сергія Джоболди, від того, наскільки дбайливим буде
наше ставлення до своєї історико-культурної спадщини та як ми зберігатимемо й примножуватимемо свої духовні надбання,
— залежить наше сьогодення і майбутнє. «Обов’язок
кожного свідомого грома-

дянина — знати, пам’ятати
і вшановувати захисників,
які боролися за справедливість та незалежність
свого краю», — наголошує
Сергій Джоболда.
Нагадаємо, що предки жителів цього села повстали проти генерального судді Лисенка та його
родича, генерального писаря Туманського, які перетворили кліщинецьких

козаків на своїх підданих,
примушували їх відбувати панщину й намагалися привласнити їхні землі.
На численні скарги на таке
свавілля поміщиків не було
ніякої реакції влади, тож
козаки та селяни згуртувалися, перестали коритися і повстали. Вони озброїлись, спорудили укріплення навколо села і три роки
тримали оборону, відбивши шість нападів військових команд, які прибували їх утихомирювати. Але
повстання таки придушили, і 120 найактивніших
повстанців було засуджено
до ув’язнення та довічного
заслання, 185 — до покарання канчуками. Коли у
Кліщинці прибув каральний загін для здійснення
вироку, кліщинці напали
на нього. Але влада надіслала підкріплення, і повстанці зазнали поразки. Сімох
мешканців села було вбито, понад 60 — закатовано.
Але повстання мало великий вплив на народ України та його історію. ■

■ СПЕЦОПЕРАЦІЯ

Ірина КИРПА
Миколаїв
Співробітники ГПУ за підтримки спецпідрозділів СБУ та
Нацполіціі України провели майже
100 обшуків у рамках кримінальних
справ з протидії корупції, вимаганню та незаконному «кришуванню»
приватного бізнесу. За повідомленням прокуратури Миколаївської області, всі обшуки отримали санкцію
суду, а слідство має перевірену інформацію про причетність депутатів Миколаївської міської ради, а
також низки місцевих бізнесменів
до постачань зброї та наркотиків у
зону АТО на Донбасі.
— Слідство триває у рамках кримінальних справ за фактами рейдерства, погроз вбивством
та інших протиправних дій, — розповіла спікер прокуратури у Миколаївській області Валерія Власова.
— До спецоперації правоохоронців
залучені спецпідрозділи «Альфа»,

«Мультик» для дорослих
Правоохоронці затримали п’ятьох осіб із числа
кримінальних авторитетів
«КОРД» та правоохоронці з інших
областей. Свою допомогу в проведенні необхідних заходів надають
слідчі військової прокуратури Південного регіону.
Відомо, що обшуки проводилися у родичів екс-мера міста Миколаїв Володимира Чайки (будівельний бізнес), колишнього очільника
Головного державного управління
охорони водних ресурсів Миколаївської області Ігоря Копійки, директора підприємства «Центрліфт»
Сергія Швеця, а також відомого підприємця Олексія Пелипаса.

Найбільш одіозною фігурою із
затриманих правоохоронцями можна назвати Михайла Титова, більше
відомого за на прізвиськом «Мультик». Проти нього порушено кримінальну справу за статтею «Організація злочинного угруповання», яка
не передбачає можливості виходу
під заставу. Однак наскільки довго затримається у СІЗО широко відомий у Миколаєві та за його межами кримінальний авторитет, залежить від слідчих ГПУ. Поки що у
Києві відверто радіють затриманню Михайла Титова. Наприклад,

Юрій Луценко, коментуючи ситуацію на півдні України, заявив, що
свою обіцянку побороти корупцію
він виконує.
— «Мультик» та йому подібні з 2008 року й понині брали участь
в рекеті, викраданні людей та привласненні бюджетних коштів, — заявив Генпрокурор України. — Кримінальні авторитети встановили контроль за діяльністю політичних партій
у місті Миколаїв та активно впливали на прийняття рішень посадовими
особами органів державної влади й
місцевого самоврядування. ■

■ ОСВІТА

Тарас ЗДОРОВИЛО
Незвична для українців Поліцейська академія, про яку донедавна хіба що чули краєм
вуха чи бачили американські комедійні фільми,
невдовзі запрацює і в нашій державі. Щоправда,
очільника цієї нової й поважної установи ще немає. Тому, як заявив голова Національної поліції
Сергій Князєв, конкурс кандидатур на посаду
керівника вишу стартував цими днями й обиратимуть голову поважного закладу з-поміж чинних співробітників поліції.
«Посада престижна — відповідальність колосальна, тож для відбору кандидатів у Національній поліції буде створено окрему атестаційну
комісію, до складу якої увійдуть експерти з числа працівників поліції та представники міжнародних організацій», — наголосив генерал Князєв.
Кандидатам необхідно до 3 вересня 2017
року заповнити анкету за посиланням: http://

Поліцейська академія
має бути з головою
Триває конкурс на обрання керівника
правоохоронного вишу
academy.patrol.police.gov.ua/ .
Водночас очільник Нацполіції поінформував,
що навчання курсантів у Поліцейській академії розпочнеться в листопаді. «Першопрохідцями стануть
новобранці патрульної поліції. Їх навчатимуть за сучасними стандартами», — уточнив він.

Нагадаємо, що наказ про створення
Поліцейської академії голова Нацполіції Сергій Князєв підписав ще 5 липня. Перший набір — 500 поліцейських, а в подальшому планується приймати до академії по 1-1,2 тисячі
курсантів. ■

Статистика виробництва хліба
в Україні свідчить, що його
споживання різко скоротилося
Оксана СИДОРЕНКО
За даними Держстату, починаючи з 2000 року, виробництво хліба та хлібобулочних виробів в Україні
впало з 2,5 мільйона тонн до 1,1 мільйона тонн, або у
2,2 раза.Чисельність українців зменшилася за цей період на 14 відсотків. Чи то й справді за останні півтора
десятиліття настільки кардинально змінилася культура харчування населення, що попит на хліб масових
сортів упав у декілька разів? Експерти Економічного
дискусійного клубу вирішили з’ясувати, які ж причини такої метаморфози.
Структура виробництва хліба та хлібобулочних виробів у 2016 році принципових змін не зазнала. Левова частка виробництва (52 відсотки) — це хліб пшеничний. На житній та хліб із пшеничного і житнього
борошна припадає 33 відсотки, а на вироби булочні,
до яких належать батон і багет, — 24 відсотки від загального виробництва хліба нетривалого зберігання.
Тим часом середньорічне споживання хліба упродовж
2000—2016 років скоротилося з 50 до 26 кілограмів
на особу (приблизно 72 грами у розрахунку на день).
А якщо порівняти цей показник із 1995 роком, то споживання хліба зменшилося більш ніж утричі.
Відповідно до Закону України «Про прожитковий
мінімум», із 2000 року уряд затверджує мінімальний
набір харчів, достатній для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження її
здоров’я у розрізі основних соціальних і демографічних груп населення.
Відповідно до визначених норм, мінімальне річне споживання хліба у розрахунку на особу наступне:
діти віком до 6 років — 43,8 кілограма, від 6 до 18 —
79,1, доросла працездатна людина (18—60 років) —
101, непрацездатне населення (від 60 років) — 100 кілограмів на особу. Використовуючи дані щодо вікової
структури населення країни, ЕДК розрахував середньорічний обсяг споживання хліба масових сортів, співвідносний із затвердженими нормами. Він упродовж
2000—2016 років не опускався нижче 90 кілограмів
на особу за рік, у 1,8—3,5 раза перевищуючи офіційні дані щодо виробництва хліба у цей період. Можливо, за останні 15 років українці принципово змінили
раціон харчування і почали надавати перевагу споживанню інших груп продовольчих товарів? Статистичні
дані достеменно це підтвердити не можуть. Порівнюючи з 2000 роком, середнє споживання більшості основних видів продовольства українцями дійсно зросло. Але останніми роками через падіння купівельної
спроможності скоротилося споживання дорогого сегмента продовольства. Передусім, — риби, м’яса, молока, яєць. Для забезпечення життєдіяльності у межах
необхідної калорійності українці вимушені вживати
у їжу доступніші за ціною продукти харчування. Навіть враховуючи, що за три місяці 2017 року споживчі
ціни на хліб масових сортів зросли майже на 10 відсотків, вартість кілокалорії, яку забезпечує людському
організму вживання хліба, лишається найнижчою.
Виходячи з проведеного аналізу, з високою ймовірністю можна стверджувати, що частина виробництва
популярних серед населення хліба та хлібобулочних
виробів просто не підпадає під офіційну звітність. Наприклад, якщо порівнювати офіційне виробництво хліба та розраховане ЕДК його споживання, орієнтовна
частка неофіційного ринку хліба у 2016 році мала б
становити понад 70 відсотків. Експерти не стверджують, що саме ця частка ринку перебуває в тіні. Частина населення таки змінює харчові пріоритети і відмовляється від традиційних сортів хліба.
Але таке помітне скорочення офіційного виробництва
найдоступнішого продукту харчування на тлі падіння реальних доходів населення викликає запитання. ■

■ ОГОЛОШЕННЯ
Студентський квиток Національного медичного університету ім.
О. О. Богомольця, серія КВ № 10180097, виданий 01.09.14 на ім’я
Сосни Вікторії Сергіївни, вважати не дійсним.

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

60 %

українців

живе за межею бідності,
й левова частка з них — це пенсіонери, яких наразі в державі 13,5 мільйона, аналізує ситуацію економіст Андрій
Новак.

55 %

урожаю

фруктів і ягід
припадає в
Україні на яблука, завдяки сприятливим кліматичним умовам, переконані аналітики компанії ProConsulting.

землі
від ВВП із наступнонасильницьким способом зникли в Кривиділила Житомирська місьго року виділятиметьму з початку російської анексії півострока рада неподалік села Глибочися на оборонний бюва (на сьогодні 18 осіб не знайдено і вважаються ця Житомирського району для побудови там сонячної джет згідно зi Стратегією нацбезпезниклими безвісти), розповіла на прес-конференції електростанції коштом кредитних грошей та гранту від ки, заявив секретар РНБО Олександр
координатор громадської організації КримSOS Та- уряду Словенії, повідомляє УНІАН.
Турчинов.
міла Ташева.

44

людини

18 га
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ЕКОНОМIКА

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 1—2 ВЕРЕСНЯ 2017

■ ВИХІД Є
Олег ЛЯШКО, лідер Радикальної партії
(Закiнчення. Початок читайте
у попередньому номері)

Україні сьогодні потрібен «примус до
модернізації», замовником якого є українське суспільство.
Потрібні «український план» та уряд
народної довіри, здатний його реалізувати в інтересах України та українців, а
не закордонних кредиторів на кшталт
МВФ, не Євросоюзу чи олігархів від
1. Радикальні інституційні реформи та подолання корупції
1.1. Повна заміна суддівського корпусу та прокуратури. Відбір нових
суддів і прокурорів на відкритих конкурсах серед
правозахисників та інших фахівців, які користуються довірою суспільства.
Механізм: внесення
змін до Конституції України та прийняття необхідних законів Верховною Радою.
Ефекти: гарантування
законності, відновлення
довіри суспільства до судової та правоохоронної
системи, а також до влади в цілому.
1.2. Удосконалення
системи державного управління.
Скорочення
чисельності, підвищення
відповідальності та збільшення оплати праці держслужбовців. Сворення політичних передумов
для стабільності політичної системи та ефективної
роботи уряду через встановлення сумісності мандата народного депутата
України з посадою члена
уряду.
Механізм: прийняття Постанови Верховної
Ради про комплексне реформування державної
служби в Україні під парламентським контролем,
прийняття відповідних
рішень КМУ, зміни до ст.
78 Конституції України.
Ефекти: забезпечення
ефективного публічного
управління, відновлення
довіри суспільства до влади.
1.3.
Встановлення
персональної
відповідальності чиновників та
запровадження інституту
громадського обвинувачення у кримінальному
провадженні. Введення не
тільки дисциплінарної, а
й повної майнової відповідальності службових та
посадових осіб за неправомірні рішення відносно громадян та суб’єктів
господарювання. Передбачення можливості використання громадянином у суді аудіо- та відеодоказів вимагання у нього
хабара.
Механізм: прийняття
відповідних законів Верховною Радою.
Ефекти: реальний захист інтересів громадян
та бізнесу перед обличчям влади та перетворення суспільства на «антикорупційного прокурора».
2. Фінансова стабілізація
2.1. Розширення мандата НБУ вiдповiдно до
кращого
міжнародно-

влади. Основу такого плану ми з моїм
заступником з економічної політики
Віктором Галасюком запропонували
Президенту, Прем’єр-міністру та Голові Верховної Ради ще понад рік тому і
згодом оновили і доповнили його. Це
системний та сміливий Антикризовий
план розвитку економіки, який містить конкретні заходи та інструменти
i дасть змогу країні перейти від сировинно-боргового дрейфу і виживання
до економічного ренесансу і динамічного розвитку.

го досвіду — спрямування монетарної політики
не тільки на стабільність
грошової одиниці, а й на
сприяння економічному
зростанню, поміркованому рівню довгострокових відсоткових ставок та
максимальній зайнятості
населення.
Механізм: внесення
змін до ст. 99 Конституції
України.
Ефекти: підпорядкування цілей діяльності
НБУ інтересам держави, синхронізація зусиль
владних інституцій для
подолання бідності та соціальної нерівності, перетворення фінансового
сектору на «зрошувальну
систему» для української
промисловості й економіки.
2.2. Реструктуризація
державного боргу України. Проведення перемовин iз міжнародними фінансовими організаціями
та іноземними державними кредиторами України щодо списання суттєвої частини зовнішнього
суверенного та гарантованого державою боргу, а
також реструктуризація
внутрішнього державного
боргу за ОВДП, що перебувають у власності НБУ.
Механізм: прийняття
відповідних рішень КМУ
та НБУ, проведення урядових перемовин із міжнародними некомерційними кредиторами з наступною ратифікацією їх
результатів Верховною
Радою.
Ефекти: зменшення
державного боргу та скорочення бюджетних видатків на його обслуговування, вивільнення фінансових ресурсів для державного інвестування та
кредитування реального
сектору економіки.
2.3. Деофшоризація
економіки. Суттєве посилення контролю за трансфертним
ціноутворенням, у т. ч. розширення
переліку країн та операцій, які підпадають під
контроль за трансфертним ціноутворенням та
створення спеціального
моніторингового центру;
запровадження тимчасового «офшорного збору» з
цільовим спрямуванням
коштів на розвиток інфраструктури, промисловості та інновацій.
Механізм: прийняття
відповідних рішень ДФС,
КМУ та законів Верховною Радою.
Ефекти: збільшення
податкових надходжень
до Держбюджету, запобігання відтоку капіталу з
України, деофшоризація
та детінізація економіки,
залучення інвестицій в

економіку та поліпшення
платіжного балансу.
2.4. Подолання контрабанди. Запровадження
спільних прикордонних
і митних постів iз сусідніми країнами; технічне переоснащення митних постів; інтеграція інформаційно-аналітичних
митних систем iз міжнародними, у т. ч. підключення до нової європейської комп’ютеризованої
системи транзиту (NCTS),
підключення до системи
аналізу та оцінки ризиків до прибуття товарів у
морські пункти пропуску
(CTS); модернізація системи управління митними ризиками.
Механізм: прийняття
відповідних рішень ДФС,
КМУ та законів Верховною Радою.
Ефекти: підвищення
прозорості та спрощення
митних процедур, скорочення контрабанди та корупції на митниці, детінізація економіки та збільшення надходжень до
Держбюджету, поліпшення бізнес-клімату і торговельного балансу.
3. Здобуття енергетичної незалежності
3.1. Масштабна програма енергомодернізації. Перехід від проїдання субсидій до інвестування в енергоефективність
шляхом співфінансування та пільгового кредитування заходів енергомодернізації у приватному та комунальному секторах за рахунок коштів
держбюджету та донорів.
Стимулювання виробництва енергії з альтернативних джерел та зменшення залежності від вичерпуваних енергетичних ресурсів.
Механізм: прийняття
відповідних рішень КМУ
та законів Верховною Радою.
Ефекти: зменшення
споживання енергоресурсів та енергоємності
ВВП, економія поточних
видатків державного та
місцевих бюджетів, подолання залежності від
імпортних енергоносіїв,
покращення торговельного балансу, зменшення
викидів CO2 та поліпшення екологічного стану.
3.2. Збільшення видобутку природного газу в
Україні та на цій основі
— відмова від його імпорту. Встановлення податкових та інших інвестиційних стимулів для нового буріння й видобутку, а
також створення сприятливого регуляторного середовища для масштабного збільшення видобутку
природного газу.
Механізм: прийняття

❙ Радикальна партія і її лідер Олег Ляшко пропонують Президенту, Прем’єру і Голові ВР
❙ конкретний антикризовий план розвитку економіки.

Формула
Український Ренесанс — це не мрія, це наш план!
відповідних рішень КМУ
та законів Верховною Радою.
Ефекти: залучення інвестицій та технологій у
видобувну галузь, збільшення власного видобутку природного газу та відмова від його імпорту, перетворення України на
нетто-експортера природного газу, поліпшення торговельного балансу.
3.3. Зниження кому-

економіки. Забезпечення
інституційної спроможності переходу країни від
занепаду, «проїдання» та
зовнішньої боргової залежності до інвестиційного розвитку, структурної
модернізації та прискореного росту економіки, у
тому числі за рахунок таких інструментів, як:
a) Експортно-кредитне агентство — спеціальна урядова фінансова інституція, яка сприяє про-

г) Агентство підтримки малого бізнесу — спеціальна державна інституція (аналог американського SBA), яка кредитує
малий бізнес на пільгових умовах, сприяє його
доступу до державних закупівель та надає комплексну консультаційну
підтримку підприємцям;
д) державно-приватне
партнерство — механізм
гарантування інтересів
приватного інвестора при

Антикризовий план розвитку економіки дасть змогу країні перейти
від сировинно-боргового дрейфу і виживання до економічного
ренесансу і динамічного розвитку та зробить українців успішними і
заможними! Саме за це команда Радикальної партії бореться щодня.
нальних тарифів до економічно-обґрунтованого
рівня. Розрахунок ціни на
газ для населення та комунальних тарифів виходячи
з собівартості природного
газу та вугілля українського видобутку за формулою «Витрати+» замість
формул імпортного паритету для газу «Німецький
хаб+» та для вугілля «Роттердам+». Встановлення
пільгового обсягу споживання газу для населення
на рівні 350-400 м3/міс.
Механізм: прийняття відповідних рішень
КМУ.
Ефекти: зменшення
витрат громадян на комунальні послуги та їх штучної залежності від субсидій, збільшення купівельної
спроможності
домогосподарств,
стимулювання енергоощадності, стримування інфляції.
4. Новий економічний
курс
4.1. Створення системи державних інститутів
та механізмів розвитку

суванню українського експорту через страхування,
гарантування та здешевлення кредитування експортних операцій, а також забезпечує інформаційно-аналітичну підтримку експортерів;
б) Державний банк відбудови і розвитку — спеціальна фінансова інституція, що є агентом уряду
з акумулювання міжнародної фінансової допомоги та бюджетних ресусів
для надання доступних
довгострокових кредитів,
співінвестування в інфраструктурні та виробничі проекти (у т. ч. за моделлю державно-приватного партнерства);
в) індустріальні парки — інструмент залучення інвестицій через
промислові майданчики
з готовою інженерно-технічною інфраструктурою
та тимчасовими податковими й іншими інвестиційними стимулами для
нових виробничих і науково-дослідних підприємств;

реалізації спільних із державою або муніципалітетами проектів.
Механізм: прийняття
відповідних рішень КМУ
та законів Верховною Радою.
Ефекти: забезпечення інструментарію ефективної, прозорої та підзвітної акумуляції та використання бюджетних
коштів і міжнародної фінансової допомоги, а також встановлення інвестиційних стимулів і гарантій для дієвої реалізації проактивної державної
економічної політики.
4.2.
Прискорення
економічного
розвитку.
Цілеспрямований
«розігрів
економіки»,
вплив на динаміку ВВП
через усі його складові
— інвестиційний попит,
приватний та державний
споживчий попит, експорт та імпорт — з налаштуванням усіх важелів
економічної політики на
режим модернізації та
«форсажу».
4.2.1. Збільшення ін-

ЕКОНОМIКА
вестиційної складової економіки — валового нагромадження основного капіталу —
для переведення економіки в
режим модернізації та «форсажу», у т.ч. шляхом:
a) встановлення дієвих
податкових, митних, тарифних, регуляторних та інших
інвестиційних стимулів для
залучення масштабних приватних інвестицій у реальний сектор економіки (у т.ч.
податкові канікули для новоствореного малого бізнесу; вигідні для вітчизняних
виробників мита; прискорена амортизація необоротних
активів виробничого та наукового призначення; індустріальні парки з готовою інфраструктурою і податковими
стимулами; нульове ввізне
мито на виробниче обладнання + розстрочка імпортного
ПДВ; безкоштовне підключення до енергомереж + нижчі енергетичні тарифи для
нових виробництв; додаткові
гарантії інвесторам у рамках
державно-приватного партнерства; розстрочка сплати

вельної спроможності громадян, у т.ч. шляхом не тільки
номінального, а й реального
підвищення соціальних стандартів у поєднанні зі зниженням податкового тиску на фонд
оплати праці та підвищенням
оподаткування виробництва й
імпорту алкогольних напоїв та
тютюнових виробів, експорту
сировини, масштабною детінізацією та деофшоризацією економіки, на фоні стимулювання
виробництва для недопущення
вимивання ресурсів з економіки через імпорт.
Механізм: прийняття відповідних рішень КМУ та законів Верховною Радою.
Ефекти: прискорена реабілітація економіки, перехід
до випереджаючого розвитку,
скорочення безробіття, підвищення доходів населення та
рівня життя в Україні.
4.3. Акумуляція міжнародної фінансової допомоги та винайдення внутрішніх резервів
для фінансування прискорення економічного розвитку. Державне стимулювання інвестиційного попиту, експорту, а

успiху
ПДВ при імпорті сировини та
ін.);
б) орієнтація грошово-кредитної політики на підвищення «фінансової глибини» реального сектору економіки (у
т.ч. через спрямування бюджетних коштів та міжнародної фінансової допомоги на
кредитування малого бізнесу, нових та наукомістких
виробництв; впровадження
державних програм компенсації відсотків за кредитами
для малого бізнесу, нових виробничих підприємств, кооперації та агропереробки на
селі та ін.);
c) суттєве підвищення ролі
держави як інвестора, здатного доповнити приватного
інвестора в економіці до відновлення довіри останнього
(у т.ч. через масштабну розбудову та модернізацію інфраструктури; бюджетні програми закупівлі обладнання, устаткування, комплектуючих
вітчизняного виробництва;
державні будівельні програми; бюджетне кредитування
та інвестування енергоефективності; участь у різноманітних проектах публічно-приватного партнерства та ін.).
4.2.2. Стимулювання експорту українських виробників і селективне імпортозаміщення у т.ч. через ліквідацію штучних регуляторних
обмежень для експортерів;
державне страхування, гарантування та здешевлене кредитування експорту; підписання нових двосторонніх угод
про вільну торгівлю з країнами, перспективними для українського експорту; перегляд торговельної угоди з ЄС
з урахуванням інтересів вітчизняної промисловості; розвиток дієвої мережі закордонних торговельних представництв; встановлення преференцій для місцевого малого
й середнього виробника при
здійсненні держзакупівель;
державна підтримка створення і розвитку промислових
кластерів.
4.2.3. Підвищення купі-

також розвиток виробництва
потребують масштабного фінансування, яке буде забезпечено за рахунок таких джерел,
як:
а) оптимізація поточних
видатків держбюджету;
б) подолання контрабанди
на митниці;
в) ефективне управління
державною власністю;
г) детінізація та деофшоризація економіки;
д) додаткове оподаткування сировинної економіки;
е) реструктуризація державного боргу;
є) цільова грошова емісія у
виробничу сферу;
ж) міжнародна фінансова
допомога.
Особливо важливим є залучення міжнародної фінансової
допомоги до реального сектору
в обсягах, необхідних для створення ефективної структури
економіки — сучасний план
Маршалла. Перехід до залучення й використання міжнародних донорських ресурсів
не на тимчасову компенсацію
дефіцитів і «проїдання» через
державний бюджет, а на структурну модернізацію та розширення інвестиційних можливостей через спеціальні інститути економічного розвитку за
досвідом успішних країн.
Механізм: прийняття відповідних рішень КМУ та законів Верховною Радою.
Ефекти: ресурсне забезпечення структурної модернізації економіки та випереджального економічного розвитку, створення нових робочих місць.
5. Сучасна інфраструктура
5.1. Демонополізація доступу до транспортної інфраструктури. Запровадження спільного авіапростору з ЄС («відкрите
небо»), «зелений коридор» для
приватних інвестицій у портову інфраструктуру, модернізацію залізниці, відродження
річкового транспорту (у тому
числі через механізм державно-приватного партнерства).
Механізм: прийняття відповідних рішень КМУ та за-
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конів Верховною Радою.
Ефекти: поліпшення бізнес-клімату та залучення масштабних приватних інвестицій в транспортну інфраструктуру, перетворення України
на потужний європейський
«транспортний хаб», поліпшення торговельного балансу,
створення нових робочих місць та збільшення надходжень
до державного бюджету.
5.2. Розбудова та модернізація інфраструктури. Державне
інвестування та кредитування масштабних інфраструктурних проектів (будівництво
доріг, поглиблення річок, модернізація портів, заміна тепломереж, оновлення рухомого
складу залізниці, будівництво
соціального житла та ін.).
Механізм: прийняття відповідних рішень КМУ та законів Верховною Радою.
Ефекти: збільшення внутрішнього інвестиційного попиту, активізація інвестиційних процесів та розвитку економіки, перетворення України на потужний європейський
«транспортний хаб», створення нових робочих місць та
збільшення надходжень до державного бюджету.
5.3. Відновлення інфраструктури на звільнених від
окупантів територіях. Акумулювання державних коштів та
коштів міжнародних донорів
для фінансування відновлення інфраструктури Донбасу
та прилеглих областей, що зазнали втрат внаслідок гібридної військової агресії.
Механізм: прийняття відповідних рішень КМУ та законів Верховною Радою.
Ефекти: реінтеграція звільнених територій, соціальноекономічна стабілізація, відновлення інфраструктури, виробничих потужностей та економічних зв’язків.
6. Розвиток села
6.1. Розвиток фермерства та
сільськогосподарської кооперації. Визнання фермерських
господарств основою аграрного устрою країни на рівні Конституції. Створення комплексу
правових, організаційних, податкових та фінансових умов
масштабного розвитку фермерства та кооперації на селі.
Механізм: зміни до ст. 41
Конституції України, прийняття відповідних рішень
КМУ та законів Верховною Радою.
Ефекти: легалізація діяльності сільських домогосподарств, підвищення добробуту сільського населення, розвиток сільських територій та
аграрного сектору.
6.2. Відродження тваринництва. Дотування утримування великої рогатої худоби
на постійній основі за рахунок
запровадження аграрно-сировинного збору з експорту необробленої агросировини.
Механізм: прийняття відповідних рішень КМУ та законів Верховною Радою.
Ефекти:
збільшення
поголів’я великої рогатої худоби, підвищення добробуту
сільського населення, розвиток аграрного сектору.
6.3. Розвиток агропереробки на селі. Здешевлення кредитів, запровадження податкових, митних та інших інвестиційних стимулів для поглибленої агропереробки на селі.
Механізм: прийняття відповідних рішень КМУ та законів Верховною Радою.
Ефекти: підвищення добробуту сільського населення, розвиток сільських тери-

торій, розвиток агропереробки та харчової промисловості,
поліпшення торговельного балансу.
7. Соціальний розвиток
7.1. Національна програма зайнятості. Фіскальне стимулювання створення нових
робочих місць, у т.ч. для молоді, внутрішньо переміщених осіб, учасників АТО, людей з інвалідністю; програма
тимчасової зайнятості для подолання надмірного безробіття
(у т.ч. для виконання соціальних робіт; відновлення інфраструктури регіонів, які постраждали внаслідок військових
дій; модернізації та відновлення виробництв тощо).
Механізм: прийняття відповідних рішень КМУ та законів Верховною Радою.
Ефекти: підвищення рівня
зайнятості населення, зменшення навантаження на соціальні фонди, збільшення
купівельної спроможності домогосподарств, підвищення
соціальної стабільності, зменшення трудової еміграції.
7.2. Національна програма
здоров’я та піклування. Збільшення фінансування охорони
здоров’я, фізкультури та спорту за рахунок надходжень від
введення держмонополії на лотерейний бізнес та оподаткування виробництва й імпорту
алкогольних напоїв та тютюнових виробів); безкоштовні
базові ліки, щорічні профогляди та диспансеризація літніх
людей та людей з інвалідністю; державне стимулювання
підвищення народжуваності в тому числі за рахунок запровадження «материнського
капіталу»; «карти дозвілля» з
можливістю регулярного безкоштовного відвідування позашкільних занять (гуртків, секцій тощо) для дітей з малозабезпечених сімей, пропаганда здорового способу життя.
Механізм: прийняття відповідних рішень КМУ та законів Верховною Радою.
Ефекти: більш доступна та
якісна медицина, зменшення
захворюваності, підвищення
тривалості здорового життя,
підвищення народжуваності.
7.3. Національна програма культури, просвітництва
та розвитку компетенцій. Системна підтримка української
культури; вивчення англійської мови з дитячого садочку
та її впровадження як другої в
університетах; розвиток компетенцій майбутнього; створення умов співпраці «бізнес
— освіта й наука — держава»; розвиток інклюзивної освіти для людей з особливими
потребами;впровадження дуальної освіти; розвиток та популяризація профтехосвіти.
Механізм: прийняття відповідних рішень КМУ та законів Верховною Радою, додаткова консолідація зусиль
волонтерів та ресурсів міжнародної допомоги.
Ефекти: підвищення доступності та якості освіти, покращення професійної орієнтації, підвищення освітнього
рівня та соціального захисту
населення, зростання конкурентоздатності економіки та
доходів громадян.
Антикризовий план розвитку економіки дасть змогу
країні перейти від сировинноборгового дрейфу і виживання до економічного ренесансу
і динамічного розвитку та зробить українців успішними і заможними! Саме за це команда
Радикальної партії бореться
щодня. ■

5

■ НОВИНИ ПЛЮС
Скраплений газ має
подешевшати...
Різкий стрибок цін на скраплений газ, у
першу чергу для автомобілів, викликав хвилю обурення у споживачів. У відповідь Петро Порошенко звернувся до Антимонопольного комітету України, Національної поліції та
Генпрокуратури з вимогою врегулювати це питання. «Будуть перевірені всі постачальники
газу. І якщо встановлять факт отримання монопольно високого прибутку, ті, хто це допустив, будуть оштрафовані, і ситуація повернеться до норми», — пообіцяв Президент під час
робочої поїздки до Львівської області. Також
він пообіцяв налагодити власне виробництво
скрапленого газу, щоб компенсувати заблоковані обсяги постачання газу з Російської Федерації.
Як відомо, за останні кілька тижнів ціна
автогазу у великих мережах АЗС у Києві зросла з 11 до 17 гривень за літр. Дехто пов’язує
це з чутками про зустріч Віктора Медведчука,
який нині контролює ринок скрапленого газу,
з Володимиром Путіним у Криму. «Очевидно,
на ринку або монопольна змова, або дефіцит.
Або хтось тупо вирішив на цьому заробити.
Ще на початку року в ринок скрапленого газу
за мовчазної згоди уряду і АП грубо втрутилася СБУ, вбивши конкуренцію шляхом вдавлювання низки трейдерів. Я, звичайно, цілком
допускаю, що росіяни чи білоруси перекрили
за ніч увесь газ. Але я так само розумію, що
якби трейдерів було більше, цього маразматичного стрибка цін не сталося б», — прокоментував ситуацію народний депутат Мустафа
Найєм. Водночас СБУ заявляє, що вона викрила більшість імпортерів паливно-мастильних матеріалів і скрапленого газу в масштабних фінансових махінаціях.

... а цигарки здорожчають
Кабмін схвалив стратегію з протидії незаконному виготовленню та обiгу тютюнових
виробів. У першу чергу, уряд пропонує запровадити кримінальну відповідальність за контрабанду та незаконне виготовлення цигарок,
а також розробити процедури конфіскації та
знищення відповідного устаткування. Крім
того, в планах — підвищення цін на цигарки.
Водночас, як зазначають експерти, у
Верховній Раді давно лежить законопроект,
який передбачає за контрабанду цигарок до
12 років ув’язнення з конфіскацією майна. За
даними митників, лише за минулий рік на кордоні було вилучено близько 6 мільйонів пачок
цигарок. А згідно зi звітом компанії KPMG,
з України до ЄС минулого року потрапило
близько 6,5 мільярда цигарок.
В уряді сподіваються, що здорожчання
цигарок зменшить кількість курцiв. Як повідомив Держкомстат, нині у віці з 12 років в
Україні курить 20% населення, тоді як ще в
2009-му ця цифра була 36%.

Представником уряду у
Верховній Раді став Вадим
Денисенко
Кабмін призначив своїм представником
у парламенті народного депутата від БПП,
члена комітету з питань правових політики та
правосуддя Вадима Денисенка. За словами
Прем’єра Володимира Гройсмана, Денисенко посилюватиме комунікацію між Кабінетом
Міністрів і Верховною Радою.
Водночас новопризначений представник
уже анонсував пакет урядових законопроектів, які парламент має розглянути першочергово. «Це три реформи: пенсійна, освітня і
медична. Ми всі розуміємо, що це ключові реформи для соціального та гуманітарного розвитку України», — заявив він.

Петро Порошенко має три
кандидати на пост очільника
Нацбанку
Кiлькiсть кандидатур на заміщення вакантної досі посади голови Нацбанку зросла до
трьох. Як повідомив сайт «Обозрєватєль» iз
посиланням на власні джерела в адміністрації
Президента, Петро Порошенко нині обирає між
нинішнім тимчасовим виконувачем обов’язків
глави НБУ Яковом Смолієм, його заступником Катериною Рожковою, яка до переходу в
НБУ працювала в правлінні «Платинум Банку», та головою правління «Райффайзен Банку Аваль» Володимиром Лавренчуком.
Як повідомляла «УМ», представник Президента у Верховній Раді Ірина Луценко пообіцяла, що Петро Порошенко до кінця вересня
внесе до парламенту свою пропозицію щодо
кандидатури на посаду очільника НБУ. ■
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УТ-1

14.00 Розсекречена історія
14.45, 17.10 Світ онлайн
15»18.30, 21.00, 1.25 Новини
15.20 Д/с «Бог в Америці»
16.40 Д/с «Садові скарби»
17.20 М/с «Легенда про
Білосніжку»
17.40, 2.35 Вікно в Америку

КАНАЛ «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30, 0.00 ТСН
06.45, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
09.30 Чотири весілля
10.50, 12.20 Міняю жінку
13.50 Мелодрама «Пончик
Люся»

18.15, 1.10 Новини. Світ

14.45 Комедія «Свати-3»

18.45, 1.50 Щоденне ток-шоу

15.45 Т/с «Величне століття.

19.00, 2.20 Новини.
Культура

Роксолана»
17.10 Мелодрама

19.20, 0.35 Д/с «Мистецький
пульс Америки»
19.55 Д/с «Орегонський
путівник»
21.30, 2.05 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Нові світи»
ТРК «ЕРА»
23.00 Перша шпальта

4 вересня

«Нескінченне кохання»
20.30 Секретні матеріали
21.00 Комедія «Догори
дриґом»
22.00 Гроші

ІНТЕР
06.00 М/ф
06.20, 13.50, 22.40 Слідство

Мацурі»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10 «Ранок з
«ІНТЕРом»
09.20 Х/ф «Чоловік
повинен платити!»
11.10, 12.25 Т/с «Східні
солодощі»
15.15 Чекай на мене

НТН

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

14.45, 15.45, 16.45
«Репортер». Новини

діра»
12.45, 15.45 Факти. День
13.40, 16.10 Х/ф «Хроніки
Ріддіка»
16.20 Х/ф «Ріддік»

кохання»
03.30 Зоряний шлях
04.30 Т/с «Черговий лікар-3»

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час
бізнесу

00.20 Х/ф «Закляття»
19.30, 1.00 Час. Підсумки дня
22.15 Стоп корупції!

Важливо

18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с «Таємниці і брехня»

00.25 Хроніка дня

22.40 Свобода слова

13.00, 14.00, 15.00,

09.25, 10.10, 11.10, 12.25,

02.15, 5.15 Машина часу

00.55 Х/ф «Холодне світло

16.00, 17.00, 18.00,

13.15, 14.15, 15.25,

03.15 Феєрія мандрів

19.00, 21.00, 22.00,

16.15, 17.15, 18.15

03.35 Не перший погляд

03.15 Провокатор

02.45 Служба розшуку дітей

23.00 Час новин

Інформаційний день

04.15 Кіно з Я. Соколовою

04.25 Факти

02.50 Зона ночі

16.00, 23.00 Кримінал

ФУТБОЛ-1

ФУТБОЛ-2

10.00, 21.40 Мисливці за

22.00 Х/ф «Велике

18.40, 21.30 «Ехо України»
19.40 Вказівний палець

КАНАЛ «2+2»

08.00, 10.55 Він, Вона і
телевізор

09.00 Франція —

23.45 Х/ф «Невидимий»

ЧС-2018

Відбір до ЧС-2018

11.50 Африка: хижий світ

03.10 Нічне життя

10.45 Огляд 1-го ігрового дня.

15.45 Журнал ЛЧ

13.40 Містична Україна

Відбір до ЧС-2018

16.15 Нідерланди

15.20, 23.40 Великі танкові

12.15 Болгарія — Швеція.
Відбір до ЧС-2018

війни. Одеса»

Відбір до ЧС-2018

18.50 Азербайджан — Сан-

15.40, 22.30 Футбол NEWS
16.00 Франція —
Люксембург. Відбір до

18.00, 20.55, 23.40 Шлях на
Мундіаль
18.50 Вірменія — Данія.
Відбір до ЧС-2018
21.35 Англія — Словаччина.
Відбір до ЧС-2018
00.30 Огляд 2-го ігрового дня.

на краю світу»

Відбір до ЧС-2018

справедливість»
02.10 Х/ф «Легенда про
княгиню Ольгу»
03.15 Облом.UA.

ЧС-2018
18.00, 3.15 Великий футбол

21.30 Х/ф «Володар морів:

00.10 Х/ф «Деяка

— Болгарія. Відбір до

14.00 Греція — Бельгія.

17.50 Топ-матч

17.15 Загублений світ

весілля»

10.50 Операція: людожери

10.25, 18.40 ДжеДАІ

15.30 Х/ф «В ім’я помсти»

зброєю

Мундіаль. ONLINE.

ЧС-2018

13.50 Х/ф «Потоп»

14.00, 21.40 Шлях на

дня»

Нідерланди. Відбір до

10.00, 18.15 Спецкор

19.30, 20.30 Т/с «Ментівські

14.00, 15.00 Деталі

Підсумки

09.20, 17.50 Час громади

17.30, 22.00 Вiкна-новини

ПРЯМИЙ

22.10 Х/ф «Великий

10.00, 11.00, 12.00,

19.10 Бандерлоги

20.00, 22.45 Хата на тата

19.00 Заробітчани

Стен»

10.55, 13.20 Х/ф «Чорна

08.50 Клуб LIFE

15.30 Все буде добре!

18.00 Т/с «Тато Ден»

вродливою»

21.00 Дешево і сердито

08.45 Факти. Ранок

23.30 Х/ф «Форсаж-4»

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,

06.00 М/ф

екстрасенси

хвилин

09.55 Антизомбі

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час:

«Елементарно-2»

12.00 Слідство ведуть

06.25 Факти тижня. 100

21.00 Т/с «Вікно життя»

07.50 Афіша

13.30, 15.05, 21.30 Т/с

СТБ

12.00 Х/ф «Попелюшка»

18.00 Абзац

09.15 Надзвичайні новини.

06.55 Ранок із Біблією

22.00 Підсумки

03.00 Речовий доказ

новини

18.00 Т/с «Жіночий лікар-3»
19.45, 2.20 Говорить Україна

НОВИЙ КАНАЛ

14.15 Т/с «Не родись

09.10 Спорт

23.10 «За Чай.com»

20.40 Інтерв’ю

01.45 Т/с «Поліція Маямі»

усім!

15.00, 19.00, 23.00, 1.30 Сьогодні

07.35 Фінансовий тиждень

11.50 Страх у твоєму домі

23.45 Т/с «Чорні вітрила-2»

лікар-2»

06.45, 18.45 Місцевий час

Разом

15.20 Т/с «13»

05.00, 2.35, 4.45 Дивитись

5 канал

18.00, 19.10, 20.10, 21.10

14.45, 19.00, 23.15, 2.30 Свідок

14.45, 15.30 Т/с «Жіночий

20.40 Т/с «Заборонене

03.45 Готуємо разом

06.20 Т/с «Життя, якого не

партнери»

10.50 Т/с «Квіти від Лізи»

20.00, 5.10 Подробиці

01.25 Ворожка

17.00 Ситуація

09.35, 19.30 Т/с «Кулагін і

08.45 Реальна містика

кожного

00.25 Т/с «Перша спроба»

04.45 Х/ф «Дама з папугою»

було»

ICTV

05.40, 19.20 Надзвичайні

18.00, 19.00, 4.25 Стосується

23.15, 0.10 Танці з зірками

06.30, 8.25, 1.55 Огляд преси

03.45 Т/с «Таксі»

07.00 Зоряний шлях. Новий
сезон

вели...

23.30 Д/с «Увесь цей джаз»
02.55 Д/с «Традиційні свята

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

02.05 Півн. Ірландія — Чехія.
Відбір до ЧС-2018

битви

ТЕТ
06.00 Байдиківка

16.10, 20.50 Скарби зі
сховищ

06.30 Казка з татом
06.50, 5.30 Корисні підказки

17.00 Акула ХХІ століття

07.10 Це наше — це твоє

Марино. Відбір до

18.00, 22.40 Квест

07.15 Мультмікс

ЧС-2018

19.00 Бандитський Київ

10.40 Х/ф «Щоденник

20.55 Огляд 1-го ігрового дня.
Відбір до ЧС-2018

20.00 Паранормальний світ
03.30 Гордість України

К1

Відбір до ЧС-2018

Відбір до ЧС-2018

12.20 Повне перевтілення.
Дім за тиждень

23.40 Німеччина — Норвегія.

01.30 Польща — Казахстан.

слабака-3. Собачі дні»

05.10 Рецепти щастя. Нова
історя

13.50 Х/ф «Хоробрий
кравчик»
15.00 Т/с «Домашній арешт»

06.00 Спеція

15.35, 3.40 Віталька

Португалія. Відбір до

06.30 TOPSHOP

16.50, 20.00, 2.50 Країна У

ЧС-2018

07.50 А чи знаєте ви, що...

18.50, 00.00 Танька і

04.05 Угорщина —

08.25 М/ф
МЕГА
06.00, 14.30, 0.30 Бандитська
Одеса

Володька

10.00, 16.20 Файна Юкрайна

20.55 Готель «Галіція»

10.30, 1.30 Розсміши коміка

22.00, 2.00 Казки У Кіно

11.25, 12.25, 14.25, 15.25,

23.00 Розсміши коміка

07.20 Теорія змови

18.00, 19.00, 20.00,

Марино. Відбір до

08.10, 12.50 Правила життя

21.00, 2.15 Орел і

винищувачка

ЧС-2018

09.00 Правда життя

решка

вампірів»

03.55 Азербайджан — Сан-

01.00 Т/с «Баффі —

ТБ-ВІВТОРОК
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5 вересня
УТ-1
06.00, 19.55 Д/с «Орегонський
путівник»
06.30, 9.25 Анонс дня
06.35 Світ онлайн
06.40 М/с «Піп відкриває
світ»
07.30 Ера бізнесу
07.35 Агроера
07.40 Спорт
07.50 Від першої особи
08.35 Д/с «Дика планета»
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Д/с «Супервідчуття»
09.30 Т/с «Гранд-готель»
11.20 Т/с «Епоха честі»
13.00, 15.00, 18.30, 21.00, 1.25
Новини
13.15, 23.00 Д/ф «Микола
Руденко. Формулу
життя знайдено»
14.00 Розсекречена історія
15.20 Фольк-music
16.40 Д/с «Садові скарби»
17.00 Д/с «Розповіді про
Хансік»
17.40 М/с «Легенда про
Білосніжку»
18.15, 1.10 Новини. Світ
18.45, 1.50 Щоденне ток-шоу
19.00, 2.20 Новини. Культура
19.20, 0.35 Д/с «Мистецький
пульс Америки»
20.30 Наші гроші
21.30, 2.05 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Нові світи»
ТРК «ЕРА»
23.30, 2.40 Д/с «Увесь цей
джаз»
03.45 Т/с «Таксі»
НТН
04.00 Легенди бандитської
Одеси
05.05 Х/ф «Остання
субота»
06.15 Х/ф «Ти — мені, я
— тобі»
07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін
і партнери»
08.30 Ранковий «Свідок»
10.30, 17.25 Т/с «Детективи»
12.00 Страх у твоєму домі
13.40, 15.05, 21.30 Т/с
«Елементарно-2»
14.45, 19.00, 23.15, 2.30
Свідок
15.30 Т/с «Доктор Блейк»
23.45 Т/с «Чорні вітрила-2»
01.45 Т/с «Поліція Маямі»
03.00 Речовий доказ
СТБ
06.35, 15.30 Все буде добре!
08.30 Все буде смачно!
11.05 МастерШеф-5
17.30, 22.00 Вiкна-новини
18.00 Т/с «Тато Ден»
20.00, 22.45 МастерШеф-7
23.25 Один за всіх
ПРЯМИЙ
06.00, 7.00, 8.00 Ранок.
«Новий день»
06.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45,
11.45, 12.45, 13.45,
14.45, 15.45, 16.45
«Репортер». Новини
09.00, 10.00, 11.00 Ранок.
«Ми все...»
12.00, 13.00, 14.00, 15.00
Деталі

КАНАЛ «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30, 0.00 ТСН
06.45, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
09.30, 10.55 Чотири весілля
12.20 Міняю жінку
13.50 Мелодрама «Пончик
Люся»
14.45 Комедія «Свати-3»
15.45 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17.10 Мелодрама
«Нескінченне
кохання»
20.30 Секретні матеріали
21.00 Комедія «Догори
дриґом»
22.00 Життя без обману 2017
23.15, 0.10 Бойовик
«Правдива брехня»
02.20 Ворожка

ІНТЕР

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.00, 13.40, 15.30 Т/с
«Черговий лікар-3»
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.50, 3.50 Сьогодні
07.15, 8.15 Ранок з Україною
09.15 Зоряний шлях. Новий
сезон
11.30 Реальна містика. Новий
сезон
16.00 Т/с «Адвокат»
18.00 Т/с «Жіночий лікар-3»
19.45 Говорить Україна
21.35 Футбол. Кваліфікація
ЧС-2018. Ісландія
— Україна
00.10 Т/с «Закон і порядок:
спеціальний корпус»
02.05 Х/ф «Форсаж-4»
04.35 Зоряний шлях
05.20 Реальна містика

06.00 М/ф
06.20, 14.00, 22.40 Слідство
вели...
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10 «Ранок з
«ІНТЕРом»
09.20 Давай одружимося
11.20, 12.25, 20.40
Т/с «Заборонене
кохання»
15.50, 16.45 Речдок
18.00, 19.00, 4.30 Стосується
кожного
20.00, 2.15, 5.15 Подробиці
00.25 Х/ф «Курортний
роман»
03.00 Україна вражає
03.20 уДачний проект
03.50 Готуємо разом

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.30, 7.35, 8.25, 1.55 Огляд
преси
06.45, 18.45 Місцевий час
06.55 Ранок із Біблією
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 21.00, 22.00,
23.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час
бізнесу
07.50 Будівельний стандарт
08.50 Клуб LIFE
09.20, 17.50 Час громади
09.25, 10.10, 11.10, 12.25,
13.15, 14.15, 15.25,
16.15, 17.15, 18.15
Інформаційний день
19.30, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Агрокраїна
22.30 Кордон держави
23.10 «За Чай.com»
00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час:
Важливо
00.25 Хроніка дня
02.15, 5.15 Машина часу
03.15 Феєрія мандрів
03.35 Не перший погляд
04.15 Кіно з Я. Соколовою

16.00, 23.00 Кримінал
17.00 Ситуація
18.00, 19.10, 20.10, 21.10
Разом
18.40, 21.30 «Ехо України»
19.40 Вказівний палець
20.40 Інтерв’ю
22.00 Підсумки

ЧС-2018
17.50 Відбір до ЧС-2018.
Огляд туру
18.45 Англія — Словаччина.
Відбір до ЧС-2018
20.30, 23.40 Головна команда
21.35 Ісландія — Україна.
Відбір до ЧС-2018
00.40 Огляд 3-го ігрового дня.
Відбір до ЧС-2018
04.00 Туреччина — Хорватія.
Відбір до ЧС-2018

09.00 Правда життя
10.00, 21.40 Мисливці за
зброєю
10.50, 17.00 Операція:
людожери
11.50 Африка: хижий світ
13.40 Містична Україна
14.30 Бандитська Одеса
15.20, 23.40 Великі танкові
битви
16.10, 20.50 Скарби зі сховищ
18.00, 22.40 Квест
20.00 Паранормальний світ
00.30 Війна всередині нас
02.40 Два Миронови
03.30 Володимир Басов. Бігун
на довгі дистанції
04.30 Юрій Нікулін
05.20 Ролан Биков

ICTV
05.35, 20.20 Цивільна
оборона
06.30 Ранок у Великому Місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
10.05 Більше ніж правда
11.00, 13.20 Х/ф «Політ
золотої мушки»
12.45, 15.45 Факти. День
13.40 Т/с «На трьох»
14.10, 16.10 Т/с «Молодий
Вовкодав»
16.30 Т/с «Полювання на
Вервольфа»
17.40, 21.25 Т/с «Таємниці і
брехня»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.30 Т/с «Винищувачі»
23.25 Х/ф «Шакал»
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НОВИЙ КАНАЛ
03.00 Зона ночі
04.45, 18.00 Абзац
05.40 М/с «Сімейка Крудс»
06.00 М/с «Пригоди Кота в
чоботях»
07.00 Т/с «Щасливі разом»
10.30 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14.30 Т/с «Не родись
вродливою»
19.00 Половинки
21.00 Х/ф «Ципочка»
23.10 Х/ф «Любов та інші
катастрофи»

5 канал

КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00, 12.15 Він, Вона і
телевізор
10.00, 18.15 Спецкор
10.25, 18.40 ДжеДАІ
10.55, 19.10 Бандерлоги
11.15, 17.15, 0.05 Загублений
світ
13.30 Х/ф «Літак проти
вулкана»
15.25 Т/с «Команда»
19.30 Т/с «Ментівські війни.
Одеса»
20.30 Т/с «Ментівські війни.
Одеса-2»
21.30 Х/ф «Солдат
Джейн»
01.05 Т/с «Інспектор Алекс»
02.00 Х/ф «Легенда про
княгиню Ольгу»
03.10 Облом.UA.
ФУТБОЛ-1
06.00 Журнал ЛЧ
06.30 Німеччина — Норвегія.
Відбір до ЧС-2018
08.20 Топ-матч
08.25, 14.50 Огляд 2-го
ігрового дня. Відбір до
ЧС-2018
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS. LIVE
10.20 Польща — Казахстан.
Відбір до ЧС-2018
12.05 Великий футбол
13.00 Україна — Туреччина.
Відбір до ЧС-2018
16.00, 2.10 Шлях на Мундіаль.
ONLINE. Відбір до

ФУТБОЛ-2
06.00 Огляд 1-го ігрового дня.
Відбір до ЧС-2018
07.35 Півн. Ірландія — Чехія.
Відбір до ЧС-2018
09.25, 12.05, 14.35 Шлях на
Мундіаль
10.15 Вірменія — Данія.
Відбір до ЧС-2018
12.45 Англія — Словаччина.
Відбір до ЧС-2018
15.25 Азербайджан — СанМарино. Відбір до
ЧС-2018
17.15 Іспанія — Італія. Відбір
до ЧС-2018
19.05 Огляд 2-го ігрового дня.
Відбір до ЧС-2018
19.45 Німеччина — Норвегія.
Відбір до ЧС-2018
21.35 Туреччина — Хорватія.
Відбір до ЧС-2018
23.40 Італія — Ізраїль. Відбір
до ЧС-2018
01.30 Косово — Фінляндія.
Відбір до ЧС-2018
03.15 Відбір до ЧС-2018
Огляд туру
04.10 Франція —
Люксембург. Відбір до
ЧС-2018
МЕГА
06.00, 19.00 Бандитський Київ
07.20 Підроблена історія
08.10, 12.50 Правила життя

01.55 Х/ф «Холодне світло
дня»
03.30, 4.50 Дивитись усім!
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.30 Факти
К1
05.10 Рецепти щастя. Нова
історія
06.00 Спеція
06.30 TOP SHOP
07.50 А чи знаєте ви, що...
08.25 М/ф
10.00 Файна Юкрайна
10.30 Розсміши коміка
11.25, 12.25, 14.25, 15.25,
18.00, 19.00, 20.00,
21.00 Орел і решка
16.20, 23.00 Т/с «Доктор
Хаус»
22.00 КВК на БІС
00.45 Т/с «Ти — моє
життя»
02.10 Нічне життя

01.00 Х/ф «Закляття-2»
ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 5.30 Корисні підказки
07.10 Це наше — це твоє
07.15 Мультмікс
10.40 Х/ф «Хоробрий
кравчик»
11.50, 23.00 Розсміши коміка
12.50 Повне перевтілення.
Дім за тиждень
13.50 Х/ф «Пастушка»
15.00 Т/с «Домашній арешт»
15.35, 3.40 Віталька
16.50, 20.55 Готель Галіція
17.50, 20.00, 2.50 Країна У
18.50, 00.00 Танька і Володька
22.00, 2.00 Казки У Кіно
01.00 Т/с «Баффі —
винищувачка вампірів»

■ ПЕРЕДПЛАТА-2017

Інтернет для всіх —
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити
«Україну молоду» на четвертий квартал
«Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi
— як зi столицi, так i з глибинки, — i колегижурналiсти оцiнюють як головну нацiональну
газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i
вашої уваги, шановнi читачi.
Якщо хто з вас, шановні читачі, не встиг
передплатити газету на цей рік або не продовжив передплату на наступні місяці, це можна
зробити до 5 вересня у селах і райцентрах, до
10-го — в обласних центрах та в Києві, і ви отримуватимете «Україну молоду» з 1 жовтня.
Оформити передплату 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 передплачуєте «Україну молоду» — порадьте
передплату i своїм родичам, друзям, сусiдам,
знайомим.

Передплатна вартiсть
«України молодої»
на 2017 рiк:
на мiсяць — 54 грн. 13 коп.,
на два місяці — 108 грн. 26 коп.,
до кінця року — 162 грн. 39 коп.
Передплатний iндекс — 60970
Для органiзацiй, юридичних осiб:
на мiсяць — 74 грн. 13 коп.,
на два місяці — 148 грн. 26 коп.,
до кінця року — 222 грн. 39 коп.
Передплатний iндекс — 01555
П’ятничний номер:
на мiсяць — 19 грн. 30 коп.,
на два місяці — 38 грн. 60 коп.,
до кінця року — 57 грн. 90 коп.
Передплатний iндекс — 49497
«Укрпошта» додатково за
саму процедуру оформлення
передплати бере: на місяць
— 1 грн. 48 коп., на квартал
— 3 грн. 38 коп., на півріччя
— 4 грн. 10 коп.

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

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 1—2 ВЕРЕСНЯ 2017
УТ-1

06.00, 19.55 Д/с «Орегонський
путівник»
06.30, 9.25 Анонс дня
06.35 Світ онлайн
06.40 М/с «Піп відкриває
світ»
07.30 Ера бізнесу
07.35 Агроера
07.40 Спорт
07.50 Від першої особи
08.35 Д/ф «Садові скарби»
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.30 Т/с «Гранд-готель»
11.20 Т/с «Епоха честі»
13.00, 15.00, 18.30, 21.00, 1.25
Новини
13.15, 23.00 Наші гроші

6 вересня

КАНАЛ «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30, 0.00 ТСН
06.45, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
09.30, 10.55 Чотири весілля
12.20 Міняю жінку
13.50 Мелодрама «Пончик
Люся»
14.45 Комедія «Свати-3»
15.45 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17.10 Мелодрама
«Нескінченне кохання»
20.30 Секретні матеріали
21.00 Комедія «Догори
дриґом»
22.00 Міняю жінку
23.15, 0.10 Комедія «Як
викрасти мільйон»
02.00 Ворожка

ІНТЕР
06.00 М/ф
06.20, 14.00, 22.40 Слідство

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.00, 16.00, 5.20 Т/с «Адвокат»
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,

вели...
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10 «Ранок з
«ІНТЕРом»
09.20 Давай одружимося
11.20, 12.25, 20.40 Т/с
«Заборонене кохання»
15.50, 16.45 Речдок
18.00, 19.00, 4.30 Стосується
кожного
20.00, 2.10, 5.15 Подробиці
00.25 Х/ф «Це я»
02.50 Україна вражає
03.15 уДачний проект
03.50 Готуємо разом

23.00, 2.50 Сьогодні
07.15, 8.15 Ранок з Україною
09.15 Зоряний шлях. Новий
сезон
11.30 Реальна містика. Новий
сезон
13.40, 15.30 Т/с «Черговий
лікар-3»
18.00 Т/с «Жіночий лікар-3»
19.45 Говорить Україна

ICTV
05.35, 10.05 Цивільна
оборона

03.45 Зона ночі
05.10, 18.00 Абзац

06.30 Ранок у Великому Місті

06.00 М/с «Сімейка Крудс»

08.45 Факти. Ранок

06.20 М/с «Пригоди Кота в

09.15, 19.20 Надзвичайні
новини

чоботях»
07.20 Т/с «Щасливі разом»

11.05, 13.20 Х/ф «Шакал»
12.45, 15.45 Факти. День
14.15, 16.10 Т/с «Молодий
Вовкодав»

10.20 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14.15 Т/с «Не родись
вродливою»

16.30, 22.30 Т/с «Винищувачі»

19.00 Зірки під гіпнозом

17.40, 21.25 Т/с «Таємниці і

21.00 Х/ф «Тварина»

брехня»

22.45 Х/ф «Ципонька»

21.00 Т/с «Вікно життя»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

23.30 Т/с «Закон і порядок:

20.20 Секретний фронт

спеціальний корпус»

НОВИЙ КАНАЛ

23.25 Х/ф «Співучасник»

03.40 Зоряний шлях
04.30 Реальна містика

14.00 Розсекречена історія
5 канал

15.20 Д/с «Нью-Йорк»
16.30 Д/с «Садові скарби»
16.50 Д/с «Розповіді про

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

23.00 Час новин

06.30, 7.35, 8.25, 1.55 Огляд

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час

преси

Хансік»
17.20 Хочу бути
17.40 М/с «Легенда про
Білосніжку»
18.15, 1.10 Новини. Світ
18.45, 1.50 Щоденне ток-шоу
19.00, 2.20 Новини. Культура
19.20, 0.35 Д/с «Мистецький
пульс Америки»
20.30 Слідство. Інфо
21.30, 2.05 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Нові світи»
22.50 Мегалот

06.55 Ранок із Біблією

08.50 Клуб LIFE

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,

09.20, 17.50 Час громади

00.25 Хроніка дня

10.00, 11.00, 12.00,

09.25, 10.10, 11.10, 12.25,

02.15, 5.15 Машина часу

13.00, 14.00, 15.00,

13.15, 14.15, 15.25,

03.15 Феєрія мандрів

03.30, 4.45 Дивитись усім!

16.00, 17.00, 18.00,

16.15, 17.15, 18.15

03.35 Не перший погляд

04.20 Студія Вашингтон

19.00, 21.00, 22.00,

Інформаційний день

04.15 Кіно з Я. Соколовою

04.25 Факти
22.20 Ірландія — Сербія.

Одеси
04.50 Х/ф «Інспектор
карного розшуку»
06.15 Х/ф «Будні карного
розшуку»
07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін
і партнери»

17.50, 20.40 Головна команда

10.40 МастерШеф-5

11.15, 17.15, 23.55

18.55 Ісландія — Україна.

17.30, 22.00 Вiкна-новини
18.00 Т/с «Тато Ден»
23.25 Один за всіх

06.00, 7.00, 8.00
Ранок.»Новий день»
06.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45,

Свідок

09.00, 10.00, 11.00 Ранок.
«Ми все...»
12.00, 13.00, 14.00, 15.00
Деталі
16.00, 23.00 Кримінал

Разом
18.40, 21.30 «Ехо України»
19.40 Вказівний палець
20.40 Інтерв’ю

03.00 Речовий доказ
СТБ
06.30, 15.30 Все буде добре!

06.00 М/ф

00.20 Туреччина — Хорватія.
Відбір до ЧС-2018
02.10 Шлях на Мундіаль.
2018

01.50 Х/ф «Москаль-

04.00 Білорусь — Швеція.
Відбір до ЧС-2018

ФУТБОЛ-1
06.00, 8.10 Топ-матч
06.20 Італія — Ізраїль. Відбір
до ЧС-2018
08.25 Огляд 3-го ігрового дня.
Відбір до ЧС-2018
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS. LIVE
10.25 Косово — Фінляндія.
Відбір до ЧС-2018
12.10, 22.50 Огляд 1-го
ігрового дня. Відбір до

06.00 Огляд 2-го ігрового дня.
Відбір до ЧС-2018
07.35 Вірменія — Данія.

07.50 А чи знаєте ви, що...
08.25 М/ф

00.10 Відбір до ЧС-2018

10.00 Файна Юкрайна

Огляд туру

10.30 Розсміши коміка

01.05 Іспанія — Італія. Відбір
до ЧС-2018
02.55 Огляд 1-го ігрового дня.
Відбір до ЧС-2018

11.25, 12.25, 14.25, 15.25,
18.00, 19.00, 20.00,
21.00 Орел і решка
16.20, 23.00 Т/с «Доктор
Хаус»

МЕГА

22.00 КВК на БІС

06.00, 14.30 Бандитська Одеса

00.45 Т/с «Ти — моє життя»

07.20, 3.30 Підроблена історія

02.10 Нічне життя

09.00 Правда життя
10.00, 21.40 Мисливці за

ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом

зброєю

07.10 Це наше — це твоє

09.25, 12.20 Головна команда

13.40 Містична Україна

07.15 Мультмікс

10.30 Ісландія — Україна.

15.20, 23.40 Великі танкові

10.40 Х/ф «Пастушка»

Відбір до ЧС-2018
13.20 Туреччина — Хорватія.
Відбір до ЧС-2018
15.10 Італія — Ізраїль. Відбір
до ЧС-2018

11.50, 23.00 Розсміши коміка

битви
16.10, 20.50 Скарби зі сховищ
17.00 Операція: людожери
18.00, 22.40 Квест
19.00, 5.40 Бандитський Київ

12.50 Повне перевтілення.
Дім за тиждень
13.50 Х/ф «Розумна
селянська донька»

17.00 Огляд 3-го ігрового дня.

20.00 Паранормальний світ

15.00 Т/с «Домашній арешт»

Відбір до ЧС-2018

00.30 Прихована реальність

15.35, 3.40 Віталька

ONLINE. Відбір до

Відбір до ЧС-2018

02.55 Служба розшуку дітей

06.50, 5.30 Корисні підказки

Відбір до ЧС-2018

16.05 Ірландія — Сербія.

Відбір до ЧС-2018

00.50 Х/ф «Великий Стен»

11.50 Африка: хижий світ

18.30, 4.10 Шлях на Мундіаль.

Огляд туру

мушки»

10.50 Приборкати змія

Відбір до ЧС-2018

13.00 Німеччина — Норвегія.

телевізор

01.50 Х/ф «Політ золотої

08.10, 12.50 Правила життя
ФУТБОЛ-2

14.45 Відбір до ЧС-2018

10.25, 18.40 ДжеДАІ

Огляд туру

00.55 Т/с «Інспектор Алекс»

08.00, 12.15 Він, Вона і
10.00, 18.15 Спецкор

21.40 Відбір до ЧС-2018

ONLINE. Відбір до ЧС-

ЧС-2018
КАНАЛ «2+2»

Відбір до ЧС-2018

21.30 Х/ф «Чужий-3»

«Репортер». Новини

22.00 Підсумки

01.45 Т/с «Поліція Маямі»

війни. Одеса-2»

03.05 Облом.UA.

15.30 Т/с «Доктор Блейк»
23.45 Т/с «Чорні вітрила-2»

15.25 Т/с «Команда»

14.45, 15.45, 16.45

18.00, 19.10, 20.10, 21.10

14.45, 19.00, 23.15, 2.30

Землі»

чарівник»

17.00 Ситуація

«Елементарно-2»

13.30 Х/ф «Астероїд проти

11.45, 12.45, 13.45,

10.30, 17.25 Т/с «Детективи»
13.40, 15.05, 21.30 Т/с

Загублений світ

19.30, 20.30 Т/с «Ментівські

08.30 Ранковий «Свідок»
12.00 Страх у твоєму домі

Важливо

10.55, 19.10 Бандерлоги

ПРЯМИЙ

04.00 Легенди бандитської

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час:

08.25 Битва екстрасенсів

джаз»

НТН

23.10 «За Чай.com»

07.50 Драйв

23.30, 2.40 Д/с «Увесь цей
03.45 Т/с «Таксі»

22.15 Особливий погляд

06.45, 18.45 Місцевий час

20.00, 22.45 МастерШеф-7

ТРК «ЕРА»

бізнесу

19.30, 1.00 Час. Підсумки дня

ЧС-2018
20.20 Косово — Фінляндія.
Відбір до ЧС-2018
22.10 Топ-матч

16.50, 20.55 Готель Галіція
К1
05.10 Рецепти щастя. Нова
історія
06.00 Спеція
06.30 TOPSHOP

17.50, 20.00, 2.50 Країна У
18.50, 00.00 Танька і Володька
22.00, 2.00 Казки У Кіно
01.00 Т/с «Баффі —
винищувачка вампірів»

ТБ-ЧЕТВЕР

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 1—2 ВЕРЕСНЯ 2017

7 вересня
УТ-1
06.00, 19.55 Д/с «Орегонський
путівник»
06.30, 9.25 Анонс дня
06.35 Світ онлайн
06.40 М/с «Піп відкриває

КАНАЛ «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30, 0.00 2ТСН
06.45, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
09.30, 11.00 Чотири весілля
12.20 Міняю жінку

світ»
07.30 Ера бізнесу

13.50 Мелодрама «Пончик
Люся»

07.35 Агроера

14.45 Т/с «Величне століття.

07.40 Спорт
07.50 Від першої особи
08.35 Д/ф «Садові скарби»
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.30 Т/с «Гранд-готель»
11.20 Т/с «Епоха честі»
13.00, 15.00, 18.30, 21.00, 1.25
Новини
13.15, 23.00 Слідство. Інфо

Роксолана»
17.10 Мелодрама
«Нескінченне кохання»
20.30 Секретні матеріали
21.00 Комедія «Догори
дриґом»
22.00 Світ навиворіт

ІНТЕР
06.00 М/ф
06.20, 14.00, 22.40 Слідство

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.00, 16.00, 5.20 Т/с «Адвокат»
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,

вели...
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10 «Ранок з
ІНТЕРом»
09.20 Давай одружимося
11.20, 12.25, 20.40 Т/с
«Заборонене кохання»
15.50, 16.45 Речдок
18.00, 19.00, 4.20 Стосується
кожного
20.00, 2.00, 5.00 Подробиці
00.25 Х/ф «Про нього»
02.40 Україна вражає

23.15, 0.10 Жахи «Піраміда»

03.00 уДачний проект

01.15 Ворожка

03.40 Готуємо разом

23.00, 2.50 2Сьогодні
07.15, 8.15 Ранок з Україною
09.15 Зоряний шлях. Новий
сезон
11.30 Реальна містика. Новий
сезон
13.40, 15.30 Т/с «Черговий
лікар-3»
18.00 Т/с «Жіночий лікар-3»
19.45 Говорить Україна

16.30 Д/с «Садові скарби»
16.50 Д/с «Розповіді про
Хансік»
17.20 Школа Мері Поппінс
17.40 М/с «Легенда про
Білосніжку»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час:

04.15 Кіно з

04.20 Служба розшуку дітей

Я. Соколовою

щасливі-7
23.55 Один за всіх

21.50 Т/с «Нові світи»

війни. Одеса-2»
21.30 Х/ф «Конанварвар»
01.10 Територія обману

ТРК «ЕРА»

ПРЯМИЙ
06.00, 7.00, 8.00 Ранок.

02.10 Х/ф «Лісова пісня»

Лосєв»
07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін
і партнери»

06.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45,
11.45, 12.45, 13.45,

06.00, 8.10, 20.35 Топ-матч

14.45, 15.45, 16.45

06.20 Нідерланди

«Репортер». Новини
09.00, 10.00, 11.00 Ранок.

08.25 Огляд 1-го ігрового дня.

12.00, 13.00, 14.00, 15.00

Відбір до ЧС-2018

Деталі
16.00, 23.00 Кримінал
17.00 Ситуація

10.25, 17.25 Т/с «Детективи»

18.00, 19.10, 20.10, 21.10

13.40, 15.05, 21.30 Т/с
«Елементарно-2»
14.45, 19.00, 23.15, 2.30

Разом
18.40, 21.30 «Ехо України»
19.40 Вказівний палець
20.40 Інтерв’ю
22.00 Підсумки

Свідок

10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS. LIVE

КАНАЛ «2+2»

Відбір до ЧС-2018

Огляд туру

10.30 Розсміши коміка

00.20 Франція —

02.10 Шлях на Мундіаль.

04.00 Англія — Словаччина.
Відбір до ЧС-2018

Відбір до ЧС-2018
16.00 Угорщина —
ЧС-2018
17.50 Відбір до ЧС-2018.

06.00 Огляд 3-го ігрового дня.
Відбір до ЧС-2018
07.35 Англія — Словаччина.

00.45 Т/с «Ти — моє життя»
02.10 Нічне життя

Київ

ТЕТ

08.10, 12.50 Правила життя
09.00 Правда життя

06.00 Байдиківка

10.00, 21.40 Мисливці за

06.30 Казка з татом

зброєю

06.50, 5.30 Корисні підказки

ЧС-2018

14.30 Бандитська Одеса

11.15, 22.10 Топ-матч
11.30 Німеччина — Норвегія.

Відбір до ЧС-2018
15.10 Польща — Казахстан.
Відбір до ЧС-2018
17.00, 2.55 Огляд 2-го
ігрового дня. Відбір до

15.20, 23.40 Великі танкові
битви
16.10, 20.50 Скарби зі
сховищ

Відбір до ЧС-2018

Відбір до ЧС-2018

ЧС-2018

22.20 Ісландія — Україна.
Відбір до ЧС-2018

11.50, 23.00 Розсміши
12.50 Повне перевтілення.
Дім за тиждень

17.00 Операція: людожери
18.00, 22.40 Квест
20.00, 0.30 Паранормальний
світ

13.50 Х/ф «Стоптані
туфельки»
15.00 Т/с «Домашній
арешт»

03.40 Ризиковане життя

15.35, 3.40 Віталька
16.50, 20.55 Готель «Галіція»

К1

18.30 Шлях на Мундіаль.
ONLINE. Відбір до

селянська донька»
коміка

ЧС-2018

20.20 Вірменія — Данія.

Відбір до ЧС-2018

06.00, 19.00 Бандитський

22.00 КВК на БІС

10.40 Х/ф «Розумна

18.45 Греція — Бельгія.

10.55, 19.10 Бандерлоги

МЕГА

13.40, 1.20 Містична Україна

телевізор

06.35, 15.30 Все буде добре!

Хаус»

Марино. Відбір до

Огляд туру

20.40 Ірландія — Сербія.

16.20, 23.00 Т/с «Доктор

07.15 Мультмікс

08.00, 12.15 Він, Вона і

10.25, 18.40 ДжеДАІ

Відбір до ЧС-2018

21.00 Орел і решка

11.50 Африка: хижий світ

09.25 Азербайджан — Сан-

03.00 Випадковий свідок

СТБ

04.10 Косово — Фінляндія.

07.10 Це наше — це твоє

06.00 М/ф

10.00, 18.15 Спецкор

18.00, 19.00, 20.00,

10.50 Акула ХХІ століття

Відбір до ЧС-2018

01.45 Т/с «Поліція Маямі»
03.10 Речовий доказ

Відбір до ЧС-2018

07.20 Підроблена історія

13.20 Півн. Ірландія — Чехія.

14.15 Огляд 3-го ігрового дня.

11.25, 12.25, 14.25, 15.25,

2018

команда
Відбір до ЧС-2018

01.05 Греція — Бельгія.

ONLINE. Відбір до ЧС-

Відбір до ЧС-2018

11.25 Ісландія — Україна.

неприємності»

10.00 Файна Юкрайна

10.20, 13.15 Головна

Португалія. Відбір до

15.30 Т/с «Доктор Блейк»
23.45 Т/с «Чорні вітрила-3»

ЧС-2018

«Ми все...»

08.30 Ранковий «Свідок»
12.00 Страх у твоєму домі

— Болгарія. Відбір до

01.10 Х/ф «Любов та інші

00.10 Відбір до ЧС-2018

ФУТБОЛ-2
ФУТБОЛ-1

04.25 Студія Вашингтон

22.50 Огляд 2-го ігрового дня.

03.40 Облом.UA.

«Новий день»

Лос-Анджелес»

04.30 Факти

00.25 Хроніка дня

ЧС-2018

20.00, 22.45 Зважені та

напрокат»

01.35 Т/с «Морська поліція.
03.30, 4.50 Дивитись усім!

світ

23.00 Х/ф «Дружина

брехня»

03.35 Не перший погляд

11.15, 17.15, 0.10 Загублений

вродливою»
21.00 Х/ф «Кілери»

Вовкодав»

23.10 «За Чай.com»

Інформаційний день

14.30 Т/с «Не родись
19.00 Зоряні яйця

09.25, 10.10, 11.10, 12.25,

Важливо

няня»

14.15, 16.10 Т/с «Молодий

03.15 Феєрія мандрів

16.15, 17.15, 18.15

10.30 Т/с «Моя прекрасна

13.45 Т/с «На трьох»

22.15 Акцент

19.30, 20.30 Т/с «Ментівські

04.20 Х/ф «Інспектор

12.45, 15.45 Факти. День

09.20, 17.50 Час громади

18.00 Т/с «Тато Ден»

бандитської Одеси

«Співучасник»

02.15, 5.15 Машина часу

Люксембург. Відбір до

04.00, 3.40 Легенди

10.50, 13.20 Х/ф

19.30, 1.00 Час. Підсумки дня

15.25 Т/с «Команда»

НТН

07.00 Т/с «Щасливі разом»

09.50 Секретний фронт

08.50 Клуб LIFE

13.15, 14.15, 15.25,

чоботях»

«Куленепробивний»

5 канал

17.30, 22.00 Вiкна-новини

03.45 Т/с «Таксі»

новини

06.00 М/с «Пригоди Кота в

23.30 Х/ф

13.05 Х/ф «Чужий-3»

джаз»

09.15, 19.20 Надзвичайні

20.20 Інсайдер

11.45 МастерШеф-5

23.30, 2.40 Д/с «Увесь цей

08.45 Факти. Ранок

04.30 Реальна містика

19.00, 2.20 Новини.

21.30, 2.05 Новини. Спорт

05.40 М/с «Сімейка Крудс»

03.40 Зоряний шлях

09.15 Битва екстрасенсів

20.30 Схеми

Місті

18.45, 21.05 Факти. Вечір

18.45, 1.50 Щоденне ток-шоу

пульс Америки»

04.45, 18.00 Абзац

17.40, 21.25 Т/с «Таємниці і

08.20 Все буде смачно!

19.20, 0.35 Д/с «Мистецький

06.30 Ранок у Великому

23.30 Т/с «Закон і порядок:

18.15, 1.10 Новини. Світ

Культура

03.00 Зона ночі

16.30, 22.30 Т/с «Винищувачі»

спеціальний корпус»

НОВИЙ КАНАЛ

05.35 Цивільна оборона

21.00 Т/с «Вікно життя»

14.00 Розсекречена історія
15.20 Надвечір’я. Долі

ICTV

9

05.10 Рецепти щастя. Нова
історія

17.50, 20.00, 2.50 Країна У
18.50, 00.00 Танька і
Володька

06.00 Спеція

22.00, 2.00 Казки У Кіно

06.30 TOPSHOP

01.00 Т/с «Баффі —

07.50 А чи знаєте ви, що...

винищувачка

08.25 М/ф

вампірів»

10

ТБ-П’ЯТНИЦЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 1—2 ВЕРЕСНЯ 2017
УТ-1

06.00 Д/с «Орегонський
путівник»
06.30, 9.25 Анонс дня
06.35 Світ онлайн
06.40 М/с «Піп відкриває
світ»
07.30 Ера бізнесу

8 вересня

КАНАЛ «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30 ТСН
06.45, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
09.30, 10.55 Чотири весілля
12.20 Міняю жінку
13.50 Мелодрама «Пончик
Люся»

07.35 Агроера

ІНТЕР
06.00 М/ф

06.30 Ранок у Великому Місті

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40

08.45 Факти. Ранок

03.10 Зона ночі

09.15, 19.20 Надзвичайні

05.00, 18.00 Абзац

Новини
07.10, 8.10 «Ранок з «ІНТЕРом»
09.20 Давай одружимося

09.15 Зоряний шлях. Новий

11.20, 12.25 Т/с «Заборонене

22.00 Х/ф «Нічний

НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.30 Т/с «Гранд-готель»
11.20 Т/с «Епоха честі»
13.00, 15.00, 18.30, 21.00, 1.25
Новини
13.15, 23.00 Схеми
14.00 Розсекречена історія

випадок»
14.45 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17.10 Мелодрама
«Нескінченне кохання»
20.15, 23.05 Ліга сміху
01.55 Вечірній Київ

23.50 Х/ф «Будні карного
розшуку»
01.30 Д/ф «Україна: забута
історія»
04.00 Чекай на мене

16.30 Д/с «Садові скарби»
16.50 Д/с «Розповіді про
Хансік»

сезон
11.30 Реальна містика. Новий
сезон
13.40, 15.30 Т/с «Черговий
лікар-3»
18.00 Т/с «Жіночий лікар-3»

новини

дітей

05.50 М/с «Сімейка Крудс»

10.05 Інсайдер

06.10 М/с «Пригоди Кота в

11.05, 13.20 Х/ф
«Куленепробивний»

чоботях»
07.10 Половинки

12.45, 15.45 Факти. День

09.15 Київ вдень і вночі

13.45 Т/с «На трьох»

13.10 Т/с «Моя прекрасна

14.15, 16.10 Т/с «Молодий
Вовкодав»

няня»
15.15, 19.00 Топ-модель по-

19.45 Говорить Україна

українськи

21.00 Т/с «Вікно життя»

21.40 Х/ф «Скільки у

00.00 Т/с «Закон і порядок:

тебе?»

спеціальний корпус»
04.00 Реальна містика
05.40 Зоряний шлях

5 канал

15.20 Д/с «Вагасі — японські
смаколики»

23.00, 3.20 Сьогодні
07.15, 8.15 Ранок з Україною

20.00, 2.20 Подробиці тижня

ПЕРШИЙ

03.05 Служба розшуку

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,

18.00 Стосується кожного

08.35 Д/ф «Садові скарби»

05.35 Цивільна оборона

НОВИЙ КАНАЛ

06.20, 14.00 Слідство вели...

15.50, 16.45 Речдок

07.50 Від першої особи

ICTV

06.00, 16.00 Т/с «Адвокат»

кохання»

07.40 Спорт

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.30, 7.35, 8.25, 1.55 Огляд
преси

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час
бізнесу
07.50 Драйв

22.15 Стоп корупції!

16.30 Т/с «Винищувачі»

23.10 «За Чай.com»

17.40 Т/с «Таємниці і брехня»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час:

18.45, 21.05 Факти. Вечір

Важливо

20.20 Антизомбі

06.45, 18.45 Місцевий час

08.50 Клуб LIFE

17.20 Хто в домі господар?

06.55 Ранок із Біблією

09.20, 17.50 Час громади

00.25 Хроніка дня

21.25 Дизель-шоу

17.40 М/с «Легенда про

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15,

02.15 Машина часу

00.00 Х/ф «Два стволи»
01.55 Т/с «Морська поліція.

Білосніжку»

10.00, 11.00, 12.00,

14.15, 15.25, 16.15, 17.15

03.15 Кіно з Я. Соколовою

18.15, 1.10 Новини. Світ

13.00, 14.00, 15.00,

Інформаційний день

03.35 В кабінетах

18.45, 1.50 Щоденне ток-шоу

16.00, 17.00, 18.00,

18.15 Інтерв’ю з Андрієм

19.00, 2.20 Новини. Культура

19.00, 21.00, 22.00,

19.20 Пенсійна реформа.

23.00 Час новин

Лос-Анджелес»

04.25, 5.25 Будемо жити

03.20 Дивитись усім!

23.50 Х/ф «Крадене
побачення»

04.45 Невигадані історії

04.25 Факти

19.30, 1.00 Час. Підсумки дня

05.55 Рандеву

04.45 Т/с «Відділ 44»

22.50 Огляд 3-го ігрового дня.

23.55 Вельс — Австрія.

10.00, 16.20 Файна Юкрайна

Відбір до ЧС-2018

10.30, 0.40 Розсміши коміка

Сусленком

01.40 Х/ф «Дружина
напрокат»

Спецпроект
21.30, 2.05 Новини. Спорт

7.35 Х/ф «Дихай зі мною»

15.30 Т/с «Команда»

21.50 Богатирські ігри

17.30, 22.00 Вiкна-новини

19.10 Х/ф «Цінний вантаж»

22.40 Д/с «Дика планета»

18.00 Т/с «Тато Ден»

21.00 Х/ф «Міцний горішок:

20.00, 22.45 Сюрприз,

гарний день, аби

— Болгарія. Відбір до

померти»

ЧС-2018

ТРК «ЕРА»
23.30 Д/с «Дикі тварини»

сюрприз!

22.55 Змішані єдиноборства.

00.20 Д/с «Південна Корея
ПРЯМИЙ

сьогодні»
00.35 Д/с «Мистецький пульс
Америки»
02.40 Д/с «Увесь цей джаз»
03.45 Т/с «Таксі»

06.00, 7.00, 8.00 Ранок.
«Новий день»
06.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45,

04.05 Х/ф «Процес»
06.25 Х/ф «Очікування
полковника Шалигіна»
07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін
і партнери»

«Репортер». Новини

12.00, 13.00, 14.00, 15.00
Деталі
16.00, 23.00 Кримінал

Разом
18.40, 21.30 «Ехо України»
19.40 Вказівний палець
20.40 Інтерв’ю
22.00 Підсумки

Свідок

КАНАЛ «2+2»

01.55 Т/с «Поліція Маямі»

06.00 М/ф

03.10 Випадковий свідок

08.00, 12.15 Він, Вона і

03.15 Речовий доказ
СТБ
05.35, 23.30 Х/ф «Молода
дружина»

06.00, 8.00 Топ-матч

08.10 Азербайджан — Сан-

Відбір до ЧС-2018

ONLINE. Відбір до ЧС-

Відбір до ЧС-2018

18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 1.30 Орел і
решка
22.00 КВК на БІС

2018
04.00 Греція — Бельгія.

ФУТБОЛ-2
06.00, 20.30 Відбір до ЧС2018 Огляд туру
06.55 Ісландія — Україна.

МЕГА
06.00, 14.30 Бандитська

23.00 Вечірній квартал
02.20 Нічне життя

Одеса
ТЕТ
06.00 Байдиківка

09.00 Правда життя

06.30 Казка з татом

10.00, 21.40 Мисливці за

06.50, 5.30 Корисні підказки

зброєю

07.10 Це наше — це твоє

10.50 Операція: людожери

07.15 Мультмікс

11.50 Африка: хижий світ

10.40 Х/ф «Стоптані

ЧС-2018

09.15 Італія — Ізраїль. Відбір

13.40 Містична Україна

10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS. LIVE
10.20 Німеччина — Норвегія.
Відбір до ЧС-2018
12.05 Польща — Казахстан.
Відбір до ЧС-2018
13.55 Косово — Фінляндія.
16.00 ЧІ. Передмова до туру.
Прем’єра
16.30 Ісландія — Україна.

Відбір до ЧС-2018

08.10, 12.50 Правила життя

08.45 Журнал ЛЧ
до ЧС-2018
11.05 Ірландія — Сербія.
Відбір до ЧС-2018
12.55 Топ-матч
13.00 Нідерланди

битви

11.50 Повне перевтілення.
Дім за тиждень

16.10, 20.50 Скарби зі
сховищ

13.20 Х/ф «Красуня й
чудовисько»
15.00 Т/с «Домашній арешт»

— Болгарія. Відбір до

18.00, 22.40 Квест

15.35, 3.35 Віталька

ЧС-2018

19.00 Бандитський Київ

16.50 Готель «Галіція»

20.00 Паранормальний світ

17.50, 1.10 Країна У

00.30 Україна: забута історія

18.50, 0.10 Танька і Володька

03.30 Брама часу

20.00 М/ф «Льодовиковий

14.50 Білорусь — Швеція.
Відбір до ЧС-2018
16.40, 1.45 Світ Прем’єр-ліги
17.10 Огляд 1-го ігрового дня.

телевізор

Відбір до ЧС-2018

10.00, 18.15 Спецкор

18.20 Туреччина — Хорватія.

18.40 Угорщина — Португалія.

10.25, 18.40 ДжеДАІ

Відбір до ЧС-2018

Відбір до ЧС-2018

10.55 Бандерлоги

20.10 Світ Прем’єр-ліги

21.25 ЧІ. Передмова до туру

11.15, 17.15 Загублений світ

20.40 Італія — Ізраїль. Відбір

21.55 «Леганес» —

до ЧС-2018

15.20, 23.40 Великі танкові

туфельки»

17.00 Приборкати змія

Відбір до ЧС-2018

12.55 Х/ф «Конан-варвар»

Відбір до ЧС-2018
04.05 Польща — Казахстан.

11.25, 12.25, 14.25, 15.25,

Марино. Відбір до

Відбір до ЧС-2018

15.30 Т/с «Доктор Блейк»
23.45 Т/с «Чорні вітрила-3»

ФУТБОЛ-1

Відбір до ЧС-2018

18.00, 19.10, 20.10, 21.10

14.45, 19.00, 23.15, 2.40

02.10 Шлях на Мундіаль.

02.15 Україна — Туреччина.

07.20 Підроблена історія

«Ми все...»

10.25, 17.25 Т/с «Детективи»

«Елементарно-2»

03.35 Облом.UA.

06.10 Півн. Ірландія — Чехія.

17.00 Ситуація

13.40, 15.05, 21.30 Т/с

02.00 Х/ф «Камінна душа»

09.00, 10.00, 11.00 Ранок.

08.30 Ранковий «Свідок»
12.00 Страх у твоєму домі

01.35 Цілком таємно

00.20 Нідерланди

11.45, 12.45, 13.45,
14.45, 15.45, 16.45

НТН

UFC.

Відбір до ЧС-2018

«Хетафе». ЧІ

період-2: глобальне
К1
05.10 Рецепти щастя
06.00 Спеція
06.30 TOP SHOP
07.50 А чи знаєте ви, що...
08.25 М/ф

потепління»
21.40 М/ф «Льодовиковий
період: різдвяна
пригода»
22.10 Х/ф «Я, знову я та
Ірен»

ТБ-СУБОТА

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 1—2 ВЕРЕСНЯ 2017

9 вересня
УТ-1
06.00 Д/с «Орегонський
путівник»
06.30, 9.25 Анонс дня
06.35 Світ онлайн
06.40 М/с «Піп відкриває
світ»
07.30 На слуху
08.35 Д/с «Традиційні свята
Мацурі»
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.30 М/с «Легенда про
Білосніжку»
10.20 Хто в домі господар?
10.45 Хочу бути
11.05 Школа Мері Поппінс
11.20 Фольк-music
12.50, 1.30 Театральні сезони
13.15 Т/с «Нові світи»
18.30 Богатирські ігри
19.15 Х/ф «Дитячий
секрет»
21.00, 1.10 Новини
21.30 Д/с «Скарби та
смертельні таємниці
морів»
22.20 Книга.ua
22.45 Мегалот
ТРК «ЕРА»
23.00 Борхес
23.30 Д/с «Бог в Америці»
00.35 Д/с «Мистецький пульс
Америки»
02.00 Надвечір’я. Долі
02.55 Д/с «Нью-Йорк»
03.45 Т/с «Таксі»
НТН
04.15 Легенди бандитської
Одеси
05.05 Правда життя. Професії
06.05 Х/ф «Вічний поклик»
11.30, 3.40 Речовий доказ
13.50 Склад злочину
15.30 Таємниці радянського
дефіциту
16.25 Південь. Нерадянський
Союз
17.20 Речдок
19.00, 2.55 Свідок
19.30 Х/ф «Перевертень у
погонах»
21.10 Х/ф «Ларго Вінч-2:
змова в Бірмі»
23.20 Х/ф «Сліпий
горизонт»
01.15 Т/с «Поліція Маямі»
03.25 Випадковий свідок
СТБ
06.00 ВусоЛапоХвіст
07.05 Судді Х — Небачені
факти!
08.05 Караоке на майдані
09.00 Все буде смачно!
10.20 Зважені та щасливі-7
13.30 Сюрприз, сюрприз!
16.20 Хата на тата
19.00 Х-Фактор-8
21.25 Т/с «Тато Ден»
ПРЯМИЙ
09.00 Кухня на колесах
10.00, 12.00, 14.00, 16.00
Прямий ефір

КАНАЛ «1+1»
06.00, 19.30 ТСН
06.55 Гроші
08.00 Сніданок. Вихідний
10.00, 23.10 Світське життя
11.00 Життя без
обману-2017
12.30 Комедія «Догори
дриґом»
16.25, 21.15 Вечірній квартал
18.30 Розсміши
коміка-2017
20.15 Українські сенсації
00.10 Вечірній Київ
02.30 Жахи «Піраміда»
05.40 Ескімоска-2: пригоди в
Арктиці

ІНТЕР
06.00 М/ф
06.30 Х/ф «Іноземка»
08.00 Х/ф «День весілля
доведеться уточнити»
10.00 Д/ф «Тетяна Дороніна.
Не люблю кіно»
11.00, 2.50 Х/ф «Мачуха»
12.50, 4.15 Х/ф «Три тополі
на Плющисі»
14.15 Х/ф «Золоті небеса»
16.00 Х/ф «Передбачення»
18.00, 20.30 Т/с «Жереб долі»
20.00, 2.00, 5.30 Подробиці
22.30 Великий бокс.
Олександр Усик
— Марко Хук
02.30 Д/ф «Великі українці»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00, 3.00
Сьогодні
07.15, 5.40 Зоряний шлях
08.10, 15.20 Т/с «Вікно життя»

ICTV
06.15 Дивитись усім!
07.10 Без гальм
08.10 М і Ж
09.10 Дизель-шоу
10.45, 11.45 Особливості
національної роботи
12.45 Факти. День
13.00 Т/с «На трьох»
14.45 Х/ф «Два стволи»

16.45, 19.40 Т/с «Дитина на
мільйон»
21.45 Т/с «Сила серця»
01.20 Реальна містика
03.40 Т/с «Закон і порядок:
спеціальний корпус»

11

НОВИЙ КАНАЛ
03.50 Служба розшуку дітей
03.55 Зона ночі
06.10 М/с «Пригоди Кота в
чоботях»
08.00 Т/с «Татусеві дочки»
09.00 Заробітчани
11.00 Дешево і сердито
12.20 Зірки під гіпнозом
14.20 Зоряні яйця
16.20 М/ф «Хороший
динозавр»
18.15 Х/ф «Земля
майбутнього»

5 канал

06.00 Час-тайм
06.15, 20.10, 0.20, 5.15 Рандеву
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00,
22.00, 00.00 Час новин
07.30, 14.10 Відкрита церква
07.50, 8.55, 22.15, 0.15 Час
бізнесу
08.20 Не перший погляд
09.15 Мотор
09.20 Автопілот-новини
09.30 Укравтоконтинент

10.10
10.30
10.40
11.05
11.30
12.15
12.35

Модне здоров’я
Історія успіху
Сучасний фермер
П’ятий поверх
Майстри ремонту
Сімейні зустрічі
Прес-конференція щодо
ситуації у зоні АТО
12.50 Legal Up LIFE
13.10, 3.20 Кіно з Я.
Соколовою
13.30, 4.15 Феєрія мандрів
14.35 Навчайся з нами
15.15 Фінансовий тиждень

15.30 Особливий погляд
16.05 Полілог
17.10 «За Чай.com»
18.10 Про військо
18.25, 2.35 Фактор безпеки
19.25 Машина часу
21.00, 1.30 Велика політика
21.30, 3.00 Вікно в Америку
22.30 Д/ф «Відділ кадрів»
23.25 Національний актив
01.15, 2.00, 4.00, 5.00 Час:
Важливо
02.15 В кабінетах
04.35 Час інтерв’ю

10.45, 11.45, 12.45, 13.45,
14.45, 15.45, 16.45
«Репортер». Новини
11.00 Місто S
13.00 Прес-клуб
15.00 Очі в очі
17.00 Творчий вечір
19.00 Кримінал
20.00 «Репортер». Підсумки
дня
21.00 «Золотий гусак» NEW
22.00 Клуб диких жінок
23.00 Секс у великому місті

NEWS. LIVE
10.20 Угорщина —
Португалія. Відбір до
ЧС-2018
12.05 Туреччина — Хорватія.
Відбір до ЧС-2018
13.55 «Реал» — «Леванте». ЧІ
14.45 Футбол Tables
16.15 Відбір до ЧС-2018
Огляд туру
17.10 «Валенсія» —
«Атлетіко». ЧІ
19.10, 21.30, 3.50 Топ-матч
19.20 «Сток Сіті» — «МЮ».
ЧА
21.40 «Барселона» —
«Еспаньйол». ЧІ
23.40 Світ Прем’єр-ліги
00.10 «Ман Сіті» —
«Ліверпуль». ЧА
02.00 «Шахтар» — «Зоря». ЧУ
04.00 «Ворскла» —
«Олімпік». ЧУ

17.45 Футбол Tables
19.25 «Ворскла» —
«Олімпік». ЧУ
20.15 Футбол NEWS. LIVE
21.50 «Реал» — «Леванте».
ЧІ
23.40 Світ Прем’єр-ліги
00.10 «Валенсія» —
«Атлетіко». ЧІ
02.10 «Сток Сіті» — «МЮ». ЧА
04.00 «Барселона» —
«Еспаньйол». ЧІ

КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00 Загублений світ
12.00 Цілком таємно
12.35 Т/с «Зустрічна смуга»
16.10 Х/ф «Міцний горішок:
гарний день, аби
померти»
18.00 Х/ф «Цінний вантаж»
19.50 Х/ф «Гарячі голови»
21.20 Х/ф «Гарячі
голови-2»
23.05 Х/ф «Ідеальні
канікули»
00.50 Територія обману
01.50 Х/ф «Москальчарівник»
03.05 Облом.UA.
ФУТБОЛ-1
06.00 Франція —
Люксембург. Відбір до
ЧС-2018
07.45 ЧІ. Передмова до туру
08.15 «Леганес» —
«Хетафе». ЧІ
10.00, 15.55, 22.30 Футбол

ФУТБОЛ-2
06.00 Ірландія — Сербія.
Відбір до ЧС-2018
07.50, 2.00 Топ-матч
07.55 Косово — Фінляндія.
Відбір до ЧС-2018
09.45 ЧА. Передмова до туру
10.15 Білорусь — Швеція.
Відбір до ЧС-2018
12.00 Ісландія — Україна.
Відбір до ЧС-2018
13.45 ЧА. Передмова до туру
14.15 «Ман Сіті» —
«Ліверпуль». ЧА
16.30, 18.55, 21.25 Тур ONLINE
16.55 «Шахтар» — «Зоря».
ЧУ

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
07.40, 18.00 Паралельний світ
10.00 Містична Україна
10.50 Великі танкові битви
12.40, 21.00 НЛО з минулого.
Давні прибульці
14.30, 23.40 Паранормальний
світ

16.50 Х/ф «Нью-йоркське
таксі»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини.
Підсумки
20.05 Х/ф «Таксі»
21.55 Х/ф «Таксі-2»
23.45 Х/ф «Скажені
перегони»
01.30 Т/с «Слідчі»
03.10 Провокатор
04.30 Факти
04.55 Т/с «Код Костянтина»
15.20
22.40
00.30
03.40

Дивовижний Ізраїль
Знамення у небі
Теорія змови
Таємниці кримінального
світу
К1

05.10 Рецепти щастя
06.00 Спеція
06.30 TOPSHOP
07.50 А чи знаєте ви, що...
08.25, 10.00 М/ф
11.40 Т/с «H2O: просто додай
води»
12.40 Орел і решка
00.00 Х/ф «Муві-43»
01.45 Нічне життя
ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 5.30 Корисні підказки

21.00 Х/ф «Жива сталь»
23.30 Х/ф «Чужі на районі»
01.20 Х/ф «Скільки у
тебе?»
07.10 Це наше — це твоє
07.15 Мультмікс
10.40 М/с «Дора і друзі.
Пригоди в місті»
11.10 Х/ф «Красуня й
чудовисько»
12.40 М/ф «Шлях до
Ельдорадо»
14.20 Готель «Галіція»
16.35, 19.50 Танька і
Володька
17.55 М/ф «Льодовиковий
період: різдвяна
пригода»
18.20 М/ф «Льодовиковий
період-2: глобальне
потепління»
22.25 Одного разу в Одесі
23.30 Х/ф «Я, знову я та
Ірен»
01.30 Казки У
03.10 Віталька

■ ОГОЛОШЕННЯ
Ліквідатор Шкабрій Михайло Петрович оголошує конкурс з відбору організатора проведення аукціону з продажу майна ПАТ НВФ «Ферокерам» (ідентифікаційний код 14310891).
Учасникам конкурсу потрібно подати Ліквідатору документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та підтвердних документів.
Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс
iз відбору виконавців:
заява, складена в діловій формі; інформаційна довідка претендента щодо наявності достатнього, але не менш як три роки, досвіду проведення аукціонів; копії
установчого документа претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду, згідно з ЄДРПОУ; копія ліцензій; копії кваліфікаційних документів
ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення аукціону та підписання протоколу аукціону (за наявності); інформація про продані лоти: кількість,
стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною.
Основними критеріями відбору претендентів вважаються наявність ліцензії,
достатній, але не менш як три роки, досвід проведення аукціонів, запропонована
найменша сума винагороди.
Конкурсну документацію слід надати протягом десяти днів з дня опублікування оголошення Ліквідатору Шкабрію Михайлу Петровичу на адресу: 01042, м.
Київ, бульвар Дружби Народів 7, оф.21.
Переможця конкурсу буде повідомлено про результати проведення конкурсу.
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УТ-1

06.00 Д/с «Орегонський
путівник»
06.30, 9.25 Анонс дня
06.35, 7.30 Світ онлайн
06.40 М/с «Піп відкриває
світ»
07.50 Смакота
08.35 Д/с «Скарби та
смертельні таємниці
морів»
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.30 Х/ф «Дитячий
секрет»
11.30, 1.30 Театральні сезони
11.55 Мистецькі історії
12.10 Фольк-music
13.30 Перший на селі
13.55 Т/с «Гранд готель»
20.30 Перша шпальта
21.00, 1.10 Новини
21.30 Д/с «Супервідчуття»
22.00 Д/с «Вагасі — японські
смаколики»
ТРК «ЕРА»
23.00 Книга.ua
23.30 Богатирські ігри
00.10 Д/с «Південна Корея
сьогодні»
00.35 Д/с «Мистецький пульс
Америки»
02.00 Надвечір’я. Долі
02.55 Д/с «Традиційні свята
Мацурі»
03.45 Т/с «Таксі»
НТН
04.40 Правда життя.
Професії
05.10 Х/ф «Розплата»
06.40 Х/ф «Зухвалість»
08.25 Т/с «Життя, якого не
було»
11.30 Х/ф «Перевертень у
погонах»
13.10 Х/ф «Ділові люди»
14.45 Легенди карного розшуку
15.50 Склад злочину
17.25 Речдок
19.00 Т/с «13»
22.40 Х/ф «Вороги серед
нас»
00.15 Х/ф «Ларго Вінч-2:
змова в Бірмі»
02.20 Таємниці кримінального
світу
СТБ
07.10 Х/ф «Будьте моїм
чоловіком...»
08.55 Все буде смачно!
10.10 Караоке на майдані
11.05 Хата на тата
13.45 МастерШеф-7
19.00 Слідство ведуть
екстрасенси
21.00 Один за всіх
22.10 Х-Фактор-8
ПРЯМИЙ
09.00 Кухня на колесах
10.00, 12.00, 13.00, 14.00,

10 вересня

КАНАЛ «1+1»
06.00 ТСН
06.50 М/ф «Маша і
Ведмідь»
07.00 Українські сенсації
08.00 Сніданок. Вихідний
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.40 Світ навиворіт
10.55, 12.00, 13.00 Комедія
«Свати-3»
14.00, 16.45 Ліга сміху
19.30, 5.15 ТСН-тиждень
21.00 Танці з зірками
23.00 Міс Україна-2017
00.45 Аргумент кiно
01.40 Світське життя
04.25 Розсміши коміка-2017

ІНТЕР
06.00 Великий бокс. Олександр
Усик — Марко Хук
08.00 уДачний проект
09.00 Готуємо разом
10.00 Орел і решка. Рай і пекло
11.00 Орел і решка.
Перезавантаження
12.00 Х/ф «Ой, мамоньки!»
14.45 Х/ф «Стережись
автомобіля»
16.45 Х/ф «Найчарівніша і
найпривабливіша»
18.30 «Круче всех»
20.00, 1.55 Подробиці
20.30 Х/ф «Так буває»
22.30 Х/ф «Передбачення»
00.15 Х/ф «Королева
бензоколонки-2»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.50 Сьогодні
07.40 Зоряний шлях
09.50 Т/с «Жіночий лікар-3»
14.50 Х/ф «Моя любов»
17.00, 20.00 Т/с «Школа
проживання»

ICTV
07.25 Т/с «Відділ 44»
11.15, 13.00 Т/с «На трьох»
12.45 Факти. День
13.10 Х/ф «Нью-йоркське
таксі»

19.00, 5.50 Події тижня
21.45 Т/с «Дитина на
мільйон»
01.50 Реальна містика
03.30 Т/с «Черговий лікар-3»

НОВИЙ КАНАЛ
03.20, 1.40 Зона ночі
04.50 М/с «Губка Боб і
квадратні штани»
06.10 Топ-модель поукраїнськи
08.50 М/ф
10.45 Х/ф «Кілери»
12.40 Х/ф «Тварина»
14.10 Х/ф «Земля
майбутнього»
17.00 Х/ф «Жива сталь»
19.40 Х/ф «Робот на ім’я
Чаппі»

5 канал

06.00, 9.30 Вікно в Америку
06.25, 18.15 Велика політика
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00, 00.00 Час
новин
07.30 Відкрита церква
07.50, 8.55, 22.15, 0.15 Час
бізнесу
08.15 Мотор
08.20 Автопілот-тест
08.25 Технопарк
08.30, 3.15 Феєрія мандрів

09.10
10.10
10.25
10.40
11.10
12.15
12.40

Гра інтересів
Кордон держави
Будемо жити
Драйв
Рандеву
Сімейні зустрічі
Прес-конференція щодо
ситуації у зоні АТО
Legal Up BUSINESS
Модне здоров’я
Час інтерв’ю
Агрокраїна
Діалоги з Патріархом
П’ятий поверх
Національний актив

16.05 В кабінетах
16.30 Акцент
17.10 «За Чай.com»
19.25, 0.20, 1.15 Невигадані
історії
20.05, 2.15, 5.15 Машина часу
21.40, 3.00 Час-Time
22.30 Д/ф «Відділ кадрів»
23.30 Фінансовий тиждень
01.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час:
Важливо
01.55 Огляд преси
03.35 Не перший погляд
04.15 Кіно з Я. Соколовою

16.00 Прямий ефір
10.45, 11.45, 12.45, 13.45,
14.45, 15.45, 16.45
«Репортер». Новини
11.00 Творчий вечір
15.00 Кисельов. Авторське
17.00 Кіно та музика
19.00 Закрита зона
20.00 «Репортер». Підсумки
дня
21.00 «Золотий гусак» NEW
22.00 Клуб диких чоловіків
23.00 Світські хроніки

10.00, 16.15, 20.15 Футбол
NEWS. LIVE
10.20 Журнал ЛЧ
10.50 «Шахтар» — «Зоря».
ЧУ
12.35, 0.50 Відбір до ЧС-2018
Огляд туру
13.30, 15.55, 16.35, 18.55 Тур
ONLINE
13.55 «Зірка» —
«Чорноморець». ЧУ
14.45, 17.45 Футбол Tables
16.55 «Сталь» —
«Маріуполь». ЧУ
19.25 «Сельта» — «Алавес».
ЧІ
21.20 Великий футбол
23.00 «Бернлі» — «Кристал
Пелес». ЧА
01.45 «Депортіво» —
«Сосьєдад». ЧІ
03.35, 5.35 Топ-матч
03.45 «Свонсі» —
«Ньюкасл». ЧА

Футбол Tables
14.55 Світ Прем’єр-ліги
15.25 «Бернлі» — «Кристал
Пелес». ЧА
17.30, 2.00 Топ-матч
17.50 «Свонсі» —
«Ньюкасл». ЧА
20.00 «Зірка» —
«Чорноморець». ЧУ
21.40 LIVE. «Вільярреал»
— «Бетіс». ЧІ
00.10 «Сталь» —
«Маріуполь». ЧУ
04.00 «Сельта» — «Алавес».
ЧІ

КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00 Бандерлоги
09.10 Він, Вона і телевізор
12.55 Х/ф «Гарячі голови»
14.30 Х/ф «Конан-варвар»
17.00 Х/ф «Чужий-4:
воскресіння»
19.20 8 тур ЧУ з футболу
«Динамо» —
«Олександрія»
21.25 ПРОфутбол
23.15 Змішані єдиноборства.
UFC.
02.00 Х/ф «Все перемагає
любов»
03.10 Облом.UA.
ФУТБОЛ-1
06.00 «Реал» - «Леванте». ЧІ
07.45 Світ Прем’єр-ліги
08.15 «Сток Сіті» — «МЮ».
ЧА

12.50
13.10
13.30
14.10
14.30
15.15
15.30

ФУТБОЛ-2
06.00, 2.10 «Ман Сіті»
— «Ліверпуль». ЧА
07.50 Відбір до ЧС-2018
Огляд туру
08.45 «Ворскла» —
«Олімпік». ЧУ
10.35 «Барселона» —
«Еспаньйол». ЧІ
12.25, 23.40 Журнал ЛЧ
12.55 «Депортіво» —
«Сосьєдад». ЧІ
13.45, 16.25, 18.55, 22.30

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса
07.40, 18.00 Паралельний світ
10.00, 3.40 Містична Україна

15.05 Х/ф «Таксі»
16.55 Х/ф «Таксі-2»
18.45 Факти тижня. 100
хвилин
20.30 Х/ф «Таксі-3»
22.20 Х/ф «Таксі-4»
00.20 Х/ф «Скажені
перегони»
01.55 Т/с «Слідчі»
03.35 Провокатор
10.50 Великі танкові битви
12.40, 21.00 НЛО з минулого.
Давні прибульці
14.30 Знамення у небі
15.20 Африка: хижий світ
17.10 Дивовижний Ізраїль
22.40 Паранормальний світ
00.30 Наші
К1
05.10 Рецепти щастя
06.00 Спеція
06.30 TOPSHOP
07.50 А чи знаєте ви, що...
08.25, 9.00 М/ф
10.40 «Т/с H2O: просто додай
води»
11.40 Орел і решка
23.00 Х/ф «Серена»

22.00 Х/ф «Інший світ:
повстання ліканів»
23.50 Х/ф «Скалка»
01.10 Вечірній квартал
02.30 Нічне життя
ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 5.30 Корисні підказки
07.10 Це наше — це твоє
07.15 Мультмікс
10.40 М/ф «Шлях до
Ельдорадо»
12.20 Х/ф «Король
сноуборду»
14.00 Готель «Галіція»
16.15, 00.00 Країна У
21.00 Танька і Володька
22.25 Одного разу в Одесі
02.10 Х/ф «Сон»
03.40 Віталька

СУСПІЛЬСТВО
Ніна РОМАНЮК

Колишня
слава
волинської
горілки досі не дає спокійно спати українським виробникам алкогольної продукції. Бо незабутній м’який смак «Волинської»,
настояної на корені лепехи, чи
«Поліської» добре пам’ятають
поціновувачі вишуканого смаку.
Волинь небезпідставно пишалася своєю алкогольною маркою,
яку не соромно було презентувати на найвищому рівні. Поки
круті хлопці-«регіонали» нахабно не відібрали в області спирто-горілчаний завод і фактично знищили славу волинської
горілки.
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■ ПІД КУТОМ 40°

Волинський хрест
у галицькому розливі
Чому «пропиваємо» свої символи і видатних державних діячів минулого?

«Тетеруки» з чужих гнізд
Відтоді за волинський ринок ведеться жорстка боротьба, а різні заводи використовують нечесні методи завоювання
цієї алкогольної ніші. Час від
часу у крамницях з’являються
якісь пляшки із тетеруками
(зображення цього птаха було
на етикетці спражньої «Поліської», і прізвище одного з директорів горілчаного комбінату теж
було Тетерук) та іншими елементами волинських логотипів.
Щоб привернути увагу покупця,
який знає і пам’ятає ще волинську горілку старого розливу. До
яких тільки маніпуляцій не вдаються виробники, щоб погрітися у променях чужої слави й заробити на чужому імені та брендові! Днями заходжу у звичайну
луцьку крамницю й бачу на прилавку «чекушки» зі знайомою
картинкою та тетеруком на етикетці. Продавець подає пляшку
— «Нове Полісся» називається.
А де гнала ключниця цю гірку?
На Харківщині, у містечку Люботин. У степах Слобожанщини,
виявляється, теж є Полісся, тільки нове...
Три роки судиться Волинська обласна рада з галицькими
бізнесменами, які без її дозволу вліпили герб Волині на етикетку своєї горілки, аби ввести
в оману волинського споживача. ТОВ «Галичина-Табак» з Івано-Франківська прийшло на волинський ринок iз горілкою серії
«Етнос Волинь Вірність традиціям» та «Етнос Полісся Вірність
традиціям», яку прикрашав білий хрест на червоному щиті.
При цьому навіть не поставивши до відома Волинську обласну
раду, яка видає дозволи на використання місцевої символіки з
комерційною метою. Наші сусіди мотивувалися тим, що Закон
«Про місцеве самоврядування
в Україні» не регулює механізму, порядку і способу отримання дозволу на використання місцевої символіки. Тому де хочуть,
там і втулять герб. Хоч на туалетному папері. Хай дякує Волинь,
що її герб на горілчану етикетку
вліпили, а не деінде.
Чому саме білий хрест на червоному тлі, що є головним елементом герба Волині, так припав до вподоби «Галичині-табак»
і львівському НВП «Гетьман»,
що виготовляє цю волинську
серію на замовлення «Галичини»? Фірми ж зареєстровані й
працюють в Івано-франківську
та Львові, чому б не використати на етикетках своєї горілки
герби цих регіонів, популяризуючи їх заодно? Напевне, тому,
що отримати згоду на це у тамтешніх обласних рад було б великою проблемою. Та й дві чорні
галки в коронах, які охороняють
міську браму і які зображені на
гербі Івано-Франківської області (до речі, чорна галка є геральдичним символом Галичини ще
з XIII століття), не зовсім підходящі символи для горілчаної ети-

❙ Горілка із гербом Волині.
кетки. Вони, швидше, відлякають покупця, ніж принадять. А
якщо брати львівського золотого лева на блакитному тлі, то, мабуть, не царське це діло — галицьку горілку на волинський ринок проштовхувати. От волинський хрест — саме те, що треба.
Тут тобі і етнос волинський, і вірність традиціям...

Спочатку зробили,
а потім дозвіл попросили
Обласна рада змушена була
захищати честь краю у судах.
Юридичні та фізичні особи мають право використовувати затверджені зображення герба та
прапора Волинської області з метою національно-патріотичного
виховання молоді і формування
національної свідомості громадян без надання дозволів. Та у випадку використання символіки
з комерційною метою фірми повинні отримувати дозвіл ради. Ні
«Гетьман», ні «Галичина-Табак»
від Волинської облради такого дозволу не отримували, хоча
зверталися. Але дуже дивним чином: спочатку горілка з’явилася
у волинських крамницях, а
потім уже виробники звернулися по дозвiл. Місцеві ЗМІ повідомляли, що оковита із волинським білим хрестом на щиті помічена була у Луцьку у грудні 2013
року, тобто у буремні дні початку
Майдану. Волинське обласне відділення антимонопольного комітету стверджує, що зображення
герба Волині ТоВ «Галичина-табак» використовує з 15.11.2013
року. Тобто ще в часи Януковича це почалося, коли у людей побандитськи відбирали бізнес,
підприємства, коли в країні панувало право сили. Хто з тодішніх господарів життя, маючи як
індульгенцію партійний квиток
Партії регіонів, став би заморочуватися отриманням якихось
дозволів від якоїсь там обласної ради? 99% ТОВ «ГаличинаТабак» належало на той момент
Любові Сухомлин, за даними
ЗМІ, дружині Олександра Сухомлина, лучанина, колишнього президента «Волиньтабаку»
і директора «Укрспирту», а ще
заступника міністра економіки
часів Януковича. Він проходив
по справі Курченка і був заареш-

тований у червні 2016-го, але визнав свою провину, пішов на співпрацю зі слідством і повернув державі частину завданих збитків.
Як писала «Українська правда»,
Сухомлина підозрювали у завдаванні збитків державі на суму
майже 4 мільярди гривень! Маючи такий «дах», чи стала б фірма, яка з 2007 року на алкогольному ринку, перейматися такими дрібницями, як отримувати
дозвіл Волинської обласної ради,
щоб пришпандьорити герб волинякiв на свою горілку й закидати нею волинський ринок, звідки вдалося руками «регіоналів»
витіснити головного конкурента
— Луцький спирто-горілчаний
комбінат?
Та після Революції гідності,
коли в країні змінилася влада,
луцька філія «Галичина-Табак»
25.07.2014 року таки звернулася
до Волиньради 25.07.2014 року
по дозвiл на використання на
етикетках герба Волині, але отримала відмову, оскільки вона
не є товаровиробником Волинської області. Тим паче що в області

❙

І нове Полісся з’явилося...

мисловий зразок на етикетку, де
міститься герб. І цього цілком достатньо. Вищий господарський
суд України, розглянувши 29
грудня 2015 року касаційну скаргу Волинської облради на рішення двох львівських судів, частково задовольнив її та постановив справу передати на новий
розгляд до господарського суду
Львівської області. 8 серпня
2017 року Вищий господарський
суд України не задовольнив касаційну скаргу Волиньради і
претензії до «Гетьмана» як виробника визнав безпідставними.
Бо хоч підприємство виготовляло цю горілку, але на замовлення «Галичини-Табак». Мовляв,
вони просто клеїли етикетки,
які їм давали, і горілка не їхня.

Кого тільки не зустрінеш на етикетках оковитої:
і Мазепу, і Хмельницького... Важко уявити
американських президентів Вашингтона чи Рузвельта
на пляшці навіть дуже доброго віскі.
є свій спирто-горілчаний комбінат, який сяк-так знов запрацював і використовує герб Волині на
власній продукції. Попри заяви
про недобросовісну конкуренцію з боку волинських виробників, галицька горілка з волинським гербом i далі продавалася на
Волині. А судові розгляди затягнулися на роки.

Чи місце гербу на горілчаній
етикетці?
І господарський суд Львівської області (рішення від
25.05.2015), і апеляційний господарський суд (рішення від
20.08.2015) не побачили ніяких порушень у діях виробників алкоголю. Суди встановили,
що «Гетьман» на підставі ліцензійних договорів використовує
знак для товарів і послуг та про-

— Так, із «Гетьманом» судові тяжби завершено, але не з
«Галичиною-Табак», — прокоментував ситуацію адвокат, депутат Волинської обласної ради
Сергій Слабенко, який понад три
роки відстоює в судах право вищого представницького органу
волинського краю розпоряджатися правом використання своєї
символіки. — Судові розгляди
триватимуть далі. Я майже чотири роки займаюся цією справою і буду займатися, бо вважаю,
що це нечесно й неправильно. До
чого тільки не вдаються бізнесмени, аби втриматися на волинському алкогольному ринку! Договорилися до того, що заявляють: треба ще розібратися, чи білий хрест на червоному щиті є
взагалі гербом Волині?! Приносили в суди роздруківки з інтер-

нету з гербами то Відня, то Швейцарії. Гаразд, кажу, якщо так,
то назвіть горілку «Альпійською», «Швейцарською» чи «Віденською» і почепіть на етикетці їхні хрести. І побачимо , що
буде. На жаль, в Україні немає
єдиного реєстру геральдичних
знаків, тому такі заяви недоброчесні виробники собі й дозволяють. Але є висновки спеціалізованих інститутів, які доводять,
що це є герб Волині. Справа ж не
в етикетці, втрачати нашого споживача не хочеться. Ситуація на
алкогольному ринку не найкраща: прибутки падають, горілка
дорожчає, і виробники роблять
усе можливе, щоб втриматися
там, де закріпилися. Тому «Галичина-Табак» і досі не залишила надію випускати горілку з волинським гербом.
Чи варто герб області чи міста взагалі використовувати для
реклами алкогольних напоїв?
Як на мене, то ні. І немає значення, волинська це горілка чи галицька. Герб Волині прикрашає
шеврон батальйону «Світязь»,
бойового підрозділу, який захищав Україну на сході, він на
поштовій марці і на ювілейній
монеті Нацбанку. І він же — на
пляшці горілки? Є достатньо
упізнаваних логотипів для розміщення на горілчаній етикетці,
крім герба. Чітко ж визначено,
де його зображення може бути, і
горілки у тому списку немає. А
ще мене вражають назви нашої
оковитої. Кого тільки не зустрінеш сьогодні на її етикетках:
і Мазепу, і Хмельницького, навіть «Державу» попиваємо. Патріотизму та поваги до своєї історії українцям це точно не додає. Важко уявити американських президентів Вашингтона
чи Рузвельта на пляшці навіть
дуже доброго віскі. Або польського короля чи маршала Пілсудського. Чому ж ми пропиваємо
все і всіх? ■
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УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 1—2 ВЕРЕСНЯ 2017

■ ЧУЖІ

Забирайтеся
додому, «чемні
люди»
Молдова попросила ООН
обговорити виведення російських
військ iз Придністров’я
Ігор ВІТОВИЧ
Офіційний Кишинів звернувся до ООН iз проханням
включити до порядку денного 72-ї Генасамблеї, яка розпочинає роботу 12 вересня, питання про виведення російських військ iз Придністров’я, повідомляє сайт Міжнародного французького радіо.
У листі постійного представника Молдови при ООН
Віктора Морару наголошується, що присутність військовослужбовців Російської Федерації на території Молдови
становить загрозу для миру та безпеки в регіоні. Йдеться
про оперативну групу російських військ у Придністров’ї
(колишню 14-ту армію) та склади озброєнь в Кобасні —
село в Рибницькому районі Молдови, що розташоване
безпосередньо на кордоні з Україною.
Президент Молдови Ігор Додон, чия проросійська
зовнішньополітична лінія розбігається з позицією уряду, назвав це звернення «порожнім». «Замість займатися пусканням пилюки в очі західним кураторам та ляльководам, рекомендуємо уряду зосередитися на конкретних кроках тз відновлення довір’я між Тирасполем і
Кишиневом», — написав він на своїй сторінці у «Фейсбуці».
Росія назвала дії Кишинева «ще однією ланкою в ланцюжку недружніх акцій», до яких у Молдові вдаються
«противники позитивних змін у російсько-молдовських
відносинах». Про це повідомила прес-служба зовнішньополітичного відомства після того, як посол Молдови Андрій Негуце був викликаний до МЗС Росії.
На запитання, чому саме тепер Кишинів виступив iз
відповідною ініціативою, колишній радник екс-прем’єрміністра Влада Філата — Ігор Волницький — відповів:
«Вважаю, що це питання можна розглядати як iз геополітичної точки зору, так і з політичної. В регіоні, де
розташована Молдова, відбуваються великі геополітичні зміни. Ймовірно, Молдова, за підказки зовнішньополітичних партнерів або з власної ініціативи, вирішила приєднатися до цих нових тенденцій і, можливо, отримати найбільшу вигоду для себе. Природно, що
НАТО турбує той факт, що поблизу його кордону — а
Румунія з 2004 року є членом НАТО — є російська військова присутність. Можливо, що це була підказка з
боку НАТО в контексті останніх геополітичних подій,
пов’язаних з Україною і з його розширенням».
З іншого боку, Волницький вважає, що, виступаючи
з антиросійською риторикою, уряд Молдови готується до
парламентських виборів 2018 року, які наближаються.
Також у травні цього року Конституційний суд Молдови визнав присутність російських військ такою, що порушує Конституцію країни. ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
У Польщі пасажирський потяг зійшов iз рейок
Увечері 30 серпня під Квідзином у Поморському воєводстві сталася залізнична аварія. Пасажирський потяг, що прямував з Ґдині в
Бєльсько-Бялу, врізався у вантажний склад, що з’їжджав на під’їзну
колію. Сiм iз 11 вагонів пасажирського поїзда зійшли з колії. В результаті зіткнення 24 людини отримали поранення, в тому числі чотири дитини. За словами рятувальників, це диво, що ніхто не загинув. На допомогу постраждалим прибули медичні та пожежні служби, а також
місцева влада і населення. Пасажирів розмістили у спортзалі місцевої школи, де для них були підготовлена вода, продукти харчування і
матраци. До ранку рух на маршруті було відновлено.

Збройні cили України ввійшли в топ-30 кращих
армій світу
Міжнародна компанія Global Firepower, яка щорічно складає рейтинг кращих армій світу, в цьому році помістила Україну на 30-те місце — між Швецією і М’янмою, повідомила прес-служба Міністерства
оборони України з посиланням на дані дослідження. «Перше місце
зайняла армія США, друге — Росія. У першу десятку також увійшли
Велика Британія, Японія, Туреччина, Німеччина і Єгипет. Рейтинг кращих армій світу складається зі 133 країн», — йдеться в повідомленні.
Для створення рейтингу компанія провела комплексне дослідження,
під час якого врахувала понад 50 факторів. Країни, у яких є ядерний
арсенал, отримували бонусні бали. Також додаткові бали отримували
країни, які є членами НАТО. З країн-сусідів вище за Україну в рейтингу, крім РФ, також Польща, чия армія зайняла 19-те місце в рейтингу.
Решта країн-сусідів України розмістилися нижче по списку: армія Румунії зайняла 42-ге місце, Білорусі — 49-те, Угорщини — 63-тє, Словаччини — 74-те. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ
За даними Дитячого
фонду ООН, близько 264
мільйонів дітей шкільного віку не розпочнуть науку впродовж найближчого навчального року, повідомляється на сайті організації www.allinschool.org
(«Всі до школи»). Представники ЮНІСЕФ звертають увагу, що багато дітей залишаються поза освітньою системою через
те, що вони змушені працювати або їм надто далеко до школи. Проте однією
з головних причин є війни
і конфлікти.
У Сирії не ходять до
школи понад 1 мільйон
700 тисяч дітей. У школах влаштовано притулки
для внутрішніх біженців,
а частина шкільних будинків зруйнована. Попри ці
ускладнення, ЮНІСЕФ надає освітні матеріали, відбудовує школи, організує
вишколи для вчителів, а
для старших учнів — професійні навчання.
Дві третини дітей у Ліберії не навчаються в школах через збройний конфлікт, подібна ситуація в
Ємені, Сомалі, Південному Судані та Афганістані.
Особливо ускладнений доступ до освіти для дівчаток, позаяк на них чекає
більше небезпек, а також
їх частіше залучають до
домашньої роботи, через
це батьки залишають доньок удома.
Навіть у найбільш заможних регіонах світу —

■ КВІТИ ЖИТТЯ

Діти без майбутнього
Понад чверть мільярда школярів не розпочнуть
навчання

❙ Мільйони дітей у світі ростуть безграмотними.
Північній Америці та Європі — до школи не ходять
3,5 відсотка хлопчиків і 3
відсотки дівчаток шкільного віку, що в абсолютних цифрах становить, відповідно, 1,1 та 0,9 мільйона дітей. Найгірша у світі
ситуація в африканських
країнах регіону Суб-Сахари, де до школи не ходять
18,4 відсотка хлопчиків та
22,8 відсотка дівчаток, що

Олег БОРОВСЬКИЙ
Ураган «Харві» забрав життя вже
щонайменше 33 людей, повідомляє
Бі-Бі-Сі. Тисячі людей врятували iз
затоплених будинків. Понад 30 тисяч осіб перебувають у тимчасових
притулках. Х’юстон є четвертим за
кількістю населення містом у США,
і значна його частина зараз затоплена.
Національна
метеорологічна
служба США знизила статус урагану
«Харві», проте синоптики продовжують прогнозувати сильні дощі над східним Техасом і західною Луїзіаною. Губернатор Техасу Грег Еббот заявив, що
ситуація поки не буде покращуватись.
Очікується, що найближчі кілька днів
повінь триватиме.
Водночас хімічна компанія
Arkema попередила, що вона впродовж наступних шести днів не зможе
належним чином гарантувати безпеку свого заводу в Кросбі, штат Техас,
оскільки система охолодження на
підприємстві зруйнована. Компанія
повідомила, що співробітникiв i жителів прилеглих до заводу територій
евакуйовано. Водночас Arkema заявляє, що найгірший сценарій — вибух, який зашкодить понад мільйону
жителів, — є дуже малоймовірним.
Для боротьби з наслідками урагану «Харві» уряд США направив
до Техасу 10 тисяч додаткових військових національної гвардії, їхня загальна кількість тепер становить 24
тисячі осіб, повідомляє інформагенція «Ассошiейтед Пресс» станом на
вечір 30 серпня. До узбережжя Техасу також направили два кораблі
морських піхотинців для допомоги
у рятувальних операціях. Відповідний наказ у середу віддав адмірал
флоту США Філ Девідсон.
Губернатор Техасу Грег Ебботт
заявив, що збитки, завдані стихійним лихом, оцінюють у понад 125
мільярдів доларів. Якщо ці дані підтвердяться, це означатиме, що збитки від урагану «Харві» є вищими,

в абсолютних цифрах становить 14,8 і 17,9 мільйона дітей.
Варто зазначити, що
з 2000 року відбувається прогрес в освіті дітей.
Якщо 2000 року у всьому світі до школи не ходили 374 мільйони дітей,
то тепер ця цифра зменшилася на 110 мільйонів.
Але проблема в тому, що з
2012-2013 років прогрес

зупинився і кількість дітей, які не здобувають освіту, так і залишається незмінною на рівні десь 264
мільйонів.
Зараз ЮНІСЕФ збирає
пожертви на допомогу дітям у Сирії, де вже шість
років триває громадянська війна. Організація підтримує не лише освіту, а й
охорону здоров’я та допомагає продуктами. ■

■ СОЛІДАРНІСТЬ

Зірки над Техасом
Знаменитості допомагають затопленому штату,
де кількість жертв зросла до 33 осіб

❙ Ураган «Харві» завдав катастрофічного удару по Америці.
ніж ті, яких у 2005 році завдав останній ураган подібного масштабу
в США — «Катріна». Тоді завдані
збитки оцінили приблизно у 108 мільярдів доларів.
Попри напруженість у відносинах із владою у Вашингнтоні, свою
допомогу у подоланні наслідків руйнівного урагану США запропонували Мексика та Венесуела. Зокрема
Венесуела, на президента якої Ніколаса Мадуро Білий дім нещодавно
наклав персональні санкції за жорстке придушення протестів, виділяє
п’ять мільйонів доларів гуманітарної
допомоги постраждалим у Х’юстоні
та Корпусі Крісті.
Техасцям намагаються допомогти і прості американці, і зірки. Серед
представників Голлівуду, які вирішили прийти на допомогу постраждалим, — акторка Сандра Буллок,

що пожертвувала американському
Червоному Хресту мільйон доларів,
та актор і комік Кевін Гарт — завдяки своїй фандрайзинговій кампанії
він зібрав постраждалим у Х’юстоні
та околицях майже мільйон доларів,
а також закликав потрусити кишені
своїх іменитих друзів.
Сім’я Кардаш’янів, Дженніфер
Лопез, Кріс Браун, репер ТІ, співачка Нікі Мінаж, зірка телесеріалів
Дженсен Еклз, DJ Khaled, поп-дует
The Chainsmokers та Двейн «Скеля»
Джонсон також у числі тих, хто допомагає постраждалим. Вони пожертвували мешканцям Техасу від 25 до
100 тисяч доларів. А виконавець музики кантрі Кріс Янг, окрім власної
пожертви в 100 тисяч доларів, започаткував кампанію, завдяки якій
уже вдалося зібрати понад 300 тисяч доларів. ■
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СПОРТ
Євген Мурзін
головний тренер національної чоловічої
збірної України з баскетболу

«Упевнений, що всі гравці розуміють ступінь відповідальності. Ми хочемо
показати достойну гру і дати бій кожному супернику на ЧЄ».

■ ТЕНІС

Григорій ХАТА
Час від часу Сполученим Штатам
Америки доводиться зіштовхуватися з
потужними природними катаклізмами
— ураганами, торнадо тощо. Старт цьогорічного «Ю-Ес оупен» практично збiгся у часі з «виходом» на південно-східне
узбережжя США неймовірно потужного
тропічного урагану «Харві», від якого під
водою опинилися десятки міст у штаті Техас. На початку тижня розташованому за
тисячі кілометрів від епіцентру катастрофи Нью-Йорку також довелося вiдчути прояви атмосферного фронту з Атлантики, котрий приніс до столиці Відкритої
першості США дощову погоду, змусивши
організаторів турніру зупинити (й перенести на інший час) значну частину поєдинків першого ігрового дня.
Загалом, не вийти з графіка дебютного дня пощастило лише тим тенісистам,
які розпочинали «Ю-Ес оупен»-2017 на
центральному корті парку «Флешинг Мідоуз», де в 2016 році — після багаторічних вагань — організатори турніру нарешті звели розсувний дах. Упродовж багатьох років конструкцію, подібну на тi,
що мають головні тенісні арени «Аустреліен оупен» та «Уїмблдона», на корті
імені Артура Еша в Нью-Йорку вважали
нереальною через технологічну складність її зведення. Однак, у підсумку, попри свою дороговартісність — а це близько 500 млн. доларів — головна арена «ЮЕс оупен» також вже має захист від дощу,
котрий, варто нагадати, вже не раз вносив корективи у змагальний розклад Відкритої першості США.
Традиційно на старті «Гранд слемів»
арену «номер один» віддають на відкуп
зірковим рейтинг-фаворитам та іменитим господарям змагань. Натомість примі українського тенісу та четвертій ракетці світу розпочинати цьогорічний «ЮЕс оупен» випало на другій за величиною
(місткість 10 200 глядачів) арені Національного тенісного центру в Нью-Йорку,
названу iменем відомого джазмена Луї
Армстронга.
Відтак через дощ поєдинок Еліни Сві-
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Утомлені дощем
Атлантичний циклон завадив організаторам
«Ю-Ес оупен» гармонійно розпочати турнір

❙ Упродовж двох днів Еліна Світоліна долала стартовий раунд «Ю-Ес оупен»-2017.
❙ Фото з «Твіттера» WTA.
толіної з чешкою Катержиною Синяковою розтягнувся на два дні й максимально можливу кількість партій, хоча до
вимушеної перерви здавалося, що матч
для українки складеться значно простіше. Якби четвертий номер посіву змогла в другому сеті подати на матч (тобто,
виграти необхідний для загальної пере-

моги гейм на своїй подачі), необхідність
переносу дуелі на наступний день (за рахунку — 6:0, 6:6 (2:1) — на користь нашої співвітчизниці) відпала б автоматично. Зрештою, другий сет — на тай-брейку
— виграла чешка. Утім заключна партія,
як і весь матч, залишилася все ж за більш
іменитою опоненткою (6:0, 6:7 (5:7), 6:3).

«Добре, що в підсумку таки вдалося показати хорошу гру», — резюмувала Світоліна.
Для другої ракетки України Лесі Цуренко стартовий поєдинок на «Ю-Ес оупен» вийшов не таким удалим — матч
iз півфіналістою цього турніру «версії»
2009 року — бельгійкою Яніною Вікмайєр — завершився у двох партіях (3:6,
1:6) не на користь киянки, попри те, що
саме вона, а не її опонентка, мала сіяний
— 28-й — номер.
Проте поза розіграшем дуже швидко
залишилися й значно рейтинговіші представниці фаворитської когорти. Переможниця минулорічного «Ю-Ес оупен» та
шоста ракетка планети німкеня Ангелік
Кербер програла маловідомій японці Наомі Осаці. Блискавично зачохлила свою
ракетку й сьома тенісистка турніру, британка Джоана Конта, котра в першому раунді програла сербці Олександрі Крунич.
Натомість для шостої «сіяної», Каролін
Возняцьки з Данії, останнім у Нью-Йорку стало друге коло, де її здолала росіянка
Макарова. Також на цьому етапі тут припинила свої виступи наша Катерина Козлова, котра після історичної перемоги в
основній сітці «гранд слему» поступилася посіяній під 16-м номером Анастасії Севастовій iз Латвії (4:6, 4:6).
Водночас у чоловічій сітці виступи українських повпредів розпочали з важкої
перемоги Олександра Долгополова над
49-м тенісистом планети, німцем Леннардом Штруффом — 3:6, 6:3, 6:2, 1:6,
6:3. При цьому після матчу перший номер українського тенісу не міг не відреагувати на нещодавні звинувачення в договірному матчі, назвавши їх «цирковою
виставою». «Однак я поважаю роботу організації, що веде боротьбу з «договорняками». Я дав їм усю необхідну інформацію. Так, той скандальний поєдинок проти Монтейро не був найкращим у моєму
виконанні, але я старався. У будь-якому
разі договірним той поєдинок точно не
був, я просто втомився», — наполіг Долгополов, який уперше за чотири роки
зміг подолати стартовий бар’єр Відкритої першості США. ■

■ БАСКЕТБОЛ

Відповідально та достойно
Не маючи потужного складу й оптимістичних перспектив,
українська чоловіча збірна взяла старт на Євробаскеті-2017
Григорій ХАТА
Останній день літа став першим для чоловічого Євробаскету, котрий за аналогією з попереднім, який, до слова, мав відбутися в Україні, приймають одразу
чотири країни. Варто відзначити, що ФІБА-Європа до останнього зберігала для нашої країни,
котра зі зрозумілих причин не
змогла організувати ЧЄ-2015,
право прийняти цьогорічну континентальну першість. Проте,
як видно, можливостi в України
провести на своїй території бодай
якусь частину матчів ЧЄ-2017 так
і з’явилося.
Відтак перепустки на турнір
«синьо-жовтим» дісталися не як
його співгосподарям. Учасником Євробаскету-2017 підопічні Євгена Мурзіна стали як одна
з чотирьох кращих команд, які
у своїх кваліфікаційних групах
посіли другі місця.
Упродовж останніх двох місяців наші баскетболісти активно готувалися до континентального форуму, господарями котрого стали Туреччина, Фінляндія,
Румунія та Ізраїль. І саме на землі обітованій проведуть свої матчі
групового раунду фінальної час-

тини змагань українські гуллівери. Натомість усі поєдинки «плейоф» будуть зосереджені в одному
місці — арені «Сінан Ердем Даум»
у Стамбулі. Утім шансів, що туди
дістануться хлопці Мурзіна, занадто мало. Провівши влітку чималу кількість контрольних ігор,
«синьо-жовті» абсолютно не змогли переконати баскетбольну спільноту України в своїй конкурентоздатності.
«Багато журналістів записали нас до числа аутсайдерів ЧЄ. А
наші виступи в товариських поєдинках не вселили уболівальникам оптимізму. Утім можу сказати, що на Євробаскеті ми будемо битися в кожному матчі», —
наголосив очільник української
збірної Євген Мурзін.
Однією з головних причин,
яка не дозволила нашим хлопцям показати достойний результат у «товарняках», стало кадрове «безсилля». Якщо на папері попередня заявка Мурзіна на
ЧЄ-2017 виглядала доволі переконливо, то в дійсності під синьо-жовтий прапор йому не вдалося залучити найсильніших українських виконавців. Підкосили
ряди «синьо-жовтих» і травми,
відтак до Ізраїлю вітчизняна збір-

■ НА СТАРТ
Фінальна заявка чоловічої збірної
України на ЧЄ-2017: Кольченко, Липовий, Лукашов, Мішула, Отверченко, Бобров, Зайцев, Конєв, Корнієнко,
Кравцов, Пустовий, Пустозвонов.
на поїхала у вельми скромному
складі — без представників НБА
та зіркових європейських «легіонерів». Не буде в розпорядженні Мурзіна й традиційного для
останніх скликань збірної натуралізованого американця. «На
турнір візьмемо тільки на 100%
здорових гравців, адже нам буде
потрібна максимальна віддача»,
— Євген Мурзін пояснив, завдяки чому він планує конкурувати
iз суперниками по секстету — командами Ізраїлю, Литви, Грузії,
Італії та Німеччини.
Саме з німецькими баскетболістами «синьо-жовтим» і випало в четвер грати стартовий
поєдинок у Тель-Авіві. Очільник
української збірної прогнозував,
що досягти позитивного результату у дебютному протистоянні
його підопічні зможуть, якщо їм
удасться нейтралізувати в складі
опонентів представника НБА,

❙ На чемпіонаті Європи-2017 українська збірна обіцяє достойно битися
❙ в кожному матчі.
❙ Фото tribuna.com.
темношкірого плеймейкера «Алтанти Хоукс» Денніса Шредера.
Здається, аналогічний цьому ігровому сценарію матиме Мурзін
і на решту поєдинків групового
етапу, адже в кожному з наступних матчів «синьо-жовтим» знову протистоятиме представник
найсильнішої баскетбольної ліги
світу.
Зрозуміло, що лише завдяки одному бажанню, нехай і позамежному, конкурувати за високі місця в «пульці» навряд чи
вдасться. Здається, максимум, на
який у ситуації, що склалася, можуть розраховувати наші баскетболісти, — перемога в якомусь одному поєдинку.
Нагадаємо, що на минулому
ЧЄ збірна України, котру також
очолював Мурзін, завершила турнір на останньому місці в групі,

маючи в своєму активі одну перемогу та чотири поразки. Навряд
чи будуть кардинально іншими
підсумки виступу наших збірників на ЧЄ-2017. Однак наставник «синьо-жовтих» обіцяє, що
його команда виступить достойно. «Упевнений, що всі гравці розуміють ступінь відповідальності.
Ми хочемо показати достойну
гру і дати бій кожному супернику», — відзначив Мурзін. ■

■ ХРОНІКА
Універсіада
XXIX літні студентські Ігри, що проходили в Тайбеї, в медальному заліку українська збірна завершила на підсумковому шостому місці. В активі вітчизняних студентів 12 золотих, 11 срібних та 13 бронзових нагород, загалом — 36 медалей. ■

Читайте
в наступному
номері:
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Дрібні разки арабських літер Роксолани
У листуванні з султаном Сулейманом українка ревнувала і нарікала на відстані і розлуку
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■ ЗА ЛАШТУНКАМИ

❙ Кіану Рівз.

Злиденні багачі
Багато голлівудських зірок ведуть
досить скромний спосіб життя
«Багатий не той, у кого багато є, а той,
кому всього достатньо», — говорить народна
мудрість. У цьому переконує досвід багатьох
голлівудських зірок, які, попри мільйонні гонорари, ведуть досить скромний, навіть за нашими мірками, спосіб життя.
Найбільшим оригіналом у цьому плані можна
назвати зірку «Матриці» та «На гребені хвилі» Кіану Рівза. Його часто можна зустріти в метро, причому, як свідчить один із відеозаписів, 90% свого
гонорару за роль у «Матриці» (а це 80 мільйонів
доларів) він роздав гримерам та іншим колегам,
оскільки вважав, що в них занадто низькі зарплати. А після того, як його сестра захворіла на лейкемію, він більшість коштів перераховує у фонд
боротьби з онкологічними захворюваннями, який
навідріз відмовився називати своїм іменем.
Багато коштів жертвують на благодійність
і Анджеліна Джолі, яка в 2013 році отримала
своєрідний гуманітарний «Оскар», «білявка в
законі» Різ Візерспун, зірка «Американського
психопата» Крістіан Бейл, Дженіфер Лоуренс
та інші зірки. Сандра Баллок чотири рази жерт-

вувала по мільйону доларів Червоному
Хресту. А Леонардо Ді Капріо створив власний фонд, який бореться
з екологічними проблемами.
При цьому, попри високі
гонорари, дехто ніяк не може
позбутися звички економити.
Так, Сара Джесіка Паркер із
фільму «Секс і місто» не гребує купувати одяг собі і дітям
на секон-хендах чи шиє власноруч. А зірка «Піратів Карибського
моря» Кайра Найтлі встановила для
себе щомісячний ліміт і намагається
його не порушувати. За її словами, це
дає їй можливість спілкуватися з простими
людьми. Знайшов своє щастя на маленькому австралійському ранчо і «гладіатор»
Рассел Кроу, який активно допомагає не
лише різним фондам, а й своїм фанатам,
які потребують підтримки.
Отже, не у грошах щастя, і не в їх кількості,
а в можливості бути собою. Правда, щоб дозволити собі таку розкіш, іноді треба спочатку
стати зіркою. ■
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■ ПОРАДИ АСТРОЛОГА
з 4 до 11 вересня
Овен (21.03—20.04). Уже скоро ви не зможете задовольнятися малим.
Обов’язково беріть участь у яскравих подіях.
Ви зможете поглянути на ситуацію інакше, а
також почнете розуміти близьких.
Дні: спр. — 8; неспр. — 9.
Телець (21.04—21.05). Варто ризикнути спробувати те, в чому раніше не були
впевненi. Доля вас підштовхує змиритися
з обставинами. Ваша імпульсивність i сміливість зараз на користь, ви з усім впораєтеся.
Дні: спр. — 4; неспр. — 5.
Близнюки (22.05—21). Не покладайтеся на те, що оточуючi вам про щось нагадають. Доведеться перетворитися на хамелеона. Вам буде властива різкість, постарайтеся не конфлiктувати.
Дні: спр. — 5; неспр. — 7.
Рак (22.06—23.07). Ви будете орієнтовані на суспільство і чутливі до змін. Але на
перемир’я йдіть, тільки якщо вам уже про-

стягнули руку. Не звинувачуйте себе в давнiх помилках.
Дні: спр. — 6; неспр. — 8.
Лев (24.07—23.08). Не поспішайте,
якщо час ще не настав. Постарайтеся частіше роздумувати на самоті. У будь-яких експериментах намагайтеся дiяти самостiйно,
без залучення будь-кого.
Дні: спр. — 9; неспр. — 10.
Діва (24.08—23.09). Партнери оцiнять
ваш інтелект, уміння поводитися й знаходити нові шляхи. Вам удасться укласти прибутковий контракт.
Дні: спр. — 4; неспр. — 6.
Терези (24.09—23.10). Ви зрозумієте,
що потрапили в глухий кут. Ви можете спробувати вирватися або подивитися на своє
становище з боку. Зi ступору вас виведуть
систематичні заняття спортом.
Дні: спр. — 10; неспр. — немає.
Скорпіон (24.10—22.11). Ви вирiшили дiяти самостiйно. Якщо ж вирішите з кимось порадитися, вибирайте того, хто завж-

ди готовий прийти на допомогу.
Дні: спр. — 5; неспр. — 7.
Стрілець (23.11—21.12). Ви шукатимете сенс у побутi, рано чи пізно знайдете
відповіді. Вдасться чіткіше розглянути свої
недоліки i спробувати їх виправити.
Дні: спр. — 4; неспр. — 6.
Козеріг (22.12—20.01). З’явиться
вiдчуття, що ви пройшли якийсь етап i треба відпочити. Вихiднi проведiть у сiмейному колi.
Дні: спр. — 8; неспр. — 9.
Водолій (21.01—19.02). Направте свої
сили на творчість. Занепокоєння викликатиме те, що ви робите без задоволення. Постарайтеся змінити життя на краще.
Дні: спр. — 6; неспр. — 7.
Риби (20.02—20.03). Ви досягнете
багато чого, якщо позбудетеся страху. Проявіть наполегливість, волю, боріться з собою та з іншими. Не відмовляйтеся від мети
і не відкладайте справи на потім.
Дні: спр. — 7; неспр. — 9. ■

■ ПОГОДА
сонячно

Миргород: мiсцями дощ. Уночi +9...+11, удень +20...+22.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +11...+13, удень +24...+26.
Одеса: без опадiв. Уночi +14...+16, удень +28...+30.
31 серпня температура води в Чорному та Азовському морях становила 18-22 градуси, у Днiпрi бiля Києва — 19.
Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, короткочасний дощ,
гроза. Трускавець: уночi +11...+13, удень +21...+23. Моршин: уночi +11...+13, удень +21...+23.

стовбура дерева від кореня до перших гілок. 10. Переклад оперної або
симфонічної партитури для співу в
супроводі фортепіано. 12. Нігерійський футболіст, який у 2011 році
став володарем Суперкубка України у складі київського «Динамо».
14. Відомий французький філософ
і математик. 15. Фортуна, везіння.
18. Давня назва Тбілісі. 19. Латиське жіноче ім’я, яке перекладається
як «щастя». 20. «Знаю, знаю, дівчинонько, чим я тебе розгнівив, що
... ізвечора кращу тебе полюбив».
(народна пісня). 21. Військова розвідка Третього рейху. 22. Музичний
інструмент, яким супроводжуються
літургії в католицьких храмах. 23.
Речовина для отримання бензину,
гасу, мазуту та інших продуктів. 25.
Знак зодіаку.
Кросворд №102
вiд 23 серпня

■ ПРИКОЛИ

2—3 вересня за прогнозами синоптиків
Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвнiчно-захiдний,
5-10 м/с. Температура вночi +12...+14, удень +21...+23. Пiслязавтра вночi +12...+14, удень +25...+27.

По горизонталі:
1. Столиця італійської провінції П’ємонт. 8. Місячний квиток на
всі вистави театру чи на відвідання спортивної зали. 9. Прізвисько
Віктора Януковича в кримінальному
світі. 10. Особа, на кошти якої збудовано або відреставровано православний храм. 11. «Чурек і ... — все
твоє. Воно не прохане й не ждане»
(Тарас Шевченко). 13. Ділянка землі, яка виділялася за Столипінською
реформою у власність селянину за
умови його виходу з общини. 16.
Африканський чи азійський бик. 17.
Напій богів у давньогрецькій міфології. 19. Кохана Петрарки. 22. Хижий птах, який є одним із національних символів США. 24. Ірландський
адмірал і картограф, який розробив
12-бальну шкалу сили вітру на морі.
25. Частина жіночого одягу, що облягає груди і спину. 26. Розділ мовознавства, що вивчає поділ слова
на частини: суфікс, префікс, корінь.
27. Міфічна істота, на яку перетворилася Марічка із повісті Михайла
Коцюбинського «Тіні забутих предків».
По вертикалі:
1. Американський штат на дикому-дикому Заході. 2. Самоназва
цигана. 3. Справжнє ім’я Роксолани.
4. Католицький храм. 5. Дерев’яне
відро. 6. Бог західного вітру в давньогрецькій міфології. 7. Частина

Північ
мінлива
хмарність
хмарно

Захід

00…00
+8…+14
+21…+27
00…00
+9…+14
+18…+25

Схід
Центр

дощ
сніг
дощ,
гроза

Відділи:
Передплатні індекси: 60970, 1555
Наша адреса:
новин — 454-85-76, novyny@umoloda.kiev.ua;
03047, Київ, пр. Перемоги, 50
права — leonov@umoloda.kiev.ua, 454-88-36;
Телефон для довідок:
мiжнародної політики — svit@umoloda.kiev.ua, 454-88-25;
т./ф.: (044) 454-84-92
економіки — eko1@umoloda.kiev.ua, 454-86-39;
Рекламне бюро:
медицини — novyny4@umoloda.kiev.ua, 454-85-99;
т./ф.: (044) 454-88-86,
культури — culture@umoloda.kiev.ua, 454-87-96;
reklama@umoloda.kiev.ua
соціальних проблем — socium@umoloda.kiev.ua, 454-85-99;
Вiддiл реалiзацiї:
спорту — sport@umoloda.kiev.ua, 454-87-93
т./ф.: (044) 454-84-41,
sale@umoloda.kiev.ua
«УМ» в iнтернетi: http://www.umoloda.kiev.ua
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Іду повз якийсь магазин, читаю:
«У нас смішні ціни!». Зайшов і вже
півгодини регочу.
***
— На прийом до лiкаря прийшов п’яний хворий.
Лiкар, поглянувши на пацієнта:
— Ще один любитель випити.
— Ображаєте, професiонал!
***
Жінка приходить на роботу з
фінгалом під оком. Співробітник запитує:
— Хто це тебе так?
— Чоловік!
— Чоловік? Я думав, він у від-

рядженні.
— Вiн думав, а от я в цьому була
просто впевнена.
***
— Любий, подивилася на твою
коханку і вирішила — це не зрада, а
подвиг.
***
Раніше я розповідав людям про
свої проблеми. Потім вирішив, що
не варто піднімати їм настрій таким
чином. Нехай краще заздрять, ніж
жаліють.
***
Зібрала дочку в школу, подивилася на чеки — нiби їй весілля справила.
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