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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 25,08 грн 

1 € = 28,28 грн

1 рос. руб. = 0,3 грн

По латаній 
дорозі на 
ярмарок

Продавати 

вигідніше на 

вулицях і на трасі 
стор. 3 »

Керівники 

київського 

метрополітену 

анонсують 

подорожчання 

проїзду втричі
стор. 3 »

Краще пішки?

У серпневі дні 1991 року й 

Українська сотня зупиняла 

контрреволюційний 

путч у Москві
стор. 13 »

Три дні і ночі, що змінили 
карту світу

«Золотом» — 
не єдиним
Переможну олімпійську естафету від гімнаста Верняєва учора підхопив каноїст Чебан
стор. 15 »

Золотий медаліст Лондона-2012 Юрій Чебан пообіцяв виграти у Ріо «золото». І своє слово стримав. ❙
Фото з сайта smsprio2016-a. ❙
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«Давайте ліквідуємо підрозділ, який займається справою 
«Укргазвидобування», де є викрадення людини, вбивство і колосальні 
збитки бюджету. Давайте закриємо справу про 980 гектарів в Ірпіні. Ви 
цього хочете?».

Юрій Луценко
Генеральний прокурор України

УКРАЇНА МОЛОДА

НАЦБЕЗПЕКА

Правосуддя 
наздожене
Заарештовано банківські 
рахунки екс-депутатів Криму 
та Севастополя на 1,5 млн. 
гривень
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Ухвалений ще восени 2014 року закон 
«Про внесення змін до Кримінального та 
Кримінального процесуального кодексів Ук-
раїни щодо невідворотності покарання за ок-
ремі злочини проти основ національної без-
пеки, громадської безпеки та корупційні зло-
чини», який дозволяє заочне засудження та 
конфіскацію майна осіб, які перебувають у 
міжнародному розшуку за злочини проти Ук-
раїни, нарешті почав діяти. Суди заарешту-
вали 13 банківських рахунків колишніх де-
путатів Криму і Севастополя на суму близько 
1,5 мільйона гривень, заявив заступник про-
курора АР Крим Петро Коваленко.
 «Також за нашою ініціативою був накла-
дений арешт на 35 квартир, 27 будинків, 13 
нежитлових приміщень загальною площею 
понад 22 тисячі квадратних метрів, 19 зе-
мельних ділянок, 47 транспортних засобів», 
— додав прокурор. За словами Коваленка, 
130 депутатів АРК та Севастопольської міськ-
ради оголошені в розшук, найближчим часом 
матеріали передадуть до суду для вирішення 
питання про проведення спецрозслідування 
для подальшого заочного засудження. Про-
вадження відкрито за статтями 110 та 111 
Кримінального кодексу — держзрада й пося-
гання на територіальну цілісність і недотор-
канність.
 На запитання, скільки часу це потребує, 
заступник прокурора АРК відповів, що це за-
лежить від багатьох обставин. «Усі події, міс-
це злочину, свідки, потерпілі, речові докази, 
— на окупованій території, до якої наші пра-
воохоронці не мають доступу. Ті люди, які 
скоїли злочин або були свідками, або не ма-
ють можливості, або не бажають iз нами спів-
працювати, і, природно, нема можливості 
з ними спілкуватися у встановленому зако-
ном порядку. Тому говорити, що ми одразу й 
швидко все зробимо, буде неправдою перед со-
бою і перед суспільством», — наголосив він.
 «Доцільніше було б застосовувати ці захо-
ди, і це було б доречно й логічно, ще в 2014 
році, — каже «УМ» політолог Володимир Фе-
сенко. — Але тоді ще працював синдром «за-
конів 16 січня 2014 року». Адже свого часу 
Янукович хотів застосовувати заочне засу-
дження, тож були певні паралелі... Проте 
об’єктивна реальна ситуація й із самим Яну-
ковичем, і його поплічниками, які зараз хо-
ваються у Росії, ситуація з багатьма зрадни-
ками в Криму та Донбасі — змусила ухвалити 
цей закон. І зараз його, нарешті, намагаються 
застосувати. Це єдино можливий інструмент 
засудження людей, які скоїли злочини проти 
України, але ховаються за її межами», — ска-
зав пан Володимир. І додає: «Важливо, що є 
засудження й, якщо раптом через певний час 
українське правосуддя зможе таки дістати 
когось із цих людей, тоді вже можна буде за-
стосувати не лише заочне засудження, а й ре-
альне покарання. Думаю, що сам факт тако-
го засудження може бути підставою для між-
народного розшуку». ■

■

Євдокія ФЕЩЕНКО

 Екс-керівник Держагентства з 
питань залучення інвестицій часів 
Януковича Владислав Каськів у 
четвер був затриманий у Панамі, 
про це під час брифінгу вчора за-
явив Ген прокурор Юрій Луценко. 
Екс-чиновник у березні цього року 
був оголошений у міжнародний роз-
шук за статтею 191 (розкрадання) й 
інші службові злочини. Нагадаємо, 
зокрема, у 2012-му Владислав Кась-
ків підписав угоду на 1 млрд. до-
ларів з іспанською компанією Gas 
Natural щодо інвестицій в LNG-тер-
мінал в Україні. Пізніше іспанська 
сторона заявила, що не знає люди-
ну, яка підписала контракт. Під-
ставною особою став лижний інс-
труктор Хорді Сарда Бонвехі. 
 Також учора слідчі вручили пі-
дозру екс-міністру юстиції часів 
любителя золотого батона — Олек-
сандру Лавриновичу — за тією ж 
статтею 191, а ще йому інкриміну-
ють службову підробку — це стат-
тя 366. Екс-міністру вже вручали 
підозру більше року тому. В ефірі 
одного з телеканалів Олександр 
Лавринович оперативно пояснив, 
що йдеться про залучення амери-
канської юридичної компанії до 
справи з захисту інтересів України 
в Європейському суді з прав люди-

ни, на що з бюджету було витраче-
но 8,5 млн. гривень. ГПУ звинува-
чує екс-міністра у розтраті цих гро-
шей. Як відомо, Мін’юст за часів 
Лавриновича двічі залучав амери-
канську компанію Skadden, Arps, 
Slate, Meagher & Flom LLP для до-
помоги у судовому переслідуванні 
екс-Прем’єра Юлії Тимошенко — 
у 2012 і 2013 роках. За офіційними 
даними Мін’юсту, у 2012 році Ук-
раїна заплатила цій компанії лише 
95 тисяч гривень, хоча насправді — 
значно більше. У 2013 році амери-
канці отримали 10,2 млн. гривень.
 Ще вчора Генпрокурор Юрій 
Луценко прозвітував: «У нас є 
питання до пана (екс-міністра 
екології) Злочевського, і це було 
одним із пунктів мого візиту до 
Ізраїлю. По пану (екс-лідеру фрак-
ції ПР Олександру) Єфремову да-
ють дуже добрі свідчення ті, хто 
були раніше затримані і привiльно 
почувалися в СІЗО Краматорська. 
Тепер приїдуть у СІЗО Києва і пра-
цюватимуть зі слідчими по цій ве-
ликій справі». Луценко заявив, що 
слідчі «знайшли сенсаційні речі 
при обшуках на квартирі, якою 
користувався екс-міністр оборони 
(Павло) Лебедєв», і пообіцяв озву-
чити їх у найближчий час у рамках 
оприлюднення відомостей щодо 
справи Іловайська. ■

Іван БОЙКО

 Із наближенням 25-річчя 
Незалежності України бойо-
вики на Донбасі різко збіль-
шили кількість обстрілів. За 
даними штабу АТО, якщо 
минулої середи було за-
фіксовано 45 обстрілів ук-
раїнських опорних пунк-
тів, то вже станом на ранок 
четверга — 96 обстрілів! 
 При цьому загостренню 
ситуації сприяє те, що во-
рог усе частіше застосовує 
важку артилерію на всіх на-
прямках. Найчастіше оку-
панти відкривають вогонь 
на донецькому напрямку: 
на нього припадає фактич-
но кожен другий обстріл — 
загалом 45. 
 Найбільше дісталося Ав-
діївці, яку нещадно полива-
ють вогнем iз важкої арти-
лерії. По промзоні міста, 
яку вже тривалий час утри-
мують захисники України, 
ворог позаминулої доби ви-
пустив понад 130 снарядів 
калібру 122 мм. Ще 40 сна-
рядів цього ж калібру «діс-
талося» сусідньому селищу 
Луганському, повідомля-
ють у штабі АТО. 
 На маріупольському на-
прямку противник активно 
застосовував міномети, гра-
натомети та великокалібер-

ні кулемети. Водночас ко-
мандування українських 
військ запевняє, що, поп-
ри активізацію дій против-
ника, підрозділи сил АТО 
повністю контролюють си-
туацію по всій лінії розме-
жування.
 Проте затятість ворога 
дається взнаки: позамину-
лої доби загинуло троє за-
хисників України, ще шес-
теро поранено (минулої се-
реди було поранено вось-
меро бійців ЗСУ). Такі дані 
наводить речник iз питань 
АТО Олександр Мотузяник. 
Згідно з неофіційними да-
ними, українські вояки за-
гинули саме в найгарячішій 
точці фронту — Авдіївці. 
 Президент Петро Поро-
шенко вчора заявив під час 
робочої поїздки на Львів-
щину, що в ніч на четвер 
окупанти здійснили рекор-

дну кількість обстрілів на 
Донбасі. На його думку, 
ворог намагається зірвати 
Мінський процес. Відтак 
глава держави допускає, що 
в разі загострення ситуації 
в Україні буде введено воєн-
ний стан, а також оголоше-
но мобілізацію.
 «Імовірність ескалації 

конфлікту залишається 
знач ною. Повномасштабно-
го російського вторгнення за 
всіма азимутами ми абсолют-
но не виключаємо. Ми го-
тові, наші Збройні сили, дати 
відсіч ворогові — і на сході, 
уздовж адміністративного 
кордону з Кримом», — ска-
зав Петро Порошенко. ■

гривень
заборгував 
П е н с і й н и й 

фонд Держказначейству за непогашеними по-
зиками станом на 1 серпня, розповіла голова 
Держказначейства Тетяна Cлюз. З її слів, од-
ним зі шляхів погашення заборгованості може 
бути її реструктуризація на кілька років із ви-
значенням реальних джерел погашення.

46 млрд. доларiв
сягає гро-
шовий обіг 

у незаконному вирубуванні лісів, повідо-
мила виконувачка обов’язкiв голови Де-
ржавного агентства лісових ресурсів Ук-
раїни Христина Юшкевич. За її словами, 
тіньова вирубка в Україні досягає 10-15% 
обсягу всієї заготовленої деревини.

доларiв
УКРАЇНА ЕКСПОРТУВАЛА ПШЕНИЦІ У СІЧНІ-ЛИПНІ 2016 РОКУ, 
СВІДЧИТЬ ДФС УКРАЇНИ. НАЙБІЛЬШИМИ КРАЇНАМИ-ІМПОРТЕРА-
МИ ПШЕНИЦІ ПРОТЯГОМ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ СТАЛИ: ЄГИПЕТ — НА 
217 МЛН. 993 ТИС. ДОЛ., ІНДОНЕЗІЯ — НА 157 МЛН. 785 ТИС. 
ДОЛ. ТА БАНГЛАДЕШ — НА 135 МЛН. 668 ТИС. ДОЛ.

гривень
залучило до 
державного 

бюджету Міністерство фінансів України, 
повідомили в прес-службі відомства. Всі 
кошти залучені в результаті продажу грив-
невих облігацій, індексованих на валют-
ний курс, терміном обігу 7 років із серед-
ньозваженою дохідністю 6,5% річних.

доларiв 
імпорт ува-
ла Україна на-

фтопродуктів із Білорусі у липні, свідчать дані ДФС 
України. Загалом упродовж семи місяців імпорт склав 
1 млрд. 609 млн. дол. Водночас обсяг експорту на-
фти та нафтопродуктів з України до Кіпру становив 
292 тис. дол., до Угорщини — 1,1 млн. дол., до Вели-
кої Британії — 2,9 млн. дол. 

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

10 млрд. На1,121 млрд. 1 млрд. На 178 млн.

ЗЛОЧИН І КАРА

Пінг-понг колишніх iз прокурором
Каськів шле привіт із Панами

■

А ТИМ ЧАСОМ...

 У конфлікті між співробітниками Генеральної про-
куратури України та Національного антикорупційного 
бюро України (НАБУ) є ознаки правопорушень з обох 
сторін, заявив Генеральний прокурор України Юрій Лу-
ценко на спільній iз директором НАБУ Артемом Ситни-
ком учорашній прес-конференції у Києві. «Як Генераль-
ний прокурор я не маю наміру жодним чином покри-
вати будь-якого ймовірного порушника закону, працює 
він у НАБУ, в САП або в Генпрокуратурі...» — сказав 
він. Генпрокурор заявив про передачу всіх розсліду-
вань щодо інциденту між співробітниками НАБУ і Ген-
прокуратурою в СБУ для неупередженості слідства. 
Процесуальне керівництво у цій справі здійснюватиме 
заступник Генпрокурора Анжела Стрижевська. До слід-
чої групи буде залучено як фахівця, зокрема,  колиш-
нього помічника федерального прокурора США Бог-
дана Вітвицького. Генпрокурор також  повідомив про 
наявність домовленості з міністром внутрішніх справ 
Арсеном Аваковим про проведення службового розслі-
дування щодо дій спецпідрозділу КОРД у будівлі ад-
міністрації Держприкордонслужби 16 серпня.
 Нагадаємо, між Антикорупційним бюро та Генпро-
куратурою виник конфлікт стосовно стеження. 12 серп-
ня Генеральна прокуратура виявила стаціонарний пост 
спостереження за своїми співробітниками у Києві, що 
здійснював зняття інформації про дії працівників про-
куратури. Начальник департаменту з розслідування 
особливо важливих справ у сфері економіки Генпроку-
ратури Володимир Гуцуляк заявив про побиття спецна-
зом НАБУ трьох співробітників прокуратури, які здій-
снювали зовнішнє спостереження за слідчим ГПУ 
Дмитром Сусом. У ГПУ заявили, що стеження було не-
законним, у той час як НАБУ стверджують, що мали 
відповідне рішення суду.

■

НА ФРОНТІ

Гарматні рекорди окупанта 
Через різке збільшення кількості обстрілів i загиблих 
вояків ЗСУ Президент Порошенко не виключає введення 
воєнного стану

■

Ворог збільшив кількість обстрілів удвічі.
Фото Дмитра МУРАВСЬКОГО.

❙
❙
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Катерина БАЧИНСЬКА

 Один із найвідоміших, наймасш-
табніших та найколоритніших яр-
марків в Україні — Сорочинський, 
який стартував на Полтавщині, от-
римав нове дихання. Три роки пос-
пiль — у країні ж бо непроста ситуа-
ція — відвідуваність цієї кількаден-
ної події суттєво впала. Проте цього 
року, за прогнозами організаторів, 
у Великих Сорочинцях очікують ре-
кордну кількість відвідувачів. 
 Розпочався ярмарок хвили-
ною мовчання, Національним гім-
ном і виступами самого Гоголя та го-
голівських героїв. Цього року дійс-
тво має особливий характер, оскіль-
ки присвячене Дню Незалежності 
України і проходить під гаслом «Роз-
квітає ярмарок — квітне Україна!». 
У день відкриття відвідувачів роз-
важали естрадні виконавці — Оля 
Полякова та гурт «Дзідзьо». Шiсть 
днів, до 21 серпня, на ярмарковій 
площі Великих Сорочинців торгу-

ватимуть, співатимуть, влаштову-
ватимуть майстер-класи та мистець-
кі заходи. Цього року тут запланува-
ли виступи мистецьких колективів 
та експозиції виставок не лише віт-
чизняних, а й з В’єтнаму, Індії, Шрі-
Ланки, європейських країн. Загалом 
на ярмарок завітає близько 300 фоль-
клорних колективів та ансамблів. 
 За словами організаторів, більш 
активними, порівняно з минулим 
роком, стали вітчизняні підпри-
ємства всіх галузей промисловості, 
майстри народних промислів та за-
клади громадського харчування. У 
численних павільйонах відвідува-
чам пропонують страви української 
кухні та різні смаколики інших на-
родів. У садибах гоголівських часів 
проводять різноманітні майстер-
класи. Відвідувачі мають змогу по-
дивитися велику кількость етног-
рафічних свят та обрядових дійств: 
свята сала, вергуна, гарбуза, Спа-
са медового, вареника та галушки, 
борщу й українське весілля. 

 Проте цього року не обійшлося 
і без неприємностей. Не задоволені 
підприємці. Бо місця для них пропо-
нували в кінці ярмаркової площі на 
толоці. А туди потенційні покупці до-
ходять нечасто, тому зрозуміло, що 
й заробіток апріорі незначний. Дру-
ге, на що скаржились організаторам, 
— це висока плата за місце торгівлі. 
Взагалі, частина підприємців відмо-
вилася торгувати на території Соро-
чинського ярмарку і облаштувала 
торгові місця біля траси на Миргород 
та на вулицях Великих Сорочинців. 
«Якби торгувала на території ярмар-
ку, то заплатила б за місце 2400 гри-
вень. А так за шість днів заплатила 
хазяйці 300 гривень за те, що торгую 
біля її двору. Ще чоловік платить по 
20 гривень за парковку машини у лю-
дей у дворі. Суттєва різниця в ціні», 
— пояснює Ірина Даценко з Шишак. 
Цікаво, що, за словами очевидців, 
вже за день відкриття поза межами 
території Сорочинського ярмарку 
торгували близько 110 підприємців.
 Організатори мають трохи іншу 
версію: вони вважають, що цього 
року, навпаки, все досить модер-
нізовано. «У цьому році ми справ-
ді провели реорганізацію самої те-
риторії ярмарку, тепер людям буде 
зручніше орієнтуватися. Окрім су-
часної навігації, ми додали ще де-
кілька рекламних щитів, на яких 
знаходитимуться карти ярмар-
ку», — зазначила керівник проек-
ту Світлана Свищева.
 «Це велике діло — ярмарок і для 
нас, і для нашого села. Оце тільки 
під ярмарок і дороги полатають, і 
все зроблять, і поремонтують. І за-
робіток — для всіх людей і меш-
канців», — зауважив житель Вели-
ких Сорочинців Олександр Литов-
ка. До речі, щодо доріг, то в мережі 
вже з’явилися глумливі відео того, 
що дорогу латати почали у ніч напе-
редодні відкриття ярмарку. Цікаво, 
що в ніч на 16 серпня у Полтавській 
області були дощі, тому і дорогу ро-
били з дощем «на пару». До того, на-
гадаємо, значна частина промислов-
ців і продавців відмовлялася їхати 
на ярмарок саме через стан дороги. 
«Кладуть новий асфальт. Так, саме 
асфальт під зливою, в темряві. Не 
здивуюся, якщо сьогодні на ярма-
рок приїде якийсь депутат», — на-
писав у соціальній мережі автор ві-
део Сергій Яровиков. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 У комунальному під-
приємстві «Київський мет-
рополітен» анонсували по-
дорожчання проїзду в три 
рази в 2017 році. Голо-
вний економіст КП Мак-
сим Демченко пояснює 
це в першу чергу тим, що 
з наступного року метро-
політен перестане плати-
ти за електроенергію за 
тими ставками, які спла-
чує населення. «Ми почне-
мо платити як промислове 
підприємство. Тарифи на 
проїзд у метрополітені за-
вжди були соціальними, й 
міська влада встановлюва-
ла їх нижче обґрунтованої 
планки. Наше підприємс-
тво перебуває в умовах де-
яких законодавчих змін, 
пов’язаних із державним 
регулюванням тарифів 
на електроенергію, коли 

КМУ скасував своє розпо-
рядження, яке дозволя-
ло використовувати енер-
гію для підприємств місь-
кого електротранспорту за 
тарифами, встановленими 
для населення», — виправ-
довується Максим Демчен-
ко. 
 Економісти й політо-
логи вважають такі кро-
ки передчасними. Зокре-
ма Володимир Фесенко за-
уважив: «Треба розуміти, 

що в кожній галузі завж-
ди є відомчі інтереси й на-
магання перекласти свої 
проблеми на плечі спожи-
вача. З метрополітеном 
ситуація дійсно непроста, 
адже в більшості країн сві-
ту, як правило, метрополі-
тен збитковий або у кращо-
му випадку — «виходить» 
на собівартість. Тож треба 
шукати баланс інтересів. 
Але завищувати зараз ут-
ричі проїзд, коли є тариф-

на проблема, враховуючи 
соціальну й політичну си-
туацію — недоречно!»
 Дійсно, транспортні 
послуги — одна з регуляр-
них витрат населення, й 
подорожчання метрополі-
тену стане навантаженням 
на сімейний бюджет прак-
тично всіх киян та гостей 
міста. Взагалі, треба про-
аналізувати, наскільки 
обґрунтовані вимоги мет-
рополітенівців. Адже відо-
мі приклади, скажімо, за-
лізниці, коли ціни на про-
їзд підвищуються, сервіс 
продовжує шкутильгати, а 
тим часом стрімко ростуть і 
так завищені зарплати ме-
неджменту. Вартість проїз-
ду і нині немала, у Київсь-
кому метро шалений люди-
нопотік, i та ж таки рекла-
ма має приносити немалий 
прибуток. Чи вiн тече в 
приватні кишені? ■

КРИМІНАЛ

Не одним 
мільйоном жили
«Конверт» на територіях 
Черкащини та Київщини 
в особливо великих розмірах
Людмила НІКІТЕНКО

 На Черкащині викрито злочинну групу, котра налагодила схему 
конвертації безготівкових коштів у готівку на територіях Черкась-
кої та Київської областей. Причому в особливо великих розмірах. 
Як повідомили «Україні молодій» у прес-службі Черкаської облас-
ної прокуратури, її співробітники спільно з колегами з обласного уп-
равління СБУ припинили протиправну діяльність із виведення кош-
тів державних підприємств та капіталів суб’єктів легального секто-
ру економіки в тіньовий обіг.
 Правоохоронці кажуть, що злочинці готівкові кошти незакон-
но конвертували у валюту і виводили на офшорні рахунки підкон-
трольних їм компаній-нерезидентів України.  «Під час проведення 
обшуків в офісних приміщеннях та банківських відділеннях виявле-
но та вилучено значну кількість банківських карток фізичних осіб-
підприємців, за допомогою яких відбувалось зняття готівки з кар-
ткових рахунків підконтрольних суб’єктів господарської діяльності, 
печаток, бланків, фінансово-розпорядчих документів», — розпові-
дають у черкаській обласній прокуратурі.
 Тільки за результатами обшуків вилучено готівкові кошти в різ-
них валютах, які в гривневому еквіваленті становлять близько 1 млн. 
грн. Але, наголошують правоохоронці, злочинна група не одним цим 
мільйоном жила. 
 Попередньо дії любителів конвертцентру кваліфіковано за ч. 3 
ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом 
зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу Украї-
ни. Наразі тривають слідчі та процесуальні дії, котрі й мають довес-
ти, скільки ж насправді мільйонів пройшло через той «конверт». ■

■

доларiв
Україна експортувала сигарет за півроку, пові-
домила ДФС України. Найбільшими країнами-
імпортерами сигарет упродовж звітного періоду 
стали: Японія — 31,9 млн. дол., Грузія — 27,5 
млн. дол., Азербайджан — 24,7 млн. дол.

На 145 млн. доларiв
Харківський маши-
нобудівний завод 

«ФЕД» уклав чотири контракти з китайськими авіа-
будівниками, повідомив голова правління компанії Вік-
тор Попов. Йдеться про виробництво різних авіаційних 
агрегатів — систем управління польотом, агрегатів па-
ливної системи літаків, гідросистем і систем енергопос-
тачання літаків, а також ремонт авіатехніки.

гривень
виділено держа-
вою для фінансу-

вання 79 наукових розробок молодих уче-
них, повідомила міністр освіти і науки Ук-
раїни Лілія Гриневич. Вона зазначила, що за 
час проведення конкурсу міністерство отри-
мало 439 проектів наукових робіт молодих 
учених зі 114 вишів та наукових установ.

місце
зi 128 посіла Україна у Гло-
бальному інноваційному ін-

дексі, передає УНН із посиланням на дані 
Global Innovation Index. До першої десятки най-
більш інноваційних країн світу увійшли Швей-
царія, Швеція, Велика Британія, США, Фінлян-
дія, Сінгапур, Ісландія, Данія, Нідерланди і Ні-
меччина. Остання країна у рейтингу — Ємен.

осіб
претендує на одну віль-
ну вакансію в Україні ста-

ном на 1 серпня, повідомив в.о. го-
лови Державної служби зайнятості 
Валерій Ярошенко. За його слова-
ми, зараз ситуація стабілізувалась, 
адже ще на початку року на одне ро-
боче місце було 19 претендентів.

На 25 млн. 12 млн. 56-те 9
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

Організатори Сорочинського ярмарку сподіваються цього року мати рекордну 
кількість відвідувачів.
Фото з сайта chamber.kr.ua.

❙
❙
❙

ГАМАНЕЦЬ

Краще пішки?
Керівники київського метрополітену 
анонсують подорожчання 
проїзду втричі

■

ТРАДИЦІЇ

По латаній дорозі —
на ярмарок
Продавати вигідніше на вулицях та на трасі

■ ПЕРШИЙ ЗАРОБІТОК

Честь змолоду
Донька Ляшка працює 
на фермі під Києвом
Інф. «УМ»

 Донька лідера фракції 
Радикальної партії Олега 
Ляшка Владислава годує 
коней i птицю, щоб зароби-
ти на навчання, — про це 
політик повідомив на своїй 
сторінці у «Фейсбуцi».
 Народний депутат роз-
повів, що донька, за при-
кладом батька, заробляє 
перші свої гроші, догляда-
ючи за худобою на фермі 
під Києвом. 
 Ляшко поділився влас-
ним досвідом поводження 
з тваринами, поспілкував-
шись із донькою по скай-
пу. Також він намагався 
з’ясувати, скільки зароб-
ляє дитина, проте Владислава не зізналася.
 Політик подякував фермеру, який забезпечує ро-
ботою молодь, i зазначив, що планує підтримувати 
таких підприємців законодавчо. Разом із колегами 
Віктором Вовком та Віктором Галасюком Ляшко за-
реєстрував законопроект про надання податкових 
пільг роботодавцям, які беруть на роботу випускни-
ків закладів профтехосвіти.
 «Уся державна політика має бути спрямована на 
підтримку людей праці, а не дармоїдів. Молодь має 
працювати, а не тинятися по генделиках», — підсу-
мував політик. ■

■

Ляшко спілкується 
з донькою по скайпу.

❙
❙
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«Відсутність єдиної Помісної 
Церкви — причина того, як ми 
живемо»
 ■ У своїй книзі «Недержавні 
таємниці» в розділі про Грузію 
ви пишете, що «план Саркозі» 
щодо цієї країни не містив важ-
ливого пункту — щодо її тери-
торіальної цілісності. А як ви 
оцінюєте план врегулювання 
конфлікту на Донбасі, я маю 
на увазі «Мінськ-2»?
 — «Мінськ-2» я можу ро-
зуміти як тактику. Але якщо 
ми говоримо про врегулюван-
ня конфлікту, то очевидно, що 
війну треба називати війною. І 
по відношенню до агресора пот-
рібно застосовувати всі необхід-
ні міжнародні механізми. У нас 
є прекрасний механізм виходу 
на реалізацію територіальної 
цілісності і політичного суве-
ренітету — гарантії країн «ядер-
ного клубу». Апеляція до країн-
гарантів врегулювання цього 
конфлікту закладена в підписа-
ному Меморандумі (Будапешт-
ський меморандум, підписаний 
у грудні 1994 року Україною, 
а також РФ, США і Великоб-
ританією як гарантами безпе-
ки України після її відмови від 
ядерної зброї. — «Апостроф»). 
Я не знаю, якою британська 
сторона буде бачити свою місію 
у врегулюванні і який буде інс-
трументарій: чи це надання фі-
нансової допомоги Україні, чи 
надання гуманітарного проек-
ту, чи розробка «плану Марша-
ла» Європейського Союзу для 
України з 50 млрд. дол. вли-
вання в українську економі-
ку... Це не подачки, це еконо-
мічні проекти, які мають окуп-
ність. Це може бути мілітарний 
компонент чи оборонний пакет, 
або пакет солідарних диплома-
тичних дій. Незалежно від того, 
про яку країну з ядерного клубу 
ми говоримо, є десятки способів 
і десятки інструментаріїв, щоб, 
відштовхуючись від букви Ме-
морандуму, забезпечити належ-
ну поведінку Росії.
 ■ Свого часу ви доклали чи-
мало зусиль для того, щоб в Ук-
раїні була одна Помісна Цер-
ква. Як гадаєте, чи теперішня 
спроба увінчається успіхом?
 — У Світовому православ’ї 
відбуваються тенденції, які 
сьогодні українське церковне 

питання вивершують як ніко-
ли. Якби такі обставини, я маю 
на увазі міжцерковні відноси-
ни, були у 2005-2006 роках, я 
думаю, що візит Вселенського 
патріарха закінчився б так, як 
я розраховував.
 Перед Вселенським собором 
(нещодавній собор на Криті. — 
«УМ») відбулася церковна на-
рада, яка затвердила його поря-
док денний, всі православні пат-
ріархи підписали цей порядок. 
Коли скликали Собор, то чоти-
ри патріархи, включаючи росій-
ського, на нього не приїхали. Со-
бор відбувся, ті фундаменталь-
ні базові рішення, які треба було 
провести, були проведені. Було 
проведено також низку інших 
другорядних питань. Я думаю, 
що теперішні обставини є інши-
ми, ніж ті, які були до Вселенсь-
кого собору. Коли РПЦ нама-
гається створити начебто такий 
слов’янський союз проти грець-
ких церков, проти кола церков, 
які наближені до Вселенського 
патріарха, тоді виникає логічне 
запитання: де знаходиться ук-
раїнська церква, у якої більше 12 
мільйонів вірних? Я перекона-
ний, якщо провести грамотний 
церковний діалог, то ми будемо 
говорити про десятки мільйонів 
вірних, які будуть віддані темі 
єдиної Помісної Церкви. В цих 
обставинах те, де буде українсь-
ка церква Київського патріарха-
ту, дуже впливає на міжнародну 
розв’язку того конфлікту, який 
виник у православ’ї.
 Сьогодні у нації є більше 
знань і порозуміння ніж, нап-
риклад, було у 2005 році. Коли 
я говорив про Помісну Церкву, 
то мені здавалося, що 60-70 % 
не розуміли, що я маю на увазі. 
Сьогодні левова частка україн-
ців розуміє, наскільки важли-
во, щоб в Україні була єдина 
Помісна Церква.
 ■ Який зі сценаріїв роз-
в’язання українського церков-
ного питання більш вірогідний: 
естонський, де частина Цер-
кви під Константинопольсь-
ким, а частина — під Московсь-
ким патріархатом, чи все-таки 
Константинополь об’єднає дві 
гілки українських церков і на-
дасть українській церкві авто-
кефалію?
 — Вселенський патріарх 

тричі за церковну практику під-
твердив, що українська церков-
на територія є його канонічною 
територією. Користуючись цим 
принципом, у 1924 році він на-
дає автокефалію Польській цер-
кві, яка була територією Київсь-
кої митрополії, яка підпоряд-
ковувалась Вселенському пат-
ріарху. Якщо в 1924 році цей 
механізм для автономії був мож-
ливий у застосуванні до поляків, 
то його як прецедент можна за-
стосувати і до врегулювання ук-
раїнського церковного питан-
ня. В Естонії була інша форму-
ла розв’язання, але Вселенський 
патріарх, подивившись на ситу-
ацію, яка склалася в цій церкві, 
зробив крок назустріч.
 Мені надзвичайно приємне 
рішення українського парла-
менту з цього приводу, це дуже 
важливо, що політичний інсти-
тут звертається до Вселенського 
патріарха. Надіслано також ти-
сячі звернень різних організа-
цій, громадян, і я думаю, що це 
працює. Врешті-решт через різ-
ні візії ми можемо сформувати 
той план, який буде для Украї-
ни, який, можливо, візьме ком-
поненти врегулювання з одного, 
другого, третього випадків. Але 
сьогодні нам всіляко треба пра-
цювати по налагодженню внут-
рішнього національного церков-
ного діалогу, це та домашня ро-
бота, яку треба робити.
 ■ Але зараз УПЦ КП і УПЦ 
МП очолюють люди, які, м’яко 
кажучи, — далеко не друзі, і 
зрозуміло, що це не сприятиме 
діалогу.
 — Персоніфіковані пробле-
ми великі і важкі. Я розумію 
вагу цього фактора, але ніщо не 
впливає так на предстоятелів 
Церкви, як поведінка громади. 
Ми повинні бути свідомі, який 
наш вибір, куди ми ходимо кож-
ної неділі, бо від цього також за-
лежить те, як будуть жити наші 
діти. Відсутність єдиної Поміс-
ної православної Церкви — це 
причина того, як ми живемо.

«Кожна людина, яка боролась 
за суверенітет України, є 
нашим героєм»
 ■ Стосунки турецького пре-
зидента Ердогана з президен-
том РФ Путіним стають усе 
теплішими. Чи не приведе така 
дружба до того, що Туреччина 
визнає Крим частиною Росії?
 — Я думаю, що для Туреч-
чини відносини з НАТО і Євро-
пейським Союзом є більш стра-
тегічними, ніж відносини Ер-
догана з Путіним. Відносини 
Туреччини і Росії у вимірі тієї 
політичної ситуації, яка є сьо-
годні нестабільною у Туреч-
чині, резонансні тим, що вони 
занадто серйозно впливають 
на організацію життя багато-
мільйонного середнього класу 
турків. Це питання не є таким 
актуальним, з точки зору стра-

тегії, але, з точки зору тактики, 
я думаю, що для Ердогана про-
демонструвати ревізію відносин 
із Росією і відновити ту еконо-
міку, на якій працюють десят-
ки мільйонів росіян і турків, з 
точки зору ціни поточного мо-
менту, важливіше, ніж ті про-
візії, які закладаються у стра-
тегічних відносинах. Я би ска-
зав, що ці стосунки є тактични-
ми і короткостроковими.
 ■ Як прокоментуєте рішення 
польського парламенту про ге-
ноцид поляків з боку українців?
 — Я відношусь до тих ук-
раїнців, яких обурило це рішен-
ня. Я думаю, що воно не спра-
ведливе, не правильне, не чес-
не. Друзі так не можуть чинити 
навіть у часи, коли нема війни. 
А коли Україна перебуває у до-
сить тяжкій ситуації, це не виг-
лядає дружньо.
 Коли 13 років тому ми при-
ймали в парламенті рішення 
щодо цього питання, то я був 
тоді лідером опозиції, в нас 
було багато переговорів із поль-
ською стороною. Після довгих 
дебатів ми вийшли на формулу 
«Прощаємо і просимо прощен-
ня». Велика заслуга того полі-
тичного періоду була в тому, що 
ми уникли мірок на літри крові, 
на кількість душ, що ми полі-
тично не пішли в арифметику. 
Кожна трагедія — персональ-
на. Ми повинні бачити належ-
не ставлення до жертв, вшану-
вання їх. Вже тоді, в 2005 році, 
була вироблена ціла симетрич-
на система, як ми проводимо 
благоустрій на захороненнях 
бійців українського визвольно-
го руху, як поляки роблять ана-
логічну роботу. Те, що ми пос-
тавили єдину політичну оцін-
ку через прощення, було вели-
ким політичним досягненням 
того часу. Ми хотіли цим сказа-
ти, що більше політичної ревізії 
в нас не буде. А далі — слово за 
наукою, освітою, громадами. 
Ми прийшли до прощення че-
рез каяття, і обидві сторони це 
зробили.
 Коли польська сторона, поп-
ри те, що було зроблено, на по-
рядок дня ставить знову полі-
тичну оцінку дій конкретного 
періоду — це подвійне розчару-
вання, бо це нівелює попередні 
досягнення.
 ■ А що з цим тепер робити? 
Може трапитися так, що відбу-
деться повна ревізія українсь-
ко-польських стосунків?
 — По-перше, я думаю, що 
буде повний політичний крах, 
коли ми дійдемо до повної 
ревізії. Я думаю, що великий 
політичний крах буде і тоді, 
коли ми скасуємо політичні до-
мовленості 2003 року, які да-
ють єдину вірну формулу сто-
сунків між націями-друзями і 
країнами-друзями.
 По-друге, ми ніколи не при-
діляли стільки уваги історії, 

скільки приділяють поляки. 
Вони власну історію пишуть 
самі, їм не пише Москва, і ніх-
то не дає інтерпретації польсь-
кій історії. Історія є такою, як 
її пише нація, а не хтось зі сто-
рони і, не дай Бог, переможці. 
У нас ще немає нашої написаної 
історії. Коли поляки ставлять 
на порядок денний наш виз-
вольний рух, який вели наші 
бійці на етнічних українських 
землях, і називають це геноци-
дом, то в нас виникає непоро-
зуміння принаймні по двох по-
зиціях, які для нас зажди бу-
дуть святі. Український націо-
нальний визвольний рух 40-х 
років завжди буде вписаний в 
українську сторінку як рух на-
ціональних героїв. І кожна лю-
дина, яка в ті роки боролася за 
суверенітет України і незалеж-
ність, є нашим героєм. Нам пот-
рібно навчитися шанувати ук-
раїнський визвольний рух і на-
лежно шанувати його героїв, 
так, як роблять це поляки чи 
інші європейці. До такої оцін-
ки нам ще далеко.
 З іншого боку, рішення 
польського парламенту — це 
не позов всієї польської нації, а 
провладної політичної сили.

«Савченко витягла 
«Батьківщину»
 ■ Як ви оцінюєте заяви Надії 
Савченко? Останнім часом її ба-
гато критикують...
 — Я не хочу своїм словом об-
разити Надю. Те, що вона зро-
била, перебуваючи в московсь-
ких катівнях, — це незабутній 
приклад для нації. Що ж сто-
сується багатьох політичних 
питань, то в мене склалося від-
чуття, що Надя ще не має пе-
ред очима тієї досконалої полі-
тичної мапи, якою треба йти в 
політику, її категорії, її переко-
нань. Тому виникає багато епі-
зодів, які насправді є другоряд-
ними. Якщо немає цієї візії до 
горизонту, тоді часто Надя зби-
вається у коментарі, які вистав-
ляють її дуже несимпатично.
 ■ Савченко заявила, що, 
якщо треба, то буде Президен-
том. Чи є у неї шанси?
 — Я б ніколи не казав «ніко-
ли», знаючи оригінальність пев-
ної частини людей, які можуть 
вивершувати на політичну аре-
ну політиків, які можуть далеко 
не послідовно робити українсь-
кі справи. В нас такі приклади 
вже були. Я знаю, як люди, які 
не пройшли високих державних 
щаблів, за місяць ставали геро-
ями нації. Все залежить від ви-
борця і декількох нюансів, які 
можуть накладатися. Якщо на 
посилення піде п’ять-шість фак-
торів, то все може бути.
 ■ Але тоді Савченко складе 
конкуренцію Юлії Тимошенко, 
у фракції якої вона зараз пере-
буває...
 — Я думаю, це для Юлії Во-

Віктор Ющенко: 
Я б не здав Крим, 
це точно
Третій Президент України вважає, що українська армія 
була здатна утримати Крим у 2014 році

З ПЕРШИХ ВУСТ

Тетяна ШПАЙХЕР

(Закінчення. Початок у номері за 17 серпня)

Забезпечити територіальну цілісність України можна за допомогою 
міжнародних механізмів, насамперед спираючись на положення 
Будапештського меморандуму, підписаного країнами-членами 
«ядерного клубу», впевнений третій Президент України Віктор 
Ющенко. У другій частині інтерв’ю «Апострофу» він розповів, чому 
ніколи не здав би Крим Росії, висловив свою думку з приводу 
діяльності Надії Савченко, пояснив, чому визнання в Польщі «Во-
линської трагедії» геноцидом із боку українців є недружнім кро-
ком, а також прокоментував створення в Україні єдиної Помісної 
Церкви.

■

Третій Президент України Віктор Ющенко.
Фото з сайта apostrophe.com.ua.
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Олег ЛЯШКО, 
лідер Радикальної партії

 Сумна хроніка уря-
дових антиреформ: за 
даними Держслуж-
би зайнятості, за ос-
танній рік 490 тис. 
українців перестали 
платити єдиний соціальний внесок, це 
означає, що вони втратили роботу.
 Влада продовжує запевняти нас, 
що підвищення комунальних тарифів, 
приватизація та отримання кредитів від 
МВФ — це успішні реформи. А я ствер-
джую, що успішні реформи — це залу-
чення інвестицій, розвиток виробниц-
тва, збільшення експорту, а отже — 
створення нових робочих місць!
 Через недолугу урядову політику 
напередодні 25-річчя Незалежності де-
ржави ми опинились у ситуації, коли в 
43-мільйонній країні у нас лише 9 млн. 
платників податку на доходи фізичних 
осіб, понад 12 млн. пенсіонерів і 1,8 млн. 
безробітних за методологією Міжнарод-
ної організації праці.
 Пливучи за течією, приймаючи як 
належне урядові плани 1%-го еконо-
мічного зростання, не маючи власного 
українського плану розвитку, — випра-

вити ситуацію неможливо. Влада знов 
і знов це доводить ціною зубожіння ук-
раїнців.
 Радикальна партія натомість пропо-
нує реальну альтернативу — антикри-
зовий План розвитку економіки, одним 
із пріоритетів якого є національна про-
грама зайнятості населення та створен-
ня нових робочих місць.
 Наш План включає розробку комп-
лексної програми соціально-економіч-
ного розвитку, яка передбачатиме пере-
хід до економічного зростання на рівні 7-
10% на рік із одночасним підвищенням 
рівня життя громадян. З метою забезпе-
чення інституційної спроможності пере-
ходу країни від занепаду й «проїдання» 
до інвестиційного розвитку, структур-
ної модернізації та стимулювання еко-
номіки ми пропонуємо створити систе-
му державних інститутів та механізмів 
розвитку економіки, серед них — екс-
портно-кредитне агентство, державний 
банк відбудови і розвитку, індустріальні 
парки, агентство підтримки малого біз-
несу та інші. 
 Прискорення економічного розвит-
ку планується досягти через цілеспря-
мований «розігрів економіки», вплив на 
динаміку ВВП через усі його складові — 
інвестиційний попит, приватний та де-

ржавний споживчий попит, експорт 
та імпорт — із налаштуванням усіх ва-
желів економічної політики на режим 
модернізації. 
 Також ми пропонуємо встановлен-
ня дієвих податкових, митних, тариф-
них, регуляторних та інших інвестицій-
них стимулів для залучення масштабних 
приватних інвестицій у реальний сектор 
економіки (у т.ч. податкові канікули для 
малого бізнесу; вигідні для вітчизняних 
виробників мита; звільнення реінвесто-
ваного прибутку від оподаткування; ін-
дустріальні парки з готовою інфраструк-
турою і податковими стимулами; додат-
кові гарантії інвесторам у рамках де-
ржавно-приватного партнерства та ін.).
 Основа нашого плану — це стиму-
лювання експорту українських вироб-
ників, у тому числі через ліквідацію ре-
гуляторних обмежень для експортерів, 
cпрощення процедур міжнародної тор-
гівлі, державне страхування, гаранту-
вання та здешевлене кредитування ек-
спорту та ін.
 Ми плануємо підвищити купівель-
ну спроможність громадян шляхом не 
номінального, а реального підвищен-
ня мінімальних соціальних стандартів 
у поєднанні зі зниженням податкового 
тиску й масштабною детінізацією еконо-
міки на фоні стимулювання виробниц-
тва. 
 Для ефективного висвітлення етапів 
реалізації плану ми пропонуємо запро-
вадити щоквартальний публічний звіт 
керівництва місцевих органів самовря-
дування та уряду. 
 Повний текст антикризового Пла-
ну розвитку економіки можна прогля-
нути тут: http://www.slideshare.net/
galasyuk/ss-57665693. ■

лодимирівни велика проблема. Я ці 
відносини читаю так: якби Савченко 
не була першим номером «Батьківщи-
ни», то «Батьківщина» не була б пар-
ламентською партією. То було «остан-
нє пришестя», і Надя їх витягла. Те-
пер я думаю, що немає більшої задачі, 
як дискредитувати Надю. Чим більше 
вона буде дискредитована, тим прості-
ше звільняється місце для другого лі-
дера «Батьківщини». Коли «Батьків-
щина» була нікому не потрібна — то 
на прапорі малювали ім’я Савченко і з 
ним йшли, а зараз це стало дуже делі-
катним питанням не тільки для «Бать-
ківщини», а й для багатьох шануваль-
ників Савченко. Давайте подивимось 
«другу серію».

«Здача Криму — це проблема 
політичного рішення»
 ■ Якби ви були Президентом у той 
момент, коли анексували Крим, чи ви 
б за нього воювали?
 — Я б його не здав, це точно. Це не 
була проблема зброї і збройного конф-
лікту. Це була проблема політичного 
рішення. Тому коли порівнюють якусь 
чисельність армії, кількість «градів» і 
танків, у тому числі й у Криму, то я ду-
маю, що це не має ніякого відношення 
до врегулювання тодішньої ситуації 
на півострові. Якщо була б політична 
воля, то я переконаний, що тієї блокади 
парламенту не було б. Нам треба було 
захищати силою свої інститути влади, 
перш за все парламент, і не давати мож-
ливість розпускати руки путінським 
молодчикам. Тим паче, як зараз відо-
мо з даних розвідки, що Путін насправ-
ді найбільше боявся створення органі-
зованого опору для трьох сотень «зеле-
них чоловічків» і тих груп, які їхню ро-
боту забезпечували.
 ■ Але чому українські політики не 
забезпечили організований військо-
вий опір «зеленим чоловічкам»?
 — У цій частині аналізу мені най-
дивніше було чути пояснення про те, 
що в нас не було армії. В нас було 190 
тисяч. До речі, той офіцерський склад, 
яким тоді був, таким і залишився. Ні-
чого не змінилося. Це ті хлопці, які 
готові були боротися за свою країну. В 
нас була така сама зброя, яка була на 
боці росіян, коли окуповували Крим 
чи Донбас. В нас були ті самі БМП, ті 
самі БТРи, ті самі «гради», той самий 
АК-47. Тут не питання зброї чи чи-
сельності. Не було політичного рішен-
ня. Та політична позиція, яку зайняло 
тоді українське керівництво, говорить 
про те, що українська армія не отрима-
ла належного наказу на свої дії. Я при-
гадую, як Севастополь покидав наш 
корвет, здається, «Тернопіль», яко-
му не була дана команда ні ліворуч, ні 
праворуч, ні вперед, ні назад. Команда 
на свій розсуд визначала тактику по-
ведінки, і таке було не тільки на цьо-
му кораблі, а й у військових частинах, 
це було скрізь. Чому ми дорікаємо ук-
раїнським солдатам і українській ар-
мії, котра не отримала наказу дій?
 ■ До речі, як ви оцінюєте діяль-
ність Саакашвілі на посаді одеського 
«губернатора»? І що думаєте про його 
шанси стати Президентом України?
 — Я Міхо люблю в хорошому зна-
ченні цього слова. Він — мій політич-
ний друг, це мій політичний побра-
тим, з яким пройдено немало і, може, 
попереду ще багато буде. Коли йдеться 
про проблеми українського становлен-
ня, то я говорю про міжнародних екс-
пертів, про міністрів з інших держав 
лише в одному ключі; якщо ми говори-
мо про формування стратегії нації — 
то цим повинні займатися національ-
ні політичні кадри і сили. Це не обгово-
рюється. Тому це малий знак запитан-
ня, який у мене існує до людей, яких я, 
безумовно, поважаю, досвід і практи-
ку яких я ціную, які проходять із гро-
мадянства інших країн на посади тих 
чи інших міністрів. Їхня доля по-різ-
ному складається, тому що формува-
ти рух галузі в країні з 45 млн. грома-
дян зі складними національними, со-
ціальними, політичними відносинами 
— це дуже складне політичне завдан-
ня. І для цього треба виховувати націо-
нальні політичні кадри. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 «Виробництво і екс-
порт зерна. Як зберегти по-
зиції України на світовому 
ринку?» — такою була тема 
«круглого столу» в прес-цен-
трі УНІАН. Експерти, аграрії 
та представники Міністерс-
тва аграрної політики підби-
ли підсумки сезону та обго-
ворили перспективи аграр-
ної галузі.
 Як зазначив президент 
української зернової асоціа-
ції Володимир Клименко, за 
прогнозами мінагрополіти-
ки США, ми в цьому році мо-
жемо отримати рекордний 
урожай 64,1 млн. тонн зер-
на: «Дійсно, ми бачимо зараз 
уже 63 млн. тонн виробниц-
тва зерна й на експорт піде 
близько 41 млн. тонн проти 
39 — у минулому році. Якщо 
Бог дасть успіх з кукурудзою, 
то такі баланси будуть, і їх ба-
чать усі учасники ринку. Ук-
раїна останні чотири роки в 
трійці світових експортерів 
зерна (після США та ЄС, де 28 
держав), займає сьоме місце у 
світі з виробництва зернових 
культур і 18-те з їх споживан-
ня. Тож нас очікує дуже ціка-
вий рік і велика робота». 
 Менш оптимістичним був 
голова Аграрної партії Ві-
талій Скоцик, адже лише са-
мовіддана робота аграріїв і 
сприятлива погода допомог-
ли Україні зібрати гарний 
урожай. «Незважаючи на те, 
що побили рекорд у минуло-
му маркетинговому році по 
експорту зерна й можливий 
рекорд у цьому році, але чи 
ми стали від цього багатші? 
Чому дефіцит держбюдже-
ту виріс у порівнянні з верес-
нем минулого року в 17 разів? 
Чому відбулася девальвація 
нацвалюти на 320 % за остан-
ні два роки, й на 19 % — із ве-
ресня 2015 року? 
 Верховна Рада формує 
уряд та його стратегію, ви-
значає коаліційну угоду й 
основні засади економічної 

політики держави. На жаль, 
у коаліційній угоді й програ-
мі уряду було прописано дві 
стратегічні помилки: нарос-
тити виробництво зерна до 
100 млн. тонн і збільшити ек-
спорт у 2,5 раза. Але світ чіт-
ко розуміє, що той, хто є грав-
цем на сировинних ринках, є 
в програшній позиції. Навіть 
ті, хто працювали у вугле-
воднях (нафта, газ): РФ, Са-
удівська Аравія, Нігерія, Ве-
несуела — з падінням сиро-
винних ринків різко втрати-
ли баланс бюджетів у своїх 
країнах». 
 Що ж може тоді відбува-
тися з сировинною галуззю, 
країною, такою, як Украї-
на? Замість того, щоб стави-
ти запитання про те, щоб пе-
реробляти продукцію в на-
шій державі, створювати до-
дану вартість тут, продавати 
завершений продукт, здійс-
нюючи реально наповнення 
бюджету з виробленої про-
дукції через податки місцево-
го та загальнонаціонального 
бю джетів, ми пішли шляхом 
нарощування експорту. 
 Тож зміна тільки орен-
дних відносин, замість змі-
ни податкового законодавс-
тва й земельної реформи, не 
дала загального пакета вре-
гулювання питання, а при-
звела лише до того, що була 
«покладена» аграрна галузь 
за останні два роки, що стало, 
без перебільшення, катастро-
фою.
 «Що ж відбулося через 
таке неправильне рішення 
ВР у формуванні неправиль-

ної політики й дій уряду? — 
риторично запитує як еконо-
міст пан Скоцик. — За останні 
два роки ми втратили в країні 
2,5 млн. робочих місць, 4 млн. 
людей виїхали на заробітки за 
кордон, 0,5 млн. дрібних і се-
редніх підприємств закрило-
ся, із 400 тисяч офіційних без-
робітних — більше 80 % з ви-
щою освітою. 
 Так, ми можемо пишати-
ся, що в трійці лідерів по ек-
спорту зернових, адже нарос-
тили виробництво зернових у 
період 2010—2015 років удві-
чі! Але у кінцевому етапі — 
стратегічні помилки призвели 
до того, що ми стали однією з 
найбідніших країн світу».
 Біда й у тому, що ми має-
мо дуже низьку купівель-
ну спроможність населення. 
Якщо у 1990 році ми виробля-
ли 6400 доларів ВВП на душу 
населення, то в кінці 2015 
року — лише 1750. В минуло-
му році купівельна здатність 
наших співгромадян упала на 
12,9 %, а з початку 2016 року 
— на 22,5 %! 
 Ті інструменти, які були 
закладені в основу розвитку 
аграрної галузі, виникли в 
1998 році, коли у ВР було кон-
солідоване лобі Аграрної пар-
тії. Саме тоді з’явився фіксо-
ваний с/г податок, спеціаль-
ний режим ПДВ, програми з 
компенсації кредитних ста-
вок комерційних банків, ком-
пенсації щодо техніки через 
систему укравтолізингового 
виробництва, підтримки ви-
ноградарства, садівництва та 
ягідівництва.

 Вочевидь уряд нарешті 
повинен слухати тих людей, 
які формують галузь номер 
один у країні. В тому числі 
— створення координаційної 
ради (яка колись була). А ні 
уряд, ні ВР аграріїв чути не 
хочуть. 
 «Тому з 30 червня 2015 
року дотепер ми провели сім 
загальнонаціональних страй-
ків, закликаючи уряд сісти за 
стіл переговорів і оцінити си-
туацію. Нагадаю, що на 1990 
рік у нас було майже 9 млн. 
дійного стада (корів), на кі-
нець 2015 року — 2,3 млн., 
а зараз залишилося лише 1,9 
млн. голів!» — емоційно нага-
дав пан Віталій. 
 До 1 липня уряд пови-
нен був подати до ВР бачення 
податкового кодексу й при-
йняти пропозиції профіль-
них асоціацій, але цього не 
відбулося. А до 15 вересня — 
подати бюджетну резолюцію, 
але уряд не хоче спілкувати-
ся з профільними асоціація-
ми, обговорювати критичний 
стан в аграрній галузі. 
 «Тож нещодавно нами 
було прийнято рішення про 
проведення у вересні всеук-
раїнського аграрного віча. А 
якщо діалогу не відбудеться 
й точку зору профільних асо-
ціацій не буде враховано при 
підготовці бюджету на 2017 
рік, аграрне середовище зно-
ву вийде на 8-й загальнона-
ціональний страйк, де буде 
обговорюватися питання опо-
даткування й ринку землі», 
— попередив голова Аграр-
ної партії. ■

АЛЬТЕРНАТИВА

Від занепаду — до розвитку
Антикризовий план Радикальної партії 
проти урядових антиреформ

■

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Діалог чи страйк?
Проблеми галузі номер один 
обговорювали аграрії 
за «круглим столом»

■

Голова Аграрної партії Віталій Скоцик.❙



КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30 ТСН

06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.35 Маша і ведмідь

09.30 Чотири весілля-5

10.55, 1 2.20 Міняю жінку-4

13.45, 14.20 Т/с «Сліпа»

14.45, 15.45 Сімейні 

мелодрами- 6

17.10 Мелодрама «Уламки 

щастя»

20.15 Комедія «Свати-5»

21.15 Т/с «Центральна лікарня»

23.10 Бойовик «Правдива 

брехня»

01.55 Драма «Бiлий птах із 

чорною ознакою»

03.35 Драма «Цвітіння 

кульбаби»

05.20 Служба розшуку дітей

05.25 Шість кадрів

ІНТЕР

05.40, 20.00, 0.40, 5.20 

Подробиці

06.10, 11.15, 12.25 Слідство 

вели... 

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

12.00, 14.00, 17.40 

Новини

07.15, 7.35, 8.10, 8.35 «Ранок 

з «ІНТЕРом»

09.20 Т/с «Варенька. 

Наперекір долі»

13.35, 14.20 Судові справи

15.05 Сімейний1 суд

16.05 Чекай на мене

18.00, 19.00 Стосується 

кожного

21.00 Т/с «Яблуневий 

сад»

01.30 Д/ф «Таємниці 

пірамід»

02.20 Т/с «Сусіди»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

05.50 Події тижня 

06.50, 7.15, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

1.40 Події

09.15 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.00, 5.10 Реальна містика

12.00 Х/ф «Я тебе ніколи 
не забуду»

14.00, 15.30 Т/с «Тест на 

любов»

18.00, 4.10 Т/с «Співачка»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «Потрійний 

захист»

23.00 Події дня

23.30 Х/ф «Дідусь легкої 
поведінки»

02.25 Зоряний шлях

ICTV

05.00 Служба розшуку дітей

05.05, 4.35 Провокатор

06.00 Громадянська оборона

07.00, 4.10 Факти

07.45, 19.20 Надзвичайні 

новини

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки

10.10 Дивитись усім!

11.10, 13.20 Х/ф «Агент 
Джоні Інгліш»

12.45, 15.45 Факти. День

13.35 Х/ф «Агент 
Джоні Інгліш-2. 
Перезавантаження»

15.35, 16.10 Х/ф «Помри, 
але не зараз»

18.45, 21.10 Факти. Вечір

20.20 Д/ф «Новоросія. Ціна 

проекту»

21.30 Т/с «Пес»

22.35 Т/с «Відділ 44»

23.30 Х/ф «Корабель 
«Місячний гонщик»

02.10 Х/ф «Саботаж»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Світ тварин

03.35 Зона ночі

05.45 М/с «Пінгвіни 

Мадагаскару»

07.02 Kids Time

07.05, 0.40 Х/ф 
«Красунчик»

09.20 Х/ф «Красунчик-2»
12.00 Х/ф «Правила 

знайомства: 
Метод Хітча»

14.20 Т/с «Не родись 

вродливою»

18.00 Абзац

19.00 Ревізор

21.50 Пристрасті за 

ревізором

02.55 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 10.46, 1.55, 5.55 Огляд 

преси

06.25, 18.45 Місцевий час

06.35, 17.45 Час громади

06.43, 8.20, 21.25, 0.15 Бізнес-

час

06.45 Клуб LIFE

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00, 00.00 Час новин

07.10, 7.32, 8.10, 8.25, 8.35 

Інформаційний ранок на 

5 каналі

10.10, 10.32, 11.10, 11.32, 

12.32 Наживо: прес-

конференція щодо 

ситуації у зоні АТО

10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 

14.30, 23.30, 0.30, 2.00, 

4.00, 5.00 Час: Важливо

13.15, 14.10 День

15.15, 16.15, 17.12, 18.15 

Україна — понад усе! 

20.00, 0.32 Час. Підсумки дня

22.15 Стоп корупції!

23.32 Кордон держави

01.20, 5.15 Дзеркало історії

02.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.10 Х/ф «Інспектор 
карного розшуку»

06.55 Т/с «Втеча»

09.00 Кримінальні справи

09.55, 17.25 Т/с «Детективи»

11.35 Х/ф «Блондинка і 
блондинка»

13.25, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: 

Нью-Йорк-6»

14.00, 19.00, 23.15, 2.40 

Свідок

15.15 Т/с «Доктор Блейк»

19.30 Т/с «Кулагін 

і партнери»

23.45 Т/с «Елементарно-3»

00.40 Т/с «Королівство»

03.10 Випадковий свідок

03.25 Речовий доказ

04.00 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Четвертий міжнародний 

музичний фестиваль, 

ч. 2 

07.05 Центральний 

державний архів-музей 

літератури і мистецтва 

України 

07.30 Профтехосвіта в 

сучасному ракурсі, ч. 2 

08.00 Ранок iз «Культурою»

08.30 Інформаційна програма 

«Культура. День». 

Дайджест

08.50 Ранок iз «Культурою»

09.20 Мовою мистецтва. 

Академія. Майстерня 

рисунка 

09.40 Д/ф «Симфонія» 

10.05 Осінні зустрічі. Сестри 

Тельнюк 

11.00 Театр Сергія Данченка. 

Пам’ять

11.40 Живий звук. Італійська 

музика бароко 

12.45 Вистава «Камера 

обскура» 

14.00 Х/ф «Пастка», с. 1
15.05 «Як тебе не любити, 

Києве мій...»

16.00 Гра долі. Богдан 

Хмельницький, ч. 1

17.00 Д/ф «Іларіон 

Свєнціцький у поході 

віків»

17.30 Роман Коваль. 

Повернення правди. 

Отаман Орел-

Гальчевський, ч. 1

18.00 Розповідає Олександр 

Сизоненко. Згадуючи 

Івана Сенченка

18.20 Музей Івана Огієнка

19.00 Інформаційна програма 

«Культура. День»

19.20 Світ у прямокутнику. 

Едуард Странадко

20.05 Передчуття. Алла 

Рубіна, ч. 1

21.00 Магія оперних шедеврів

22.30 Д/ф «Василь Стус. 

Феномен «Суток»

23.25 Олександр Білаш. 

Пісня, яку заспівав 

народ

00.00 Інформаційна програма 

«Культура. День» 

00.20 Світ у прямокутнику. 

Леонід Левіт, ч. 1

00.55 Гра долі. Невгамовний 

Пантелеймон, ч. 1 

01.10 Передчуття. Петро 

Миронов, ч. 2

02.00 Х/ф «Пастка», с. 1 
03.05 «Як тебе не любити, 

Києве мій...» 

04.00 Микола Куліш. «Мина 

Мазайло», ч. 1 

05.25 Євген Станкович. 

Концерт для скрипки з 

оркестром №2

 

СТБ

06.45, 16.00 Все буде добре!

08.45 Зіркове життя

09.40 Х/ф «Лабіринти 
кохання»

11.15 Х/ф «Одружений 
холостяк»

13.05, 20.00, 1.35 Слідство 

ведуть екстрасенси

18.00, 22.00 Вiкна-новини

18.30 Т/с «Коли ми вдома»

21.00 Містичні історії-7 

22.35 Вагітна у 16

23.45 Доньки-матері

00.45 Один за всіх

ТОНІС

06.00 Таке спортивне життя

06.30, 21.00 Відлуння

07.00 Д/ф «П’єр Рішар. 

Блазень чи король?»

09.50, 16.50 Алло, лікарю!

11.15, 19.50 Д/ф «Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем»

13.45, 17.45 Дорогами 

мистецтва

14.40 Приборкувачі 

крокодилів

16.10 Сироти дикої природи

18.15 Іпостасі спорту

18.50 В гостях у Дмитра 

Гордона

22.20 Довідник дикої природи

23.20 Сили природи

23.50, 4.10 Кумири

00.00 Фантазія

01.50 Т/с «Еротична спека»

02.50 Після опівночі

03.45 Світські хроніки

04.20 Зимою і літом 

мандруємо світом

04.45 Цивілізація Incognita

05.00 Джаз-коло

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

06.30, 9.50 Нове «Шалене 

відео по-українськи»

07.30, 8.50 Top Gear

08.30, 19.00, 23.00 ДжеДАІ

10.35, 1.35 Облом.UA. 

11.00 Реал-Бодрит

12.00 Українські сенсації

13.00 Д/п «Дембель»

14.00 Люстратор 7, 62

14.55 Люстратор. Спецпроект

15.50, 23.20 Секретні 

матеріали

18.30 Спецкор

19.20 Цілком таємно

20.00 Х/ф «На одного 
менше»

22.00 Т/с «Перевізник»

23.55 Х/ф «Апокаліпсис у 
Вегасі»

ФУТБОЛ

06.00, 8.00, 20.35, 3.20, 5.25 

Топ-матч

06.10 «Бернлі» — 

«Ліверпуль». ЧА

08.10 «Шахтар» — 

«Дніпро». ЧУ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.15 Великий футбол

12.00 «Атлетіко» — 

«Алавес». ЧІ

13.50 «Ворскла» — «Сталь». 

ЧУ

15.55 «Лестер» — 

«Арсенал». ЧА

17.50 ЧА. Огляд туру

18.45 «Зірка» — 

«Чорноморець». ЧУ

20.40 «Сосьєдад» — «Реал». 

ЧІ

22.45 ЧУ

00.35 ЧІ. Огляд туру

01.30 «Вотфорд» — «Челсі». 

ЧА

03.35 «Сельта» — 

«Леганес». ЧІ

ЄВРОСПОРТ

05.30, 8.00, 12.00, 13.30, 

19.00, 23.45, 2.30 

Футбол. 24-й тур. 

Чемпіонат MLS

07.00, 9.35, 15.05, 16.00, 1.00 

Велоспорт. «Вуельта»

09.30, 13.25, 15.00 Дорога до 

«золота»

11.00, 23.30 WATTS

15.45, 18.45 Велоспорт. 

«Вуельта»-екстра

20.15, 20.45, 22.00 Футбол. 

ЧА. Чемпіоншип

23.00 Футбол. Чемпіонат 

MLS. Кращі моменти

МЕГА

06.00, 1.10 Вражаючі кадри

06.40 Бандитська Одеса

07.30 Дзеркало історії

08.30, 12.20 Правда життя

09.30 Мисливець та жертва

10.30 Світ на долоні

11.30, 18.00 Аферисти проти 

туристів

13.20 Містична Україна

14.20, 19.40 Дивна справа

15.10 Генерали Гітлера

16.10, 22.40 Найнебезпечніші 

тварини

17.00, 20.40 Шукачі скарбів

18.50 Брама часу

21.40 Дикий Індокитай

23.30 Покер

00.20 Очима слідчих

05.10 Несподівані злочинці

К1

05.00 Рецепти щастя

05.50 Свати біля плити

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

09.10 Топ-модель у Парижі

10.25 Орел і решка. Шопінг

12.20 Т/с «Дикий ангел»

14.20, 20.10 Орел і решка

15.15, 21.00 Орел і решка. 

Ювілейний сезон

16.15 Три сестри

18.15 Звана вечеря

19.10 Розсміши коміка

22.00 Х/ф «Наречений 
напрокат»

00.10 КВК

02.10 Т/с «90210: нове 

покоління»

03.50 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.50 М/с «Підлітки-мутанти 

— черепашки-ніндзя»

07.35 М/с «Чаґінгтон»

08.00 МультMIX

09.45 М/с «Лис Микита»

10.10 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»

11.00 Х/ф «Попелюшка»
12.10 Х/ф 

«Румпельштільцхен»
13.30 Одного разу під 

Полтавою

15.00 Т/с «Домашній арешт»

16.35, 22.00 Країна У

17.55 Панянка-селянка

19.00 Панянка-селянка. 

Міжконтинентальний 

сезон

20.00 Танька і Володька

21.00 Т/с «Кухня»

23.00 Віталька

00.00 Т/с «Світлофор»

01.30, 5.00 У ТЕТа тато!

02.25 БарДак

03.15 17+

03.55 Т/с «Щоденники 

Темного»

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 21.00, 

5.30 Новини

06.05, 7.05, 8.05 Спорт

06.10, 7.10 АгроЕра

06.20, 7.50, 8.20 Смакота

06.25 Сім чудес України

07.20 Ера будівництва

07.25, 23.50 На слуху

08.30 Паспортний сервіс

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 ХХХІ Олімпійські ігри. 

Повтор найцікавіших 

змагань

12.20 Перша шпальта

13.30 Казки Лірника Сашка

13.40 Суспільний університет

14.05 М/ф 

14.55 Фольк-music

16.10 Д/ф «Герої України. 

Крути. Перша 

Незалежність»

17.00 Вікно в Америку

17.30 ХХХІ Олімпійські ігри. 

Церемонія закриття

21.30 Найяскравіші моменти 

ХХХІ Олімпійських ігор

21.50 Розсекречена 

історія. Спецпроект. 

За лаштунками 

Незалежності

ТРК «ЕРА»
23.00 Підсумки

23.25 Золотий гусак

01.20 Телевистава «Як 

чоловіки про жінок 

говорили»

02.00 Уряд на зв’язку з 

громадянами

02.30 Віра. Надія. Любов

03.20 Т/с «Роксолана»
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КАНАЛ «1+1»

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

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

07.35 Маша і Ведмідь
09.30 Чотири весілля-5
10.55, 12.20 Міняю жінку-4
13.45, 14.20 Т/с «Сліпа»
14.45, 15.45 Сімейні мелодрами-6
17.10 Мелодрама «Уламки щастя»
20.15 Комедія «Свати-5»
21.15 Т/с «Центральна лікарня»
23.10 Х/ф «Операція «И» та 

інші пригоди Шурика»
01.05 Комедія «Пропала грамота»
02.20 Мелодрама «Несподівана 

радість»
05.50 Служба розшуку дітей

ІНТЕР

06.05 Слідство вели... 
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 12.00, 

14.00, 17.40 Новини
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 «Ранок з 

«ІНТЕРом»
09.00 Офіційна церемонія 

підняття Державного 
Прапора України

10.00, 12.25, 14.20 Т/с 
«Полуничний рай»

15.30 Давай одружимося
18.00, 19.00 Стосується 

кожного
20.00, 0.55, 5.20 Подробиці
21.00 Т/с «Перша спроба»
01.55 Д/ф «Квітка. Голос в 

єдиному екземплярі»
02.45 Т/с «Сусіди»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.00, 5.10 Реальна містика
07.00, 8.00, 15.00, 19.00, 1.20 Події
07.15, 8.15 Ранок з Україною
09.00 Події. Спецвипуск. День 

Державного Прапора 
України

10.00 Зоряний шлях. Новий сезон
11.40, 21.00 Т/с «Потрійний захист»
13.40, 15.30 Т/с «Жіночий лікар-2»
18.00, 4.10 Т/с «Співачка»
19.45 Говорить Україна
23.00 Події дня
23.30 Т/с «C. S. I. Нью-Йорк. 

1-й сезон»
02.05 Х/ф «Дідусь легкої 

поведінки»
03.50 Зоряний шлях

ICTV

05.25, 20.20 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.00 День Державного Прапора 

України

10.00 Т/с «Останній бронепоїзд»

11.00, 13.20 Х/ф «Корабель 
«Місячний гонщик»

12.45, 15.45 Факти. День

13.55, 22.30 Т/с «Відділ 44»

14.50, 21.25 Т/с «Пес»

16.30 Т/с «Під прикриттям»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини

23.25 Х/ф «Тільки для твоїх 
очей»

02.05 Т/с «Послідовники»

03.10 Служба розшуку дітей

03.15 Студія Вашингтон

03.20 Факти

03.50 Х/ф «Легенда про 
княгиню Ольгу»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

04.55, 18.00 Абзац

05.52, 7.12 Kids Time

05.55 М/с «Пінгвіни 

Мадагаскару»

07.10 Т/с «Друзі»

08.10 Т/с «Молодята»

10.15 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»

14.25 Т/с «Не родись 

вродливою»

19.00 Половинки

21.00 Х/ф «Блакитна лагуна»
23.00 Х/ф «Секс по дружбі»

01.10 Х/ф «Хлопцям це 
подобається»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.20, 10.46, 1.55, 5.55 Огляд 

преси
06.25, 18.45 Місцевий час
06.35, 17.45 Час громади
06.43, 8.20, 21.25, 0.15 Бізнес-час
06.45 Клуб LIFE
06.55 Ранок із Біблією
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 
23.00 Час новин

07.10, 7.32, 8.10, 8.25, 8.35 
Інформаційний ранок на 
«5-му каналі»

10.10, 10.32, 11.10, 11.32, 12.32 
Наживо: прес-конференція 
щодо ситуації у зоні АТО

10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 
23.30, 00.00, 0.30, 2.00, 
4.00, 5.00 Час: Важливо

13.15, 14.10 День
15.15, 16.15, 17.12, 18.15 Україна 

— понад усе! 
20.00, 0.32 Час. Підсумки дня
22.15 Стоп корупції!
23.32 Хроніка дня
01.20, 5.15 Дзеркало історії
02.15 Машина часу
03.15 Феєрія мандрів
03.35 Не перший погляд
04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

04.20, 19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»

06.40 Х/ф «Зухвалість»
08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Кримінальні справи

09.55, 17.25 Т/с «Детективи»

11.30 Страх у твоєму домі

13.20, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: Нью-

Йорк-6»

14.00, 19.00, 23.15, 3.25 Свідок

15.10 Т/с «Доктор Блейк»

23.45 Т/с «Елементарно-3»

00.40 Т/с «Королівство»

02.25 Європейський покерний 

турнір

03.55 Випадковий свідок

04.00 Речовий доказ

05.05 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Гра долі. Богдан 

Хмельницький, ч. 1 

07.00 Д/ф «Іларіон Свєнціцький 

в поході віків» 

07.30 Роман Коваль. Повернення 

правди. Отаман Орел-

Гальчевський, ч. 1 

08.00 Ранок iз «Культурою»

08.30 Інформаційна програма 

«Культура. День» 

08.50 Ранок iз «Культурою»

09.20 Світ у прямокутнику. 

Едуард Странадко 

10.05 Передчуття. Алла Рубіна, 

ч. 1 

11.00 Магія оперних шедеврів 

12.30 Д/ф «Василь Стус. 

Феномен «Суток» 

13.25 Олександр Білаш. Пісня, 

яку заспівав народ 

14.00 Х/ф «Пастка», с. 2
15.05 Романси. Ностальгія 

16.00 Гра долі. Богдан 

Хмельницький, ч. 2

17.00 Івана Гончар. Будитель 

українства, ч. 1

17.30 Роман Коваль. Повернення 

правди. Отаман Орел-

Гальчевський, ч. 2

18.00 Згадуючи В’ячеслава 

Чорновола

19.00 Інформаційна програма 

«Культура. День»

19.20 Прямостояння. Сергій 

Кримський

20.10 Українська Центральна 

Рада. історія будинку

20.30 Діалог. Василь Герасим’юк 

— Мирослав Мелень, ч. 1

21.00 Д/ф «Герої України. Крути. 

Перша незалежність»

22.00 Акафіст «Небесній сотні»

22.45 Житниця Європи

23.40 Музика і музиканти. 

Вікторія Лук’янець

00.00 Інформаційна програма 

«Культура. День» 

00.20 Прямостояння. Михайлина 

Коцюбинська

01.00 Гра долі. Невгамовний 

Пантелеймон, ч. 2

01.30 Діалог. Василь Герасим’юк 

— Микола Сядристий, 

ч. 1

02.00 Х/ф «Пастка», с. 2 
03.05 Романси. Ностальгія 

04.00 Микола Куліш. «Мина 

Мазайло», ч. 2

05.35 Музика без меж. С. 

Рахманінов. Романси

05.50 Поезія Тараса Шевченка. 

Читає Лариса Кадирова

 

СТБ

07.00, 16.00 Все буде добре!

09.00 Урочистості з нагоди Дня 

Державного Прапора 

України

10.00 Вагітна у 16

11.00 Доньки-матері

12.00 Україна має талант!-5

18.00, 22.00 Вiкна-новини

18.30 Т/с «Коли ми вдома»

20.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

21.00 Містичні історії-7

22.35 Врятуйте нашу сім’ю-3

02.00 Один за всіх

ТОНІС

06.00 Таке спортивне життя

06.30, 21.00 Відлуння

07.50 Лікуємо без пігулок

09.50, 16.50 Алло, лікарю!

11.15, 19.50 Д/ф «Щоденники 

Другої світової війни: день 

за днем»

13.45 Будьте здорові!

13.50 Сироти дикої природи

14.45 Довідник дикої природи

16.20 Сили природи

17.45 Соціальний статус: ваша 

пенсія

18.20 Цивілізація Incognita

18.50 В гостях у Дмитра Гордона

22.20 Ювілейний концерт Оксани 

Білозір

00.30 Фантазія

02.20 Т/с «Еротична спека»

03.20 Після опівночі

04.20 Світські хроніки

04.45 Зимою і літом мандруємо 

світом

05.00 Джаз-коло

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

06.35 Нове «Шалене відео по-

українськи»

07.35, 12.10, 1.35 Облом.UA. 

08.10, 19.00, 23.00 ДжеДАІ

08.30, 18.30 Спецкор

09.00, 23.20 Секретні матеріали

09.20 Д/п «Нові таємниці 

теракотових воїнів»

10.20 Д/п «Загублені світи. 

Місто гріхів Дикого 

Заходу»

11.15 Шість кадрів

13.10 Відеобімба

13.50 Т/с «Скорпіон»

15.35, 22.00 Т/с «Перевізник»

16.35 Х/ф «Кікбоксер-3: 
мистецтво війни»

19.20 Люстратор. Спецпроект

20.00 Х/ф «Найманець»
23.55 Х/ф «Дракони і 

підземелля: книга 
заклять»

ФУТБОЛ

06.00, 8.00 Топ-матч

06.10 «Сандерленд» — 

«Мідлсбро». ЧА

08.10 «Валенсія» — «Лас-

Пальмас». ЧІ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS. 

LIVE

10.20 «Ворскла» — «Сталь». 

ЧУ

12.05 Великий футбол

13.50 «Сток Сіті» — «Ман Сіті». 

ЧА

16.00 «Барселона» — «Бетіс». 

ЧІ

17.50 ЧІ. Огляд туру

18.45 «Шахтар» — «Дніпро». 

ЧУ

20.30, 23.40 Ніч Ліги чемпіонів

21.30 «LIVE. Рома» — «Порту». 

Ліга чемпіонів УЄФА

00.20 «МЮ» — «Саутгемптон». 

ЧА

02.10 ЧА. Огляд туру

03.05 «Монако» — 

«Вільярреал». Ліга 

чемпіонів УЄФА

04.55 Огляд вівторка. Ліга 

чемпіонів УЄФА

ЄВРОСПОРТ

04.00, 7.00, 9.30, 12.30, 15.00, 

16.00, 21.30, 1.00 

Велоспорт. «Вуельта»

05.30, 11.00, 23.00 Теніс. US 

Open-2015. Жінки. Фінал

08.00, 13.30, 00.00 Теніс. US 

Open-2015. Чоловіки. 

Фінал

15.45, 18.45 Велоспорт. 

«Вуельта»-екстра

19.00, 2.30 Футбол. Товариський 

матч. «Боруссія» 

(Дортмунд)-«Халлешер»

21.00 Футбол. Чемпіонат MLS. 

Кращі моменти

МЕГА

06.00 Вражаючі кадри

06.40 Бандитський Київ

07.30 Дзеркало історії

08.30, 12.20 Правда життя

09.30 Мисливець та жертва

10.30 Над Британією

11.30, 18.00 Аферисти проти 

туристів

13.20 Містична Україна

14.20, 19.40 Дивна справа

15.10 Генерали Гітлера

16.10, 22.40 Найнебезпечніші 

тварини

17.00, 20.40 Шукачі скарбів

18.50 Шосте відчуття

21.40 Дикий Індокитай

23.30 Вражаюче відео

00.20 Очима слідчих

01.10 Світ на долоні

05.10 Несподівані злочинці

К1

05.00 Рецепти щастя

05.50 Свати біля плити

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

09.10 Топ-модель у Парижі

10.25 Орел і решка. Шопінг

12.20 Т/с «Дикий ангел»

14.10, 20.10 Орел і решка

15.10, 21.00 Орел і решка. 

Ювілейний сезон

16.10 Три сестри

18.15 Звана вечеря

19.10 Розсміши коміка

22.00 КВК на БІС

23.00 Т/с «Доктор Хаус»

01.40 Т/с «90210: нове 

покоління»

03.00 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.50 М/с «Дора-мандрівниця»

07.35 М/с «Чаґінгтон»

08.00 МультMIX

09.45 М/с «Лис Микита»

10.10 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»

11.00 Х/ф «Білосніжка»
12.10 Х/ф «Червона шапка»
13.30 Одного разу під Полтавою

15.00 Т/с «Домашній арешт»

16.35, 22.00 Країна У

17.55 Панянка-селянка

19.00 Панянка-селянка. 

Міжконтинентальний 

сезон

20.00 Танька і Володька

21.00 Т/с «Кухня»

23.00 Віталька

00.00 Т/с «Світлофор»

01.30, 5.00 У ТЕТа тато!

02.25 БарДак

03.15 17+

03.55 Т/с «Щоденники 

Темного»

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.40, 
21.00, 1.30, 5.30 Новини

06.05, 7.05, 8.05 Ера бізнесу
06.10, 7.10, 8.10 Спорт
06.15, 7.15 АгроЕра
06.25, 7.50, 8.25 Смакота
06.30 Сім чудес України
07.25, 23.50 На слуху
08.30 Паспорт.ua
08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Урочисте підняття Прапора 
України в Києві та регіонах

10.50 РЕ:ФОРМА
11.30, 19.20 Випробування 

військової техніки в 
м. Чугуєв (Харківська 
область)

13.30 Казки Лірника Сашка
13.40 Суспільний університет
14.05 М/ф 
15.00 Урочисте підняття Прапора 

України
15.40 Д/ф «Кенгір. 40 днів 

свободи»
17.10 Х/ф «Борода», 

«Віолончель», «Дорога»
18.25, 1.20 Новини. Світ
19.00, 1.45 Новини. Культура
20.05 М/ф, Х/ф «Скажи 

кукурудза», «Давай не 
сьогодні»

21.30 Найяскравіші моменти 
ХХХІ Олімпійських ігор

21.50 Розсекречена історія. 
Спецпроект. Міфи про 
Незалежність

ТРК «ЕРА»
23.00 Підсумки
23.25 Золотий гусак
02.00 Уряд на зв’язку з 

громадянами
02.25 Д/ф «Герої України. Крути. 

Перша Незалежність»
03.30 Т/с «Роксолана»
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ТБ-ВІВТОРОК УКРАЇНА МОЛОДА 7

ПЕРЕДПЛАТА-2016■

Бойова газета 
для героїчної нації
Найближчим часом можна 

передплатити «Україну молоду» 

на четвертий квартал

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2016 рiк:

на мiсяць — 51 грн. 76 коп.,

на два місяці — 103 грн. 52 коп.,

до кінця року — 155 грн. 28 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, 
юридичних осiб:
на мiсяць — 71 грн. 76 коп.,

на два місяці — 143 грн. 52 коп.,

до кінця року — 215 грн. 28 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:
на мiсяць — 18 грн. 47 коп.,

на два місяці — 36 грн. 94 коп.,

до кінця року— 55 грн. 41 коп.

Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково за саму 
процедуру оформлення перед плати 
бере: на місяць — 95 коп., на квар-
тал — 2 грн. 15 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і чи-
тачi — як зi столицi, так i з глибинки, — i 
колеги-журналiсти оцiнюють як головну на-
цiональну газету держави. Редакцiя «УМ» i 
надалi намагатиметься бути гiдною такої ви-
сокої оцiнки i вашої уваги, шановнi читачi.
 Оформити передплату в усiх поштових 
вiддiленнях чи безпосередньо в листоношi 
можна до 5 вересня в селах та райцентрах, 
до 10 вересня — в обласних центрах та в 
Києві, і ви отримуватимете газету з жовтня.
 Ви також можете оформити передплату 
на газету «Україна молода» «on-line» на сай-
ті ДП «Преса» www.presa.ua. Державне під-
приємство з розповсюдження періодичних 
видань «Преса» ввело спосіб розрахунку за 
передплату — через системи WebMoney та 
IPay. Зручний сучасний інтернет-розраху-
нок дозволить заплатити вартість передпла-
ти на газету «Україна молода», не покидаю-
чи свій дім чи робоче місце.
 До наших постiйних читачiв ми тради-
цiйно звертаємося: якщо ви багато рокiв пе-
редплачуєте «Україну молоду» — порадьте 
передплату i своїм родичам, друзям, сусiдам, 
знайомим. 

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



КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 19.30 
ТСН

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

09.30, 11.00 ТСН. Спецвипуск
10.00 Урочистоcті до Дня 

незалежності України
11.45 Драма «Я з тобою»
13.25 Х/ф «Операція «И» 

та інші пригоди 
Шурика»

15.15 Комедія «Діамантова 
рука»

17.10 Комедія «1+1»
20.05 Х/ф «День 

незалежності»

22.45 Концерт «Океан Ельзи. 
Без меж»

01.40 Драма «Нескорений»
03.20 Комедія «Пропала 

грамота»
04.35 Шість кадрів

ІНТЕР

06.05 Слідство вели... 
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00 

Новини
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 «Ранок 

з «ІНТЕРом»
09.10 Д/ф «Квітка. Голос в 

єдиному екземплярі»
10.00 Офіційні заходи до 

25-річчя незалежності 
України

11.30 Х/ф «Пес Барбос та 
незвичайний крос»

11.50, 4.50 Х/ф 
«Самогонники»

12.10, 5.20 Х/ф «Іван 
Васильович змінює 
професію»

14.00 Т/с «Своя правда»
18.00 Стосується кожного
20.00, 4.05 Подробиці
20.30 Україна від «А до Я»
23.30 Т/с «Гетьман»
03.15 Д/ф «Гетьман. Фільм 

про фільм»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

07.00, 8.00, 9.00, 1.35 Події
07.15, 8.15 Ранку з 

незалежною Україною
09.15 Ранок з незалежною 

Україною
10.00 Події. Спецвипуск. 

Урочистості з нагоди 25-ї 
річниці проголошення 
Незалежності України

11.30, 15.30 Т/с «Моє нове 
життя»

15.00, 19.00 Події. День 
Незалежності

16.10, 20.00 Т/с «Щоб 
побачити веселку»

21.00 Т/с «Потрійний захист»
23.00 Д/ф «ДНК. Портрет нації»
00.20 Д/ф «ДНК. У пошуках 

жінки»
02.25 Д/ф «Код нації»
03.45 Д/ф «Планета мавп. Куди 

зникають розумні діти?»
05.10 Реальна містика

ICTV

06.30 Ранок у Великому 
Місті

08.45 Факти. Ранок
09.15 Спецпроект «Моя 

Україна»
10.00 Урочистості з 

нагоди 25-ї річниці 
проголошення 
незалежності 
України

11.30, 13.10 Х/ф «Поводир»
12.45, 15.45 Факти. День
14.35 Громадянська 

оборона
16.05 Х/ф «П’ятий 

елемент»
18.45 Факти. Спецвипуск
19.25 Х/ф «Леон»
22.05 Х/ф «Нікіта»
00.20 Концерт 

«Океан Ельзи»
02.25 Т/с «Послідовники»
04.20 Студія Вашингтон
04.35 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.45 Зона ночі
04.55 Абзац
05.52, 7.12 Kids Time
05.55 М/с «Пінгвіни 

Мадагаскару»
07.10 М/ф «Оз: повернення в 

Смарагдове місто»
09.00 Х/ф «Книга 

джунглів»
11.15 Х/ф «Лемоні Снікет: 

33 нещастя»
13.10 Х/ф «Синевир»
14.50 Х/ф «Тіні незабутих 

предків»
16.55 Х/ф «Самотній за 

контрактом»
19.00 Х/ф «Київський 

торт»
21.00 Х/ф «Кохання у 

великому місті-2»

22.45 Х/ф «Селфіпаті»
00.45 Х/ф «Ломбард»
02.40 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.20, 10.46, 1.55, 5.55 Огляд 

преси
06.25, 18.45 Місцевий час
06.35, 17.45 Час громади
06.43, 8.20, 21.25, 0.15 Бізнес-

час
06.45 Клуб LIFE
06.55 Ранок із Біблією
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 
23.00 Час новин

07.10, 7.32, 8.10, 8.25, 8.35 
Інформаційний ранок на 
«5-му каналі»

10.10, 10.32, 11.10, 11.32, 
12.32 Наживо: прес-
конференція щодо 
ситуації у зоні АТО

10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 
14.30, 23.30, 0.00, 0.30, 
2.00, 4.00, 5.00 Час: 
Важливо

13.15, 14.10 День
15.15, 16.15, 17.12, 18.15 

Україна — понад усе! 
20.00, 0.32 Час. 

Підсумки дня
22.15 Особливий погляд
23.32 Хроніка дня
01.20, 5.15 Дзеркало історії
02.15 Машина часу
03.15 Феєрія мандрів
03.35 Не перший погляд
04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.55 Х/ф «Гетьманські 
клейноди»

07.30 Х/ф «Пропала 
грамота»

09.00 Кримінальні справи

09.55, 17.25 Т/с «Детективи»

11.30 Страх у твоєму домі

13.10, 21.30 Т/с «CSI: Нью-

Йорк-6»

15.05 Т/с «Доктор Блейк»

19.00, 3.00 Свідок

19.30 Т/с «Кулагін і партнери»

23.15 Т/с «Елементарно-3»

01.00 Т/с «Королівство»

03.30 Речовий доказ

04.15 Легенди бандитської 

Одеси

04.45 Правда життя. Професії

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Гра долі. Богдан 

Хмельницький, ч. 2 

07.00 Івана Гончар. Будитель 

українства, ч. 1 

07.30 Роман Коваль. 

Повернення правди. 

Отаман Орел-

Гальчевський, ч. 2 

08.00 Ранок iз «Культурою»

08.30 Інформаційна програма 

«Культура. День» 

08.50 Ранок iз «Культурою»

09.20 Прямостояння. Сергій 

Кримський 

10.10 Українська Центральна 

Рада. Історія будинку 

10.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — 

Мирослав Мелень, ч. 1 

10.55 Православний календар 

11.00 Д/ф «Герої України. 

Крути. Перша 

незалежність» 

12.00 Акафіст «Небесній 

сотні» 

12.45 Житниця Європи 

13.40 Музика і музиканти. 

Вікторія Лук’янець 

14.00 Х/ф «Пастка», с. 3
15.05 Д/ф «Дмитро Гнатюк. 

Монологи»

16.00 Письменник і влада. 

Юрій Щербак 

— Михайло 

Слабошпицький

17.05 Івана Гончар. Будитель 

українства, ч. 2

17.30 Роман Коваль. 

Повернення правди. 

Отаман Орел-

Гальчевський, ч. 3

17.55 Православний календар 

18.00 Вишнівець. Колиска 

князя запорозького

18.15 Д/ф «Смолоскип. 

Василь Макух»

19.00 Інформаційна програма 

«Культура. День»

19.20 Музей гетьманства 

України 

19.55 Уроки історії. Мирослав 

Попович

20.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — 

Мирослав Мелень, ч. 2

21.00 Європейська симфонія 

— Українській 

Незалежності

22.00 Д/ф «Українська мрія. 

Євген Сверстюк»

22.45 М. Браун (США). 

«Майдан» для 

симфонічного оркестру

22.50 «Прокляті роки». 

Вистава Хмельницького 

міського моно-театру 

«Кут»

23.45 Г. Кузіна «In 

memoriam». Для баса, 

мішаного хору та 

симфонічного оркестру

23.55 Православний календар 

00.00 Інформаційна програма 

«Культура. День» 

00.20 Дім Булгакових-

Турбіних

01.00 Д/ф «Одкровення 

академіка 

Вернадського»

01.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Микола 

Сядристий, ч. 2

02.00 Х/ф «Пастка», с. 3 
03.05 Д/ф «Дмитро Гнатюк. 

Монологи» 

04.00 Фільм та його 

передісторія. Олег 

Вергеліс та «Сторінка 

щоденника»

05.50 Л. Бетховен. Фантазія 

для фортепіано, хору та 

симфонічного оркестру

 

СТБ

07.00, 16.00 Все буде добре!

09.00, 0.10 Т/с «Коли ми 

вдома»

10.00 День Незалежності. 

Військовий парад

11.30 Україна має талант!-5

18.00, 22.00 Вiкна-новини

18.30 День Незалежності. 

Нескорені

20.50, 22.35 Х/ф «Знахар»
01.45 Один за всіх

ТОНІС

06.00 Таке спортивне життя

06.30, 21.00 Відлуння

09.40 Пряма трансляція 

параду військ з 

нагоди 25-ї річниці 

Незалежності України

12.00 Микола Сивий

13.50 Сили природи

14.40 Довідник дикої природи

16.10 Д/ф «Тарапунька. 

Аншлаг довжиною в 

життя»

17.00 Концерт 

19.00 Рок-опера «Біла 

ворона»

22.20 Ювілейний концерт 

Оксани Білозір

23.30 Кумири

23.50 Натхнення

00.00 Фантазія

01.50 Т/с «Еротична спека»

02.45 Вихідний, після опівночі

03.50 Світські хроніки

04.15 Зимою і літом 

мандруємо світом

04.35 Цивілізація Incognita

04.50 Джаз-коло

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

06.35 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

07.35, 1.55 Облом.UA. 

08.10 Х/ф «Іван Сила»
08.30 Спецкор

09.55 Богатирі

11.45 Х/ф «Герої»
14.05 Т/с «Перевізник»

16.05 Х/ф «Найманець»
18.00 Х/ф «13-й район»
19.45 Х/ф «Спис долі»
22.00 Х/ф «Універсальний 

солдат-4»
23.55 Х/ф «Крокоробот»

ФУТБОЛ

06.00, 8.00 Топ-матч

06.10 «Лестер» — 

«Арсенал». ЧА

08.10 «Зірка» — 

«Чорноморець». ЧУ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20, 19.55 «Монако» 

— «Вільярреал». Ліга 

чемпіонів УЄФА

12.05, 21.40 Ліга чемпіонів. 

ONLINE

13.55 «Севілья» — 

«Еспаньйол». ЧІ

16.00, 18.50 Ніч Ліги 

чемпіонів

17.00 «Рома» — «Порту». 

Ліга чемпіонів УЄФА

19.30 Сіткорізи

23.40 «Боруссія (М)» — «Янг 

Бойз». Ліга чемпіонів 

УЄФА

01.30 Огляд середи. Ліга 

чемпіонів УЄФА

02.25 «Бернлі» — 

«Ліверпуль». ЧА

04.10 «Валенсія» — «Лас-

Пальмас». ЧІ

ЄВРОСПОРТ

04.00, 7.00, 9.30, 15.00, 16.00, 

21.30, 1.00 Велоспорт. 

«Вуельта»

05.30, 11.00, 19.00, 23.00 

Теніс. Australian Open-

2016. Жінки. Фінал

08.00, 13.30, 20.15, 00.00, 2.30 

Теніс. Australian Open-

2016. Чоловіки. 

Фінал

12.30 Футбол. Товариський 

матч. «Боруссія» 

(Дортмунд)-

«Халлешер»

15.45, 18.45 Велоспорт. 

«Вуельта»-екстра

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

06.50 Скарб.UA

07.40 Україна: забута історія

08.30 Містична Україна

10.10 Генерали Гітлера

13.00 Мисливець та жертва

15.00 Терміти проти мурах

16.20 Дивовижна Корсика

18.00 Легендарні замки 

України

19.00 Замки Закарпаття

19.50 Прокляття скіфських 

курганів

21.00 Мільйони Гітлера

22.00 Мегалітак Гітлера

23.00 Справжня історія 

грошей

00.00 Віра і секс

01.40 Бестія

03.30 Злочини століття

05.10 Несподівані злочинці

К1

05.00 Рецепти щастя

05.50 Свати біля плити

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

09.10 Топ-модель у Парижі

10.25 Орел і решка. Шопінг

12.20 Т/с «Дикий ангел»

14.10, 16.00, 20.10 Орел і 

решка

15.00, 21.00 Орел і решка. 

Ювілейний сезон

17.45 М/ф «Лісова братва»

19.10 Розсміши коміка

22.00 КВК на БІС

23.00 Т/с «Доктор Хаус»

01.40 Т/с «90210: нове 

покоління»

03.00 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.50 М/с «Дора-

мандрівниця»

07.35 М/с «Чаґінгтон»

08.00 МультMIX

09.45 М/с «Лис Микита»

10.10 М/с «Дора і друзі. 

Пригоди в місті»

11.25 М/с «Пригоди 

Котигорошка та його 

друзів»

12.35 М/ф «Чарівний горох»

12.50 М/с «Козаки. Футбол»

14.00 Одного разу під 

Полтавою

18.00 Танька і Володька

22.00 Країна У

23.00 Віталька

00.00 Т/с «Світлофор»

01.30, 5.00 У ТЕТа тато!

02.25 БарДак

03.15 17+

03.55 Т/с «Щоденники 

Темного»

УТ-1

06.05, 7.05 АгроЕра
06.10, 7.10, 7.35, 8.05, 8.25 

Спецпроект до Дня 
Незалежності

06.50, 7.50, 8.20 Смакота
07.30 Ера будівництва
08.40 Паспорт.ua
08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Д/ф
09.40, 16.20 Марш 

Незалежності
11.30 На пам’ять
12.00 Урочисте засідання 

Верховної Ради України 
з нагоди 25-ї річниці 
Незалежності України

13.00, 18.40, 21.00, 1.30, 5.30 
Новини

13.30 Фольк-music. 
Спецвипуск

14.40 М/ф
17.30 Розсекречена 

історія. Спецпроект. 
За лаштунками 
Незалежності

18.25, 1.20 Новини. Світ
19.00, 1.45 Новини. Культура
19.30, 20.40 Україна-
19.45 Розсекречена історія. 

Спецпроект. Міфи про 
Незалежність

21.25 Концертна програма
22.15 Д/ф «Візитівка Карпат»
22.40 Мегалот

ТРК «ЕРА»
23.00 Підсумки
23.25 Золотий гусак
23.50 На слуху
02.00 Д/ф «Кенгір. 40 днів 

свободи»
03.30 Т/с «Роксолана»
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КАНАЛ «1+1»

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

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

07.35 Маша і Ведмідь
09.30 Чотири весілля-5
10.55, 12.20 Міняю жінку-4
13.45, 14.20 Т/с «Сліпа»
14.45, 15.45 Сімейні 

мелодрами-6
17.10 Мелодрама «Уламки 

щастя»
20.15 Історія тисячолітнього 

обману
22.15, 3.00 Х/ф 

«Післязавтра»
00.30 Драма «Лікар: учень 

Авіценни»

05.25 Шість кадрів

ІНТЕР

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

12.00, 14.00, 17.40 

Новини

07.15, 7.35, 8.10, 8.35 «Ранок 

з «ІНТЕРом»

09.20, 12.20 Т/с «Перша 

спроба»

14.35 Сімейний суд

15.30 Давай одружимося

18.00, 19.00 Стосується 

кожного

20.00, 1.00, 5.20 

Подробиці

21.00 Т/с «Знахарка»

02.00 Д/ф «Анатомія голосу. 

Джамала»

02.30 Т/с «Сусіди»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.00, 10.40, 5.10 Реальна 
містика

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
3.20 Події

07.15, 8.15 Ранок з Україною
09.15 Зоряний шлях. Новий 

сезон
11.40 Т/с «Потрійний захист»
13.40, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-2»
18.00, 4.10 Т/с «Співачка»
19.45 Говорить Україна
21.55 Футбол. ЛЄ УЄФА. 

Плей-оф. «Шахтар» — 
«Істанбул Башакшехир»

00.00 Події дня
00.15 Т/с «C. S. I. Нью-Йорк. 

2-й сезон»

ICTV

05.25 Громадянська оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15 Д/ф «Добровольці»

10.10 Х/ф «Нікіта»
12.45, 15.45 Факти. День

13.05, 22.40 Т/с «Відділ 44»

14.55, 21.35 Т/с «Пес»

16.35 Т/с «Під прикриттям»

18.45, 21.15 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини

20.20 Інсайдер

23.35 Х/ф «Восьминіжка»
02.20 Т/с «Послідовники»

04.00 Служба розшуку дітей

04.05 Студія Вашингтон

04.10 Факти

04.40 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.55 Зона ночі
04.55, 18.00 Абзац
05.52, 7.10 Kids Time
05.55 М/с «Пінгвіни 

Мадагаскару»
07.12 Т/с «Друзі»
08.10 Т/с «Молодята»
10.15 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»
14.25 Т/с «Не родись 

вродливою»
19.00 Любов на виживання
21.00 Х/ф «Повернення в 

блакитну лагуну»

23.00 Х/ф «Боярин 
напрокат»

01.00 Х/ф «Київський 
торт»

02.50 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.20, 10.46, 1.55, 5.55 Огляд 

преси
06.25, 18.45 Місцевий час
06.35, 17.45 Час громади
06.43, 8.20, 21.25, 0.15 Бізнес-

час
06.45 Клуб LIFE
06.55 Ранок із Біблією
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 
23.00 Час новин

07.10, 7.32, 8.10, 8.25, 8.35 
Інформаційний ранок на 
«5-му каналі»

10.10, 10.32, 11.10, 11.32, 
12.32 Наживо: прес-
конференція щодо 
ситуації у зоні АТО

10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 
14.30, 23.30, 0.00, 0.30, 
2.00, 4.00, 5.00 Час: 
Важливо

13.15, 14.10 День
15.15, 16.15, 17.19, 18.15 

Україна — понад усе! 
20.00, 0.32 Час. Підсумки дня
22.15 Акцент
23.32 Хроніка дня
01.20, 5.15 Дзеркало 

історії
02.15 Машина часу
03.15 Феєрія мандрів
03.35 Не перший погляд
04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.15, 19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»

07.30 Х/ф «Корупція»
09.00 Кримінальні справи

09.55, 17.25 Т/с «Детективи»

11.30 Страх у твоєму домі»

13.20, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: 

Нью-Йорк-6»

14.00, 19.00, 23.15, 2.35 

Свідок

15.10 Т/с «Доктор Блейк»

23.45 Т/с «Елементарно-3»

00.40 Т/с «Королівство»

03.05 Випадковий свідок

03.10 Речовий доказ

03.45 Правда життя. 

Професії

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Письменник і влада. 

Юрій Щербак 

— Михайло 

Слабошпицький 

07.05 Івана Гончар. Будитель 

українства, ч. 2 

07.30 Роман Коваль. 

Повернення правди. 

Отаман Орел-

Гальчевський, ч. 3 

08.00 Ранок iз «Культурою»

08.30 Інформаційна програма 

«Культура. День» 

08.50 Ранок iз «Культурою»

09.20 Музей гетьманства 

України 

09.55 Уроки історії. Мирослав 

Попович 

10.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — 

Мирослав Мелень, ч. 2 

11.00 Європейська симфонія 

— Українській 

Незалежності 

12.00 Д/ф «Українська мрія. 

Євген Сверстюк» 

12.45 М. Браун (США). 

«Майдан» для 

симфонічного оркестру 

12.50 «Прокляті роки». 

Вистава Хмельницького 

міського моно-театру 

«Кут» 

13.45 Г. Кузіна «In 

memoriam». Для баса, 

мішаного хору та 

симфонічного 

оркестру 

14.00 Х/ф «Пастка», с. 4
15.00 Поклик до світла

16.00 Кирило Андреєнко. 

Загинув у боротьбі за 

Україну

16.45 Богдан Ступка на 

телеканалі «Культура»

18.00 Б. Працюк. «Чотири 

вітри»

18.15 Івану Яковичу Франку 

присвячується. 

«Цвістимеш ти 

— покіль мій спів 

лунає»

19.00 Інформаційна 

програма «Культура. 

День»

19.20 Дійові особи

20.15 Гра долі. Та, що поряд 

20.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — 

Мирослав Мелень, ч. 3

21.00 Ірвін Шоу, Ярослав 

Стельмах. «Так 

закінчилось літо». 

Вистава Київського 

академічного театру 

драми і комедії на 

Лівому березі Дніпра

22.50 Д/ф «Павло 

Загребельний. До 

запитання...»

23.40 Сергій Прокоф’єв. 15 

миттєвостей. Диригент 

Богодар Которович 

00.00 Інформаційна 

програма «Культура. 

День» 

00.20 Дійові особи 

01.15 Гра долі. Німфея 

Кандіда 

01.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Микола 

Сядристий, ч. 3

02.00 Х/ф «Пастка», с. 4 
03.00 Поклик до світла 

04.00 М. Кропивницький. 

«Дві сім’ї». Фільм-

вистава театру 

ім. І. Франка 

05.45 М. Халітова. Концерт 

для саксофона, 

струнних та ударних

 

СТБ

07.00, 16.00 Все буде добре!

09.00 День Незалежності. 

Нескорені

11.10 Врятуйте нашу сім’ю-3

14.45 Україна має талант!-5

18.00, 22.00 Вiкна-новини

18.30 Т/с «Коли ми вдома»

20.00, 2.20 Слідство ведуть 

екстрасенси

21.00 Містичні історії-5

22.35 Я соромлюсь свого 

тіла-2

ТОНІС

06.00, 4.30 Таке спортивне 

життя

06.30, 21.00 Відлуння

07.45, 18.20 Цивілізація 

Incognita

09.50, 16.50 Алло, лікарю!

11.15, 19.50 Д/ф «Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем»

13.45 Соціальний статус: 

ваша пенсія

14.45 Д/ф «Мілен Демонжо. 

Міледі з українським 

корінням»

16.20, 23.10 Сили природи

17.45 Дорогами мистецтва

18.50 В гостях у Дмитра 

Гордона

22.10 Довідник дикої природи

00.00 Побачення

01.35 Т/с «Еротична спека»

02.30 Після опівночі

03.30 Світські хроніки

04.00 Кумири

04.10 Зимою і літом 

мандруємо світом

05.00 Джаз-коло

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

06.35 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

07.40 Д/п «Еверест. Досягти 

неможливого»

09.15 Д/п «Найбільший 

авіалайнер в історіі: 

Аеробус А380»

11.10 Шість кадрів

12.00, 1.45 Облом.UA. 

13.00 Відеобімба

13.55 Т/с «Скорпіон»

15.40, 22.00 Т/с «Перевізник»

16.40, 23.55 Х/ф «Точка 
падіння»

18.30 Спецкор

19.00, 23.00 ДжеДАІ

19.20, 23.20 Секретні 

матеріали

20.00 Х/ф «Без зброї»

ФУТБОЛ

06.00, 8.00, 18.30, 20.40 Топ-

матч

06.10 «Монако» — 

«Вільярреал». Ліга 

чемпіонів УЄФА

08.10 «Барселона» — 

«Бетіс». ЧІ

10.00, 15.40, 22.45 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 «Боруссія (М)» — «Янг 

Бойз». Ліга чемпіонів 

УЄФА

12.05 Ліга чемпіонів. ONLINE

13.55 «Шахтар» — 

«Сівасспор» (сезон 

2009/2010 рр.) Ліга 

Європи УЄФА

16.00 «Ман Сіті» — «Стяуа». 

Ліга чемпіонів УЄФА

17.50, 18.45, 20.20 Ніч Ліги 

чемпіонів

19.00 Жеребкування групової 

стадії. Ліга чемпіонів 

УЄФА

21.00, 23.55 Футбол LIVE

21.55 «Шахтар» — «Істанбул. 

Ліга Європи УЄФА

00.25 «Сосьєдад» — «Реал». 

ЧІ

02.15 Огляд вівторка. Ліга 

чемпіонів УЄФА

03.10 «Лестер» — 

«Арсенал». ЧА

ЄВРОСПОРТ

04.00, 7.00, 9.30, 15.00, 16.00, 

21.30, 1.00 Велоспорт. 

«Вуельта»

05.30, 11.00, 23.00 Теніс. 

«Ролан Гаррос»-2016. 

Жінки. Фінал

08.00, 12.30, 20.00, 00.00, 2.30 

Теніс. «Ролан Гаррос»-

2016. Чоловіки. Фінал

14.00 Теніс. US Open-2015. 

Найкраще

15.45, 18.45 Велоспорт. 

«Вуельта»-екстра

19.00 Футбол. Ліга чемпіонів 

УЄФА. Жеребкування

МЕГА

06.00 Вражаючі кадри

06.40 Бандитська Одеса

07.30 Дзеркало історії

08.30, 12.20 Правда життя

09.30 Мисливець та жертва

10.30 Світ на долоні

11.30, 18.00 Аферисти проти 

туристів

13.20 Містична Україна

14.20, 19.40 Дивна справа

15.10 Генерали Гітлера

16.10, 22.40 Найнебезпечніші 

тварини

17.00, 20.40 Шукачі скарбів

18.50 Вакцини. Бізнес на 

страху

21.40 Дивовижна Корсика

23.30 Вражаюче відео

00.20 Очима слідчих

01.10 Сіль Землі

05.10 Несподівані злочинці

К1

05.00 Рецепти щастя

05.50 Свати біля плити

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

09.10 Топ-модель у Парижі

10.25 Орел і решка. Шопінг

12.20 Т/с «Дикий ангел»

14.10, 20.10 Орел і решка

15.10, 21.00 Орел і решка. 

Ювілейний сезон

16.00 Три сестри

18.15 Звана вечеря

19.10 Розсміши коміка

22.00 КВК на БІС

23.00 Т/с «Доктор Хаус»

00.50 Т/с «90210: нове 

покоління»

02.15 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.50 М/с «Дора-

мандрівниця»

07.35 М/с «Чаґінгтон»

08.00 МультMIX

09.45 М/с «Лис Микита»

10.10 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»

11.00 Х/ф «Біляночка та 
Розочка»

12.10 Х/ф «Білосніжка»
13.30 Одного разу під 

Полтавою

15.00 Т/с «Домашній 

арешт»

16.35, 22.00 Країна У

17.55 Панянка-селянка

19.00 Панянка-селянка. 

Міжконтинентальний 

сезон

20.00 Танька і Володька

21.00 Т/с «Кухня»

23.00 Віталька

00.00 Т/с «Світлофор»

01.30, 5.00 У ТЕТа тато!

02.25 БарДак

03.15 17+

03.55 Т/с «Щоденники 

Темного»

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.40, 
21.00, 1.30, 5.30 Новини

06.05, 7.05, 8.05 Ера бізнесу
06.10, 7.10, 8.10 Спорт
06.15, 7.15 АгроЕра
06.25, 7.50, 8.25 Смакота
06.30 Сім чудес України
07.25, 23.50 На слуху
08.30 Паспорт.ua
08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Т/с «Таксі»
10.40 Д/ф «Новий Орлеан»
11.45 Переселенці
12.15 Д/ф «Візитівка Карпат»
13.30 Казки Лірника Сашка
13.40 Хто в домі господар?
14.00 Хочу бути
14.15 Суспільний 

університет
15.00 Надвечір’я. Долі
15.55 Театральні сезони
16.30 Д/ф «Обличчя 

Америки»
17.30 Д/с «Національні парки 

Америки»
18.25, 1.20 Новини. Світ
19.00, 1.45 Новини. Культура
19.30 Про головне
20.00 Перша студія
20.30 Схеми
21.30 Д /ф «Капелани»

ТРК «ЕРА»
23.00 Підсумки
23.25 Золотий гусак
02.00 Фольк-music. 

Спецвипуск
03.00 Д/ф «Відлуння віків. 

Олександрія»
03.30 Т/с «Роксолана»
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30 ТСН

06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.35 М/ф «Маша і Ведмідь»

09.30 Чотири весілля-5

10.55, 12.20 Міняю жінку-4

13.45, 14.20 Т/с «Сліпа»

14.45, 15.45 Сімейні 

мелодрами-6

17.10 Мелодрама «Уламки 

щастя»

20.15 Розсміши коміка. Діти

22.00 Світське життя

23.00 Комедія «Діамантова 

рука»

00.55 Х/ф «Тіні забутих 
предків»

02.30 Драма «Анничка»

05.00 Комедія «1+1»

ІНТЕР

06.05 Слідство вели... 

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

12.00, 14.00, 17.40 

Новини

07.15, 7.35, 8.10, 8.35 «Ранок 

з «ІНТЕРом»

09.20, 12.20 Т/с «Своя 

правда»

14.20 Сімейний суд

15.30 Давай одружимося

18.05 Стосується кожного

20.00, 0.55 Подробиці

21.00 Т/с «Диван для 

самотнього 

чоловіка»

01.55 Т/с «Гетьман»

05.25 Чекай на мене

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.00, 10.40 Реальна містика

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

3.20 Події

07.15, 8.15 Ранок з Україною

09.15 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.40, 21.00 Т/с «Потрійний 

захист»

13.40, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-2»

18.00, 4.10 Т/с «Співачка»

19.45 Говорить Україна

23.00 Події дня

23.30 Т/с «C. S. I. Нью-Йорк. 

2-й сезон»

05.10 Зоряний шлях

ICTV

05.25 Громадянська оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини

09.45 Х/ф «Восьминіжка»
12.25, 13.20 Т/с «Відділ 44»

12.45, 15.45 Факти. День

14.50 Т/с «Пес»

16.35 Т/с «Під прикриттям»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Антизомбі

21.25 Т/с «На трьох»

23.30 Х/ф «Вид на 
вбивство»

02.10 Т/с «Послідовники»

04.05 Провокатор

04.55 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

04.55, 18.00 Абзац

05.50, 7.10 Kids Time

05.55 М/с «Пінгвіни 

Мадагаскару»

07.12 Половинки

09.05 Київ вдень і вночі

14.55 Як стати супермоделлю

19.00 Супермодель по-

українськи

21.40 Х/ф «Блакитна 
лагуна-3»

23.15 Х/ф «Дорожня 
пригода»

01.10 Х/ф «Дорожня 
пригода- 2»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 10.50, 1.55, 5.55 Огляд 

преси

06.25, 18.45 Місцевий час

06.35, 17.45 Час громади

06.43, 8.20, 21.25, 0.15 Бізнес-

час

06.45 Клуб LIFE

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 7.32, 8.10, 8.25, 8.35 

Інформаційний ранок на 

«5-му каналі»

10.10, 10.32, 11.10, 11.32, 

12.32 Наживо: прес-

конференція щодо 

ситуації у зоні АТО

10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 

14.30, 00.00, 0.30, 2.00, 

4.00, 5.00 Час: Важливо

13.15, 14.10 День

15.15, 16.15, 16.32, 17.12, 

18.15 Україна — понад 

усе! 

16.40 Мотор

20.00, 0.32 Час. Підсумки дня

22.15 Документальний проект

23.30 Хроніка дня

01.30 Машина часу

02.32, 5.15 Дзеркало історії

03.15 Рандеву

03.35 Невигадані історії

04.15 Кіно з Я. Соколовою

04.30 В кабінетах

НТН

04.50, 19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»

06.50 Х/ф «Сашка»
08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Кримінальні справи

09.55, 17.25 Т/с «Детективи»

11.35 Страх у твоєму домі

13.20, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: 

Нью-Йорк-6»

14.00, 19.00, 23.15, 2.35 

Свідок

15.10 Т/с «Доктор Блейк»

23.45 Т/с «Елементарно-3»

00.40 Т/с «Королівство»

03.05 Випадковий свідок

03.20 Речовий доказ

04.55 Легенди бандитської 

Одеси

05.20 Правда життя. 

Професії

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Кирило Андреєнко. 

Загинув у боротьбі за 

Україну 

06.45 Богдан Ступка на 

телеканалі «Культура» 

08.00 Ранок iз «Культурою»

08.30 Інформаційна програма 

«Культура. День» 

08.50 Ранок iз «Культурою»

09.20 Дійові особи 

10.15 Гра долі. Та, що поряд 

10.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — 

Мирослав Мелень, ч. 3 

11.00 Ірвін Шоу, Ярослав 

Стельмах. «Так 

закінчилось літо». 

Вистава Київського 

академічного театру 

драми і комедії на 

Лівому березі Дніпра 

12.50 Д/ф «Павло 

Загребельний. До 

запитання...» 

13.40 Сергій Прокоф’єв. 15 

миттєвостей. Диригент 

Богодар Которович 

14.00 Х/ф «Пастка», с. 5
15.00 Творчий вечір 

Лесі Дичко. Опера 

«Золотослов»

16.00 Д/ф «Розстріляне 

Відродження. Валер’ян 

Підмогильний»

16.30 Сергій Піддубний. Код 

України

17.00 Івану Яковичу Франку 

присвячується. 

«Цвістимеш ти 

— покіль мій спів 

лунає»

17.45 Зів’яле листя. Іван 

Франко

18.00 Є така країна-Україна, 

де живуть Шевченко і 

Франко

19.00 Інформаційна програма 

«Культура. День»

19.20 Територія Кіно. Віктор 

Олендер

20.10 Києвотека. Київ у 

літературі. Осип 

Мандельштам

20.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — 

Мирослав Мелень, ч. 4

21.00 Фільм — лауреат 

премії імені Івана 

Франка 2015 року. Д/ф 

«Дмитро Дорошенко. 

Мої спомини про 

недавнє минуле 

(1914—1920)»

22.05 Мистецькі історії. 

Музика українського 

кіно

23.10 «Подружжя». 

Листування Івана 

Франка та Ольги 

Хоружинської

00.00 Інформаційна програма 

«Культура. День» 

00.20 Територія Кіно. Віктор 

Олендер 

01.15 Музей «Золоті 

ворота» 

01.35 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Микола 

Сядристий, ч. 4

02.00 Х/ф «Пастка», с. 5 
03.00 Творчий вечір 

Лесі Дичко. Опера 

«Золотослов» 

04.00 Х/ф «Запорожець за 
Дунаєм» 

05.35 Олесь Доріченко. 

Лабіринти долі

СТБ

06.10 Х/ф «Знайда»
08.10 Х/ф «Знайда-2»
14.00 Х/ф «Вітер в 

обличчя»
18.00, 22.00 Вiкна-новини

18.30, 0.30 Т/с «Коли ми 

вдома»

20.00 Х/ф «Ніколи не 
забуду тебе»

22.35 Х/ф «Хатня 
робітниця»

02.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.00, 16.20 Сили природи

06.30 Відлуння

07.40, 18.20, 4.45 Цивілізація 

Incognita

09.50, 16.50 Алло, лікарю!

11.15, 19.50 Д/ф «Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем»

13.45 Довідник дикої природи

15.00 Дорогами мистецтва

17.45 Чарівні світи

18.50 В гостях у Дмитра 

Гордона

21.00 Глобал-3000

21.40 Українці в Європі

01.00 Побачення

02.40 Т/с «Еротична спека»

03.45 Світські хроніки

04.10 Кумири

04.20 Зимою і літом 

мандруємо світом

05.00 Іпостасі спорту

05.15 Джаз-коло

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

06.35 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

07.35, 12.15, 3.05 Облом.UA. 

08.10 ДжеДАІ

08.30, 18.30 Спецкор

09.00 Секретні матеріали

09.20 Д/п «Джунглі 

Атлантиди»

11.25 Шість кадрів

13.15 Відеобімба

13.50 Т/с «Скорпіон»

15.35 Т/с «Перевізник»

16.35 Х/ф «Без зброї»
18.50 6 тур ЧУ з футболу 

«Дніпро» — «Зоря»

21.00 Х/ф «13-й район»
22.45 Х/ф «Універсальний 

солдат-4»
00.55 Х/ф «Герої»

ФУТБОЛ

06.00, 8.00, 16.00, 21.50 Топ-

матч

06.10 «Ворскла» — «Сталь». 

ЧУ

08.10 Ліга чемпіонів. ONLINE

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 Огляд вівторка. Ліга 

чемпіонів УЄФА

11.10 «Ман Сіті» — «Стяуа». 

Ліга чемпіонів УЄФА

12.55, 3.00 Огляд середи. Ліга 

чемпіонів УЄФА

13.45, 14.45, 16.25, 18.55, 

21.15 Футбол LIVE

14.00 Жеребкування групової 

стадії. Ліга Європи 

УЄФА

15.05, 17.45, 20.15 

Коефіцієнти ФІФА/

УЄФА

15.10 Сіткорізи

16.55 «Оболонь-Бровар» 

— «Іллічівець». ЧУ. 

Перша Ліга

19.25 «Шахтар» — 

«Істанбул». Ліга Європи 

УЄФА

22.00 Світ Прем’єр-ліги

22.50 «Рома» — «Порту». 

Ліга чемпіонів УЄФА

00.40 ЧІ. Передмова до туру

01.10 «Монако» — 

«Вільярреал». Ліга 

чемпіонів УЄФА

03.55 «Бетіс» — 

«Депортіво». ЧІ

ЄВРОСПОРТ

04.00, 7.00, 9.30, 13.00, 

16.00, 1.00 Велоспорт. 

«Вуельта»

05.30, 12.00, 2.30 Теніс. US 

Open-2015. Найкраще

06.30, 3.30 Спорт зсередини

08.00 Теніс. Australian Open-

2016. Найкраще

09.00, 23.45 WATTS

11.00, 00.00 Теніс. «Ролан 

Гаррос». Краще 2016 р.

14.00 Футбол. Ліга Європи 

УЄФА. Жеребкування

14.30, 20.30 Велоспорт

15.45, 18.45 Велоспорт. 

«Вуельта»-екстра

19.00 Стрибки з трампліна. 

Річний Гран-прі

21.30 Футбол. ЧА. 

Чемпіоншип

МЕГА

06.00 Вражаючі кадри

06.40 Бандитський Київ

07.30, 12.20 Дзеркало історії

08.30 Правда життя

09.30 Мисливець та жертва

10.30, 21.40 Дивовижна 

Корсика

11.30, 18.00 Аферисти проти 

туристів

13.20 Містична Україна

14.20 Дивна справа

15.10 Генерали Гітлера

16.10, 22.40 Найнебезпечніші 

тварини

17.00, 20.40 Шукачі скарбів

18.50 Жертви краси

19.40 Нечисть

23.30 Вражаюче відео

00.20 Очима слідчих

01.10 Цікаві досліди

05.10 Несподівані злочинці

К1

05.00 Рецепти щастя

05.50 Свати біля плити

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

09.10 Топ-модель у Парижі

10.25 Орел і решка. Шопінг

12.20 Т/с «Дикий ангел»

14.10, 20.10 Орел і решка

15.10, 21.00 Орел і решка. 

Ювілейний сезон

16.00 Три сестри

17.15 Звана вечеря

19.10, 1.10 Розсміши коміка

22.00 КВК на БІС

23.00 КВК

02.00 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.50 М/с «Дора-

мандрівниця»

07.35 М/с «Чаґінгтон»

08.00 МультMIX

09.45 М/с «Лис Микита»

10.10 М/с «Клуб Вінкс: школа 

чарівниць»

11.00 Х/ф «Гензель і 
Ґретель»

12.10 Х/ф «Кіт у чоботях»
13.30 Одного разу під 

Полтавою

15.00 Т/с «Домашній арешт»

16.35 Країна У

18.10 Х/ф «Вуличні танці»
20.00 Х/ф «Крок уперед»
22.00 Х/ф «Крута 

Джорджія»
00.00 Х/ф «Одного разу в 

Римі»
01.40, 5.00 У ТЕТа тато!

02.30 БарДак

03.15 17+

03.55 Т/с «Щоденники 

Темного»

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.40, 

21.00, 1.30, 5.30 Новини

06.05, 7.05, 8.05 Спорт

06.10, 7.10 АгроЕра

06.20, 7.20, 8.20 Смакота

06.25 Сім чудес України

07.25 Ера будівництва

07.30, 23.50 На слуху

08.30 Паспорт.ua

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Т/с «Таксі»

09.45 РЕ:ФОРМА

10.15, 19.30, 3.00 Про головне

10.40 Д/ф «Новий Орлеан»

12.00 Перша студія

12.25 Схеми

13.30 Казки Лірника Сашка

13.40 Як це?

14.00 Школа Мері Поппінс

14.15 Суспільний університет

15.00 Віра. Надія. Любов

15.55 Гра долі

16.30 Д/ф «Обличчя 

Америки»

17.30 Д/с «Національні парки 

Америки»

18.25, 1.20 Новини. Світ

19.00, 1.45 Новини. Культура

20.00 На пам’ять

20.30 План на завтра

21.30 Найяскравіші моменти 

ХХХІ Олімпійських ігор

21.50 Війна і мир

22.45 Класики світової 

літератури

ТРК «ЕРА»
23.00 Підсумки

23.25 Золотий гусак

02.00 Музичне турне

03.30 Т/с «Роксолана»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 19—20 СЕРПНЯ 2016
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КАНАЛ «1+1»

07.05, 19.30 ТСН

08.00 Сніданок. Вихідний

10.00 Світське життя

11.10 Х/ф «День 
незалежності»

14.05, 21.15 Вечірній 

квартал

16.30 Розсміши коміка. Діти

18.30 Розсміши коміка

20.15 Українські сенсації

23.20 Драма «Вогнем і 

мечем»

02.35 Мелодрама «Корольок 

— пташка співоча»

ІНТЕР

07.00, 20.00 Подробиці

08.00 Х/ф «Скринька Марії 
Медічі»

09.50, 4.55 Д/ф «Фаїна 

Раневська. Краса 

— страшна сила»

10.50 Х/ф «Підкидьок»
12.15 Т/с «Знахарка»

16.10 Україна від «А до Я»

20.30 Х/ф «Молодята»
22.35, 3.45 Д/ф «Богдан 

Ступка. Забудьте слово 

«смерть»

23.35 Т/с «Вогнем і мечем»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00, 1.30 

Події

07.10, 5.10 Зоряний шлях

09.15 Т/с «Щоб побачити 

веселку»

13.00, 15.20 Т/с «Процес»

17.10, 19.40 Т/с «Гірке 

щастя»

21.50 Х/ф «Я тебе ніколи 
не забуду»

23.45 Реальна містика

02.15 Т/с «C. S. I. Нью-Йорк 2 

сезон»

ICTV

05.15 М/с «Том і Джері у 

дитинстві»

06.05 Стоп-10

07.00 Провокатор

08.00 Д/ф «Новоросія. Ціна 

проекту»

09.05 Секретний фронт

10.00 Антизомбі

11.00 Громадянська оборона

12.00, 13.00 Інсайдер

12.45 Факти. День

13.25 Х/ф «Леон»
16.05 Х/ф «П’ятий 

елемент»

18.45 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки

20.05 Х/ф «Казино «Рояль»
23.00 Х/ф «Квант 

милосердя»
01.05 Х/ф «Вид на 

вбивство»
03.35 Т/с «Послідовники»

НОВИЙ КАНАЛ

03.05 Служба розшуку дітей

03.10 Зона ночі

05.05 Абзац

06.02, 8.30 Kids Time

06.05 М/с «Монстри проти 

прибульців»

08.32 Ревізор. Спецвипуск

10.40 Ревізор

13.15 Пристрасті за ревізором

16.10 Любов на виживання

18.00 Х/ф «Хлопець у 
дівчині»

20.00 Х/ф «Вона — 
чоловік»

22.00 Х/ф «Зачотний 
препід»

00.10 Х/ф «Голі перці»
01.55 Х/ф «Селфіпаті»

5 канал

06.00 Час-тайм

06.30, 7.30, 8.30, 9.30, 11.30, 

12.30, 13.30, 14.30, 

15.30, 16.30, 17.30, 

18.30, 21.30, 22.30, 

23.30, 0.30, 1.00, 2.00, 

02.30, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

06.32 Хроніка тижня

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 22.00, 

00.00 Час новин

07.32 Суперкнига

07.50, 8.20, 22.15, 0.15 Бізнес-

час

08.32, 3.35 Не перший погляд

09.10 Час інтерв’ю

09.32 Укравтоконтинент

10.10 Модне здоров’я

10.40 Автопілот-новини

11.05 П’ятий поверх

11.32 Майстри ремонту

12.15 Сімейні зустрічі

12.32 Прес-конференція щодо 

ситуації у зоні АТО

13.10, 4.15 Кіно 

з Я. Соколовою

13.32 Історія успіху

13.40 Сучасний фермер

14.10, 3.15 Феєрія мандрів

14.32 Навчайся з нами

15.15 Невигадані історії

15.32 Палата

16.32 Особливий погляд

17.10, 2.32, 5.15 Дзеркало 

історії

18.15 Фактор безпеки

19.25, 23.32 Машина часу

20.00 Стоп корупції!

20.25, 0.17 Рандеву 

з Я. Соколовою

21.00, 1.15 Велика політика

21.32, 3.00 Вікно в Америку

22.32 Документальний проект

02.15 В кабінетах

05.55 Огляд преси

НТН

06.00 Х/ф «Корупція»
07.35 Х/ф «Інспектор 

Лосєв»
11.30, 3.45 Речовий доказ

15.00 Т/с «Детективи»

19.00, 3.10 Свідок

19.30 Х/ф «Азіат»
21.30 Х/ф «Місія 

нездійсненна-4: 
протокол фантом»

23.55 Х/ф «Американський 
ніндзя-3: криваве 
полювання»

01.35 Т/с «Вбивчий відділ. 

Стамбул»

03.40 Випадковий свідок

04.20 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Д/ф «Розстріляне 

Відродження. Валер’ян 

Підмогильний» 

06.35 Сергій Піддубний. Код 

України 

07.00 Івану Яковичу Франку 

присвячується. 

«Цвістимеш ти 

— покіль мій спів 

лунає» 

07.45 Зів’яле листя. Іван 

Франко 

09.00 Інформаційна програма 

«Культура. День» 

09.20 Територія Кіно. Віктор 

Олендер 

10.10 Києвотека. Київ у 

літературі. Осип 

Мандельштам 

10.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — 

Мирослав Мелень, ч. 4 

11.00 Фільм — лауреат 

премії імені Івана 

Франка 2015 року. Д/ф 

«Дмитро Дорошенко. 

Мої спомини про 

недавнє минуле 

(1914—1920)» 

12.05 Мистецькі історії. 

Музика українського 

кіно 

13.10 «Подружжя». 

Листування Івана 

Франка та Ольги 

Хоружинської 

14.00 Іван Франко. «Для 

домашнього вогнища»

15.30 Йоганн Брамс. Угорські 

танці для двох 

фортепіано

16.00 Міжнародний 

фестиваль дитячо-

молодіжної творчості 

«Литовська феєрія»

16.50 Іван Франко і Леся 

Українка

17.05 А. Вівальді. «Пори 

року»

17.20 Театральний сюжет. 

Террі Джонсон. 

«Істерія» 

18.00 Іван Франко. Львівські 

сторінки життя

19.00 Інформаційно-

аналітична програма 

«Культура. Дайджест»

19.20 Позиція. Юрій 

Радковський

19.50 Нариси історії культури 

України з Мирославом 

Поповичем. Іван 

Франко

20.25 Про Богдана Ступку і за 

його участю

21.00 Х/ф «Украдене 
щастя»

23.10 Джаз Коло. Україна 

— наш дім. Палац 

«Україна», ч. 1

23.40 Чернігів. Єлицький 

Свято-Успенський 

монастир 

00.00 Інформаційно-

аналітична програма 

«Культура. Дайджест»

00.20 Позиція. Юрій 

Радковський 

00.45 Дещо про кіно. Антон 

Тимонішин. Василь 

Цвиркунов. Тимофій 

Левчук

01.15 Д/ф «Григір Тютюнник. 

Доля. Коріння», ф. 1

02.00 Іван Франко. «Для 

домашнього вогнища

03.30 Йоганн Брамс. Угорські 

танці для двох 

фортепіано

04.00 До 120-річчя Бориса 

Лятошинського

05.25 Ігор Муратов. Поетичні 

світи

СТБ

06.00 ВусоЛапоХвіст

08.00 Караоке на майдані

09.00 Все буде смачно!

11.10 Нові способи з циклу 

«Знайомства з Дашею 

Трегубовою»

13.05 Х/ф «Ніколи не 
забуду тебе»

15.00 Х/ф «Хатня 
робітниця»

17.00 Х/ф «Діамантова 
рука»

19.00 Х-Фактор-7

22.10 Моя правда

23.05 Х/ф «Знахар»
01.50 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.30 Відлуння

07.00 Д/ф «Мішель Мерсьє. 

Заручниця кохання»

09.50 Шеф-кухар країни

11.00, 18.50 Д/ф «Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем»

13.35, 3.40 Цивілізація 

Incognita

14.00 Чарівні світи

15.10, 20.00 Зоопарки світу

15.45 Довідник дикої природи

16.45 Фестиваль «Галицький 

шлягер-2015»

21.00 Ювілейний концерт 

Андрія Демиденка 

23.00 Х/ф «Великі пригоди 
в Африці»

00.50 Вихідний, після опівночі

02.00 Побачення

03.30 Кумири

03.50 Х/ф «Меланхолія»
05.30 Rock Time з Петром 

Полтарєвим

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

06.40 Маски-шоу

07.50 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

09.00 Облом.UA

10.00 Вайпаут»

11.50 Top Gear

14.20 Х/ф «Спис долі»
16.50 6 тур ЧУ з футболу 

«Волинь» — 

«Чорноморець»

19.20 6 тур ЧУ з футболу 

«Динамо» — 

«Ворскла»

21.25 Х/ф «В’язень»
23.10 Х/ф «Бруклінські 

копи»
01.35 Х/ф «Втеча»

ФУТБОЛ

06.00, 8.00, 19.00, 1.10, 3.15 

Топ-матч

06.10 «Ман Сіті» — «Стяуа». 

Ліга чемпіонів УЄФА

08.10 Ліга чемпіонів. ONLINE

10.00, 16.30, 22.00 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 «Шахтар» — 

«Істанбул». Ліга Європи 

УЄФА

12.10 «Оболонь-Бровар» 

— «Іллічівець». ЧУ. 

Перша ліга

13.55 ЧА. Передмова до туру

14.25 «Тоттенгем» — 

«Ліверпуль». ЧА

16.50 Передмова до матчу 

«Челсі-Бернлі»

16.55 «Челсі» — «Бернлі». 

ЧА

19.10 «Ейбар» — 

«Валенсія». ЧІ

20.30 Футбол Tables

21.10 «Реал» — «Сельта». ЧІ

23.10 «Леганес» — 

«Атлетіко». ЧІ

01.25 «Халл Сіті» — «МЮ». 

ЧА

03.30 «Вотфорд» — 

«Арсенал». ЧА

05.20 Світ Прем’єр-ліги

ЄВРОСПОРТ

04.00, 7.00, 9.30, 16.00, 

21.30, 1.00 Велоспорт. 

«Вуельта»

05.30 Теніс. Australian Open-

2016. Найкраще

06.30, 9.00, 19.00, 0.30 WATTS

08.00 Теніс «Ролан Гаррос». 

Краще 2016 р.

11.00, 12.30, 2.30 Стрибки 

з трампліна. Річний 

Гран-прі

14.15 Велоспорт

15.45, 18.45 Велоспорт. 

«Вуельта»-екстра

19.15 Футбол. ЧА. 

Чемпіоншип

23.00 Кінний спорт. Кубок 

націй

00.00 Ралі ERC. Злін

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.30 Вакцини. Бізнес на 

страху

08.30 Нечисть

09.30 Генерали Гітлера

10.30 Мегалітак Гітлера

11.30 Метеоритна загроза

12.30 Земля: код знищення

13.20 Мисливець та жертва

15.20 Дивовижна Корсика

18.10 Містична Україна

21.00 Справжнє обличчя Ісуса

22.00 Хрест у мистецтві

22.50 Велич і падіння Версаля

00.40 Справжня історія 

отруєнь

01.30 Бестія

03.10 Злочини століття

04.10 Смертельна медицина

05.10 Несподівані злочинці

К1

05.00 Рецепти щастя

05.50 Свати біля плити

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

10.00 М/с «Міа та я»

11.00 М/ф «Імпі-Суперстар!»

12.45 КВК

15.00 Розсміши коміка

16.50 Орел і решка. Незвідана 

Європа

21.00 Орел і решка. Шопінг-

2016

22.00 Орел і решка. Невидане

23.00 Х/ф «Листи до 
Джульєтти»

01.00 Т/с «Красуня та 

чудовисько»

02.50 Нічне життя

ТЕТ

06.00, 10.10 М/с «Дора-

мандрівниця»

06.45 Байдиківка

07.35 М/с «Чаґінгтон»

08.00 МультMIX

11.00 М/с «Лис Микита»

16.10 Х/ф «Вуличні танці»
18.00 Х/ф «Крок уперед»
20.00 Х/ф «Крута 

Джорджія»
22.00 Одного разу під 

Полтавою

23.00 Віталька

00.00 Т/с «Світлофор»

01.30 Одна за всіх

02.00 БарДак

03.15 17+

03.55 Т/с «Щоденники 

Темного»

05.00 У ТЕТа тато!

УТ-1

06.00 Підсумки

06.20 У просторі буття

06.55, 0.20 Телемагазин

07.05 АгроЕра. Підсумки

07.15 Шеф-кухар країни

07.55, 23.40 Золотий гусак

08.15 Смакота

08.40 Світ on line

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 М/ф 

11.20 Як це?

11.50 Хто в домі господар?

12.10 Хочу бути

12.30 Школа Мері Поппінс

12.50 Казки Лірника Сашка

13.20 Суспільний університет

14.20 Мистецький пульс 

Америки

15.15 Д/с «Національні парки 

Америки»

17.15 Х/ф «Милий друг»
18.55 Урочисті проводи 

Національної 

паралімпійської 

команди України на ХV 

літні Паралімпійські 

ігри в Ріо-де-Жанейро

21.00, 5.30 Новини

21.35 Український корт

22.10 Найяскравіші моменти 

ХХХІ Олімпійських ігор

22.40 Мегалот

ТРК «ЕРА»
23.00 Територія закону

23.20 Вперед на Олімп!

01.20 Музичне турне

02.30 Класики світової 

літератури

02.40 Надвечір’я. Долі

03.30 Т/с «Роксолана»
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КАНАЛ «1+1»

08.00 Сніданок. 

Вихідний

09.00 Лотерея «Лото-

забава»

09.40 М/ф «Маша і 

Ведмідь»

10.05 ТСН

11.00, 12.15 Світ навиворіт-3

13.15 Т/с «Центральна 

лікарня»

17.10 Комедія «Свати-5»

19.30, 4.45 ТСН-тиждень

21.00 Мелодрама «З

нахарка»

00.50 Комедія «Ед Вуд»

03.00 Світське життя

03.50 Українські сенсації

ІНТЕР

06.00 Х/ф «Підкидьок»
07.40, 20.00, 0.20, 4.35 Подробиці
08.10 уДачний проект
09.00 Готуємо разом
10.00 Орел і решка. 

Навколосвітня подорож
11.00 Орел і решка. Шопінг
12.00 Т/с «Диван для 

самотнього чоловіка»
16.10 Х/ф «Молодята»
18.00, 20.30 Т/с «Дружина 

генерала»
22.40 Х/ф «Час збирати 

каміння»
01.05 Х/ф «Скринька Марії 

Медічі»
03.05 Х/ф «День перший, 

день останній»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.50 Події
07.30 Зоряний шлях
09.00 Т/с «Моє нове життя»
13.00 Т/с «Гірке щастя»
17.00, 20.00 Т/с «Сонячне 

затемнення»

19.00, 1.30, 5.50 Події тижня 
21.45 Т/с «Процес»

ICTV

05.25 Факти
05.55, 4.55 М/с «Том і Джері у 

дитинстві»
06.50 Стоп-10
07.45, 4.00 Провокатор
08.45 Зірка YouTube
09.50 Дивитись усім!
10.50 Без гальм
11.15, 13.00 Х/ф «Блакитна 

безодня»

12.45 Факти. День
13.20 Х/ф «Квант 

милосердя»
16.05 Х/ф «Казино «Рояль»
18.45 Факти тижня
20.25 Х/ф «007: 

координати 
«Скайфолл»

23.15 Х/ф «Таксі»
01.10 Х/ф «Ніндзя. 

Незламне серце»
03.05 Т/с «Послідовники»

НОВИЙ КАНАЛ

03.55 Зона ночі
06.05, 7.25 Kids Time
06.10 М/с «Кіт у чоботях»
07.30 Х/ф «Миттєвості Нью-

Йорка»
09.15 Х/ф «Самотній за 

контрактом»
11.20 Х/ф «Кохання у 

великому місті-2»
13.10 Х/ф «Блакитна 

лагуна»
15.15 Х/ф «Повернення в 

блакитну лагуну»
17.15 Х/ф «Блакитна 

лагуна-3»
19.00 Х/ф «50 перших 

поцілунків»

21.00 Х/ф «Блондинка в 
законі»

22.50 Х/ф «Блондинка в 
законі-2»

00.45 Х/ф «Голі перці»
02.35 Світ тварин

5 канал

06.00, 9.32 Вікно в Америку
06.30, 7.30, 8.30, 9.30, 10.35, 

11.30, 12.30, 13.30, 
14.30, 15.35, 16.30, 
17.30, 18.30, 22.30, 
23.30, 0.40, 1.00, 2.00, 
04.00, 5.00 Час: Важливо

06.32, 18.10 Велика політика
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 00.00 
Час новин

07.32 Суперкнига
07.50, 8.25, 22.15, 0.15 Бізнес-

час

08.10 Гра інтересів
08.32, 3.15 Феєрія мандрів
09.10 Сімейні зустрічі
10.10 Кордон держави
10.25 Будемо жити
10.40 Тема тижня
11.10 Рандеву з Я. Соколовою
11.32 Драйв
12.15 Автопілот-тест
12.20 Технопарк
12.25 Мотор
12.32 Прес-конференція щодо 

ситуації у зоні АТО
13.10 Діалоги з Патріархом
14.10 Моя земля
14.32 Модне здоров’я

15.15 П’ятий поверх
16.05 В кабінетах
16.32 Акцент
17.15 Дзеркало історії
19.25, 0.20 Невигадані історії
20.00, 20.20, 22.32 

Документальний проект
21.00, 1.15, 5.15 Час: підсумки 

тижня
21.40, 3.00 Час-Time
23.32 Фінансовий тиждень
01.55, 5.55 Огляд преси
02.20 Машина часу
03.35 Не перший погляд
04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.15 Х/ф «Сашка»
06.50 Х/ф «Азіат»
08.45 Т/с «Брати»
12.45 Розсміши коміка
14.30 Х/ф «Місія 

нездійсненна-4: 
протокол фантом»

16.45 Легенди карного 
розшуку

19.00 Т/с «Заповідник страху»
23.00 Х/ф «Острів смерті»
00.30 Х/ф «Лушпиння»
02.00 Х/ф «Американський 

ніндзя-3: криваве 
полювання»

03.30 Випадковий свідок
03.45 Речовий доказ
04.20 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну
06.05 Міжнародний фестиваль 

дитячо-молодіжної 
творчості «Литовська 
феєрія» 

07.00 Іван Франко і Леся 
Українка 

07.20 А. Вівальді. «Пори року»
07.30 Театральний сюжет. Террі 

Джонсон. «Істерія» 
08.10 Іван Франко. Львівські 

сторінки життя 
09.05 Православний календар
09.20 Позиція. Юрій 

Радковський 
09.50 Нариси історії культури 

України з Мирославом 
Поповичем. Іван Франко

10.25 Про Богдана Ступку і за 
його участю

11.00 Х/ф «Украдене щастя» 
13.10 Джаз Коло. Україна 

— наш дім. Палац 
«Україна», ч. 1

14.00 Концерт Рок-оркестру 
народних інструментів 
України «НАОНІ»

15.45 Православний календар 
16.00 Четвертий міжнародний 

музичний фестиваль, ч. 3
17.05 Суспільна думка про 

сучасну педагогіку
17.30 Митці Майстренки
18.00 Д/ф «Бойки»
19.00 Інформаційно-аналітична 

програма «Культура. 

Дайджест»
19.20 Мовою мистецтва. 

Академія. Слово ректора
19.50 Дует. Анатолій Хостікоєв, 

Наталія Сумська
21.00 В. Ільїн, В. Лукашев. 

«За двома зайцями». 
Вистава Київського 
національного 
академічного театру 
оперети

23.05 Володимир Шевченко. 
Інстинкт життя

00.00 Інформаційно-аналітична 
програма «Культура. 
Дайджест». 

00.20 Мовою мистецтва. 
Академія. Майстерня 
реставрації творів 
мистецтва

00.35 Незнаний Шевченко. 
Енергетика шевченкового 
слова

01.10 Головна роль. 5 вечорів 
з франківцями. Ніна 
Гіляровська

02.00 Концерт Рок-оркестру 
народних інструментів 
України «НАОНІ»

04.00 Ансамбль «Дніпро». 20 
років на сцені

05.25 Анна Ахматова. Київ-
Петербург

05.45 Православний календар
 

СТБ

05.55 ВусоЛапоХвіст
07.00 Все буде добре!
09.00 Все буде смачно!
11.00 Караоке на майдані
12.00 Х-Фактор-7
15.10 Містичні історії-7 
19.00 Слідство ведуть 

екстрасенси
23.00 Я соромлюсь свого 

тіла-2

ТОНІС

06.20 Мистецтво входити в літа
06.50 Д/ф «Сальваторе Адамо. 

Сніг, що не розтане 
ніколи»

07.50 Натхнення
09.50 Мова тварин
11.00, 18.50 Д/ф «Щоденники 

Другої світової війни: 
день за днем»

13.35, 20.00 Цивілізація 

Incognita
14.00 Шеф-кухар країни
15.10 Зоопарки світу
15.45 Довідник дикої природи
16.45 Фестиваль «Галицький 

шлягер-2015»
18.25 Євромакс
20.15 Кумири
20.35 Світські хроніки
21.00 Ювілейний концерт 

Андрія Демиденка 
23.00 Х/ф «Меланхолія»
01.00 Вихідний, після опівночі
02.10 Побачення
03.40 Х/ф «Великі пригоди в 

Африці»
05.10 Rock Time з Петром 

Полтарєвим

КАНАЛ «2+2»

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

по-українськи»
08.20 Облом.UA
09.00 Бушидо
11.00 Люстратор 7.62
12.00 Люстратор. Спецпроект
13.00 Секретні матеріали
14.00 Цілком таємно
15.00 Д/п «Дембель»
15.55 Д/п «Міля»
16.50 6 тур ЧУ з футболу 

«Карпати» — «Олімпік»
19.00 Х/ф «Бруклінські 

копи»
21.30 Профутбол
23.15 Х/ф «Природжений 

гонщик»
01.00 Х/ф «Здійнятися над 

сонцем»

ФУТБОЛ

06.00, 8.00, 23.00, 1.05, 5.30 
Топ-матч

06.10 «Оболонь-Бровар» 
— «Іллічівець». ЧУ. 
Перша ліга

08.10 «Тоттенгем» — 
«Ліверпуль». ЧА

10.00, 15.40, 20.15 Футбол 
NEWS. LIVE

10.20 «Ейбар» — «Валенсія». 
ЧІ

12.05 «Челсі» — «Бернлі». ЧА
13.55 «Реал» — «Сельта». ЧІ
16.00, 18.55 Футбол LIVE
16.55 «Олександрія» 

— «Зірка». ЧУ
17.45 Футбол Tables
19.25 «Сталь» — «Шахтар». 

ЧУ
21.20 Великий футбол
23.15 «Ман Сіті» — «Вест 

Гем». ЧА
01.20 «Атлетік» — 

«Барселона». ЧІ
03.10 Світ Прем’єр-ліги
03.40 «Вест Бромвіч» 

— «Мідлсбро». ЧА

ЄВРОСПОРТ

04.00, 7.00, 9.30, 14.30, 16.00 
Велоспорт. «Вуельта»

05.30, 20.15 Теніс «Ролан 
Гаррос». Краще 2016 р.

06.30 WATTS
08.00 Теніс. US Open-2015. 

Найкраще
09.00 Спорт зсередини
11.00, 19.00, 2.30 Стрибки 

з трампліна. Річний 
Гран-прі

12.30 Автоспорт. Суперкубок 
Porsche

13.15 Автоспорт. Серія 
Blancpain

15.45, 18.45 Велоспорт. 
«Вуельта»-екстра

21.15, 2.00 Ралі ERC. Огляд
21.45, 00.00 Футбол. Чемпіонат 

MLS. 25-й тур

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
07.30 Жертви краси
08.30 Віщі сни
09.30 Мільйони Гітлера
10.30 Поплічники Гітлера
11.30 Справжнє обличчя Ісуса
12.30 Хрест у мистецтві
13.20 Мисливець та жертва
15.20 Дика Куба
16.20 Татри: незаймана краса
17.10 Дивовижна Корсика
18.10 Містична Україна
21.00 Метеоритна загроза
22.00 Земля: код знищення
22.50 Велич і падіння Версаля
23.40 Розкіш Тюдорів
00.40 Коханки Європи
01.30 Бестія
03.10 Шокуюче відео
05.10 Несподівані злочинці

К1

05.00 Рецепти щастя
05.50 Свати біля плити
06.30 TOP SHOP
07.40 Чи знаєте ви, що...
08.15 М/ф
10.10 М/ф «Імпі-Суперстар!»
11.50 М/с «Міа та я»
12.50 Орел і решка. Незвідана 

Європа
17.00 Орел і решка. 

Невидане

18.00 Орел і решка. Шопінг-
2016

19.00 Вечірній квартал
21.00 М/ф «Планета 51»
22.45 КВК
00.50 Т/с «Красуня та 

чудовисько»
02.40 Нічне життя

ТЕТ

06.00, 10.10 М/с «Дора-
мандрівниця»

06.45 Байдиківка
07.35 М/с «Чаґінгтон»
08.00 МультMIX
09.45 М/с «Лис Микита»
10.55 М/ф «Усі собаки 

потрапляють до раю»
12.30 Х/ф «Одного разу в 

Римі»
14.00 Рятівники
15.35 Танька і Володька
17.35 Одного разу під 

Полтавою
19.35 Країна У
22.35 Одного разу в Одесі
23.00 Віталька
00.00 Т/с «Світлофор»
01.30 Одна за всіх
02.00 БарДак
03.15 17+
03.55 Т/с «Щоденники 

Темного»
05.00 У ТЕТа тато!

УТ-1

06.00 Світ православ’я
06.35 На слуху
06.55, 0.20 Телемагазин
07.10 Сім чудес України
07.55 Золотий гусак
08.15 Смакота
08.40 Світ on line

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.10 Урочисті проводи 
Національної команди 
України на ХV літні 
Паралімпійські ігри в Ріо-
де-Жанейро

11.20 Х/ф «Милий друг»
13.00 Театральні сезони
13.30 Спогади
14.15 Гра долі
14.50 Фольк-music
16.00 Подорожні
16.45 Д/ф «Доброволець 

Антон» 
17.20 Х/ф «Гетьманські 

клейноди»
18.50 Д/ф «Новий Орлеан»
21.00, 5.30 Новини
21.40 Перша шпальта
22.20 Книга ua
22.45 2.30 Класики світової 

літератури
ТРК «ЕРА»

23.00 Паспортний сервіс
23.20 День Янгола
01.20 Музичне турне
02.40 Віра. Надія. Любов
03.30 Т/с «Роксолана»
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Жовто-блакитний — то наша Ліра,
Жовто-блакитний — то наша Віра,

Жовто-блакитний — то наша Воля, 
Жовто-блакитний — то наша Доля!

УКРАЇНА МОЛОДА

ВІЗИТИ

Царська 
сверблячка
Навіщо російський президент їде 
до Криму
Ігор ВІТОВИЧ

 У прес-службі Кремля нещодавно заявили, що за-
здалегідь про візити президента Росії будь-куди пові-
домляти не будуть, нагадує сайт «Інформаційний 
спротив». Певною мірою це пояснюється рівнем сек-
ретності навколо першої особи РФ, а з іншого боку, 
це спосіб уникнути пояснеть стосовно довготривалих 
зникнень володаря Кремля з публічного небосхилу. 
Але про сьогоднішню поїздку Володимира Путіна до 
Криму оголосили заздалегідь. 
 Російські ЗМІ повідомляють, що Путін здійснить 
одноденний візит на півострів із метою відвідати мо-
лодіжний табір «Таврида» неподалік Севастополя, в 
якому тепер проходить зміна для молодих режисерів, 
продюсерів та акторів. Але було б смішно думати, що 
Путін прибув на Крим лише для того, щоб дивитися 
кіно. Але якщо все ж «кіно», то зовсім іншого штибу 
і формату. 
 Сьогоднішній візит Путіна до Севастополя відбу-
вається через неповні два тижні після провокації з 
«українською диверсійною групою» та нібито спробою 
Української армії прорватися на анексований півос-
трів. Це «кіно» було зняте Кремлем як для внутріш-
нього вжитку кримчан і росіян узагалі, так і для де-
монстрації світу агресивності та підступності «київсь-
кої хунти». Путін як головний «режисер» цієї виста-
ви тепер, можливо, пояснить кримським «акторам», 
як далі розвивати сюжетну лінію. А заодно і проінс-
пектує постановочний реманент, тобто ту масу війсь-
кових та техніки, якими Росія заполонила Крим за 
два з лишком роки його окупації. Враховуючи те, що 
Росія на цей час зосередила на кордонах України 40 
тисяч військовослужбовців та армади найсучасніших 
озброєнь, може йтися вже і про справжній масштаб-
ний «фільм жахів».
 І ще раз про путінське «кіно». В ньому є ляпи. В 
показаному на «Першому каналі» сюжеті затримання 
«диверсантів» 8 серпня в Криму допитливі користува-
чі інтернету помітили на 50-й секунді сюжету повний 
Місяць, хоча в цей день він був видний на небі лише 
як тоненький серп. Ці допитливі звірили календар мі-
сячних фаз і встановили, що повний Місяць був 20-21 
липня. Тобто «кіно» знімалося за два тижні до дати 
«диверсії». «Оператори» мають отримати прочухан-
ки, що самі ж розкрили власний фейк. 
 Пана Путіна також запрошують на місцевий анти-
урядовий мітинг «Обманутий Крим». Один з організа-
торів заходу, глава регіональної громадської організа-
ції «Кримський республіканський антикорупційний 
комітет» Ілья Большедворов вважає, що відвідини мі-
тингу допоможуть президенту краще дізнатися про 
реальний стан справ на півострові. Але, схоже, Путін 
не скористається такою чудовою можливістю поспіл-
куватися з народом. Хоча б тому, що мітинг заплано-
вано на суботу, 20 серпня, та цар уже повернеться до 
білокам’яної. 
 Ще однією головною метою візиту Путіна до 
Криму може бути приборкання місцевих владних 
«еліт», які перегризлися між собою немов собаки. 
Зокрема, в Севастополі не вщухає конфлікт між гу-
бернатором Сергієм Міняйлом та главою «Законо-
давчих зборів» міста Олексієм Чалим. Але головна 
гризня відбувається між усією правлячою «елітою» 
півострова. Колись Крим делегував до складу Вер-
ховної Ради України 10 iз 450 депутатів. Восени 
відбудуться вибори до Держдуми Росії. Представ-
ники Криму отримають лише чотири з 450 думсь-
ких мандатів. І за них тепер йде бійка. Переваж-
на більшість претендентів балотується від правля-
чої «Єдиної Росії». В Криму вже відбулися партійні 
праймеріз і, за їх результатами, до Думи не прохо-
дить відомий кримінальний авторитет Сергій Ак-
сьонов. Невдоволений не лише він. Можливо, що 
до Держдуми не потраплять також глава Держра-
ди Володимир Константінов та місцева «кінозірка», 
прокурор Натілія Поклонська. Завданням Путіна є 
присмирити цю зграю.
 Дата третього візиту Путіна до Криму обрана не ви-
падково. «Робити якісь підлості до Дня Незалежності 
України — це давня російська традиція», — зазначає 
український політолог Олександр Бугай. Минулого 
року Путін відвідував Крим також перед головним ук-
раїнським державним святом — 17 серпня. ■

■

Протести проти ГКЧП
 У ті вирішальні для подаль-
шої долі України дні вони під-
няли на дирижаблі жовто-бла-
китний прапор над Білим до-
мом і над усією Москвою. Його 
було видно звідусіль. Ще один 
iз барикадних прапорів повіси-
ли на танку з українським екі-
пажем, і він повів танкову ко-
лону після перемоги над пут-
чистами геть від Білого дому. 
Події навколо Білого дому, на-
ціональні прапори на барика-
дах у Москві надихали україн-
ців у самій Україні на думку 
про свою національну держа-
ву, а депутатів Верховної Ради 
тоді ще УРСР підштовхнули до 
прийняття доленосного Акта 
про Незалежність України 24 
серпня 1991 року. Про події тих 
гарячих днів, що стали вже іс-
торією, дізнаємося зi спогадів 
учасників тих подій у Москві: 
одного з останніх політв’язнів 
СРСР Григорія Куценка, навко-
лосвітнього мандрівника Ва-
лерія Петущака та громадсь-
кого діяча Василя Повзуна.
 Про тривожні події, що 
відбуваються в Москві зранку 
19 серпня, і вони, і тисячі ін-
ших громадян колишнього Ра-
дянського Союзу почули хто 
де. Хтось на робочому місці 
чи на навчанні, а хтось, як Ва-
лерій Дісанович Петущак, — у 
вiдрядженнi в далекому Сибі-
ру. Але всі, хто міг, не змо-
вляючись, потягнулись у центр 
Москви до урядових споруд: 
адже там, і всі це добре ро-
зуміли, згадуючи недавні тра-
гічні події 1989 року на площі 
Тяньаньмень у Китаї, вирішува-
тиметься доля не тільки горба-
човської «перестройки» та де-
мократизації, а й доля самої 
радянської тоталітарної імпе-
рії, а отже, і майбутня доля по-
неволених нею народів...
 Демократично налаштова-
ним москвичам, а серед них 
було багато українців та пред-
ставників інших націй, котрі 

мешкали в столиці чи вчились 
у московських вузах, було про-
стіше дістатись міським транс-
портом до Манежної площі, де 
розпочався спонтанний мітинг 
протесту проти новоявлено-
го ГКЧП, або згодом на заклик 
першого демократичного пре-
зидента Росії Бориса Єльци-
на — до Білого дому на набе-
режній Москви-ріки, що якраз 
навпроти Київського вокзалу. 
Вони й склали першу лінію обо-
рони Білого дому. А їм на під-
могу їхали електричками, потя-
гами, летіли літаками з Сибі-
ру, як науковець Валерій Пету-
щак, та з інших далеких країв 
усі, хто переживав за свободу 
й демократію. Багато було не-
байдужих громадян із Києва, 
Харкова, Полтави, Запоріжжя, 
Одеси та інших міст півдня і 
сходу України. 
 Коли люди різних націо-
нальностей і релігійних пере-
конань виходили на багатоти-
сячні мітинги на Манежну чи й 
на саму Красну площу, не вини-
кало жодних міжнаціональних 
чи міжрелігійних конфліктів. 
Так і на барикадах навколо Бі-
лого дому панувала атмосфе-
ра справжньої міжнаціональної 
дружби і взаєморозуміння. Бо 
всіх об’єднувало єдине гасло: 
«За вашу і нашу свободу!». 
 От і українці об’єдналися 
в третій загін — окрему «Ук-
раїнську сотню», хоч і було їх 
чимало і в інших сотнях. Під-
няли, як і раніше піднімали до 
того на численних демократич-
них мітингах у Москві ще тоді, 
коли в самій Україні вони були 
ще крамолою, свої національні 
жовто-блакитні прапори на ба-
рикадах в одному з найбільш 
незахищених місць: на півден-
но-західному бантусі — якраз 
зі сторони України. Через Мос-
кву-ріку на нас дивився пиль-
но й надихав на боротьбу не 
хто-небудь, а сам гранітний 
Тарас Шевченко. Українці, що 
об’єдналися в «Українську со-

тню», розтягли знамените з 
першотравневої 1990 року ходи 
по Красній площі гасло: «До-
лой империю красного фашиз-
ма!» Саме його після гучної де-
монстрації розмістив на своїх 
сторінках орган ЦК КПРС «Со-
ветская культура», яким керу-
вав у той час головний «архі-
тектор «перестройки» Єгор 
Яковлєв.

Прапор перемоги
 На «свої» прапори потягну-
лися вже під вечір 19-го і на-
ступного дня зранку 20-го ук-
раїнці місцеві і приїжджі, при-
ходили підтримувати мораль-
но навіть українці з Канади, що 
перебували в той час проїздом 
через Москву, як-от мати й 
донька Ніна і Люба Буцькі, ме-
ценат української культури Ми-
кола Мороз... Хлопців мораль-
но і харчами з власних кухонь 
підтримували українські дів-
чата з тодішнього Українсько-
го молодіжного клубу в Мос-
кві, Національно-культурно-
го товариства «Славутич» та 
Московської асоціації сприян-
ня Рухові: журналістка Лари-
са Триленко, студентки Жан-
на Зінченко, Валя Бондарук... 
Підтримували з далеких окраїн 
Союзу телеграмами і по теле-
фону, всі українські активісти 
Москви, хто не мав ніякої змо-
ги фізично дістатися в той час 
до міста: Євген Сярий, Воло-
димир Мартинюк, Павло Жов-
ніренко, Юрій Кононенко, наші 
тележурналісти Сергій Каразій 
та Олексій Степура...
 Українці, як народ вмілий 
та винахідливий, умудрився 
повісити свій великий синьо-
жовтий прапор навіть високо 
над Білим домом — на дири-
жаблі... І складалось вражен-
ня, що це саме українці підняли 
повстання проти хунти у Мос-
кві! Згодом, правда, російські 
демократи виправили «помил-
ку» і повісили над українським 
свій «триколор» значно біль-
шого розміру, а під нашим по-
чали чіпляти на канаті, що ут-
римував дирижабль національ-
ні прапори й представники ін-
ших поневолених Московською 

імперією народів і націй: Лит-
ви, Грузії, Вірменії... Ще два 
з численних барикадних пра-
порів Петро Перепуст та Сер-
гій Крижанівський повісили на 
бетеері та танку з українськими 
екіпажами. 
 Три тривожні дні і (особ-
ливо!) ночі в очікуванні штур-
му. На дощі й у спеку. Україн-
ці вистояли. Відстояли честь 
і гідність України, яка в той 
страшний час небезпеки зачаї-
лась в очікуванні найгіршого... 
Дали своїй Батьківщині шанс 
на свободу...
 Тоді здавалося, що де-
мократія і свобода на просто-
рах імперії зла перемогла, і 
динозавр комунізму та імпер-
шовінізму вмер назавжди. 
Всі раділи проголошенню не-
залежності України, Білорусі, 
Грузії, параду незалежностей 
інших країн із числа колишніх 
радянських республік. Проте 
сталось, на превеликий жаль, 
не так, як гадалось... Зловіс-
на імперія, немов той багато-
головий змій, знову підняла 
свою голову та роззявила не-
наситну пащеку на сусідні на-
роди, що звільнилися від його 
влади 25 років тому. За кри-
вавою розправою над вільно-
любивою і багатостраждаль-
ною Чечнею потягнулася вій-
на проти вільної і демократич-
ної Грузії у серпні 2008-го, та 
ось із весни 2014-го триває не-
оголошена так звана «гібрид-
на», війна проти незалежності 
і територіальної цілісності на-
шої держави, що вистраждала 
свій шлях до волі та повернен-
ня у вільну сім’ю європейських 
народів.
 Проте хода історії незво-
ротна, і вже нікому не вдас-
ться повернути ні українсь-
кий народ, ні інші вільні наро-
ди в імперське стійло. І волю 
до свободи й незалежності ук-
раїнської нації не зламати! За-
порукою тому є дві останні ук-
раїнські революції і героїзм та 
стійкість українських захисни-
ків на фронті Визвольної війни 
проти московського агресора, 
що триває нині на сході Украї-
ни. ■

(рядки написані на барикадах Білого дому в Москві 19-21 серпня 1991 року)

ДО ДАТИ

Три дні і ночі, 
що змінили карту світу
У серпневі дні 1991 року й Українська сотня зупиняла контрреволюційний 
путч у Москві

■

Українці у 1991 році активно протистояли путчистам.
Фото з сайта іpress.ua.

❙
❙

Георгій ЛУК’ЯНЧУК 

19 серпня 1991 року в столиці радянської імперії 
відбувся контрреволюційний путч реакціонерів: 
керівників КПРС, КДБ та Совєтської Армії. Прези-
дент СРСР Горбачов — ініціатор «перестройки» 
— опинився під арештом у Криму. І лише спро-
тив громадянського суспільства, що народилось у 
республіках, які входили до складу СРСР під час 
горбачовської «перестройки», завадив путчистам 
здійснити свої зловісні плани. На підмогу першому 
президенту Росії Борису Єльцину до Білого дому 
в Москві прийшли десятки тисяч демократично 
налаштованих москвичів та гостей столиці. Серед 
них було й чимало українців, які мріяли про роз-
вал совєтської тоталітарної імперії та відновлення 
незалежної Української держави, що була знище-
на більшовицькою окупацією території Української 
Народної Республіки після невдачі національно-
визвольної революції 1917—1921 років. Українці 
записалися до Української сотні та під національ-
ними прапорами тримали оборону Білого дому зі 
сторони Москва-ріки з 19 серпня і аж до повної 
поразки путчистів 22 серпня. 



Ніна РОМАНЮК
Волинь

Щоб доїхати до Верхів, тре-
ба мати не лише надійну 
автівку, а й залізні нерви. 
Бо, коли машина підска-
кує на глибоченних ямах, 
маневруючи, як учасники 
перегонів авторалі Да-
кар—Париж, мимоволі 
згадаєш рідний автодор і 
наших злодіїв, у бездон-
них кишенях яких десяти-
річчями зникали державні 
мільйони, а дороги пере-
творювалися на ось такі 
смуги перешкод. Якихось 
35 кілометрів від райцент-
ру бездоріжжям — і ми у 
Верхах. У тих самих, де ще 
й досі пам’ятають марша-
лека Юзефа Пілсудського 
й зберігають криницю, з 
якої він пив воду. Тих са-
мих, які дощенту вигоріли 
(вціліло лише дві хати з 
260 дворів) у роки Другої 
світової, а понад 100 його 
мешканців безжально 
знищено вогнем, мечем, 
ножем. Тих самих, де з 
давніх часів зберігся куток 
під назвою Варшава і таку 
назву досі має одна з сіль-
ських вулиць.

У Верхах не було жодної 
комуністичної вулиці
 Верхи — це не зовсім 
типове поліське село. На 
відміну від багатьох насе-
лених пунктів Камінь-Ка-
ширщини, воно за остан-
ні сто рокiв зменшилося 
вдвічі. Навіть усередині 
XIX століття тут мешка-
ло людей більше, ніж те-
пер. Якщо на початку ХХ 
століття у Верхах було 
1040 жителів, то нині у 
227 дворах — лише 561. 
Попри природу, незайма-
ну, прадавню, попри чис-
тісіньке повітря, напоєне 
хвоєю лісу, який темною 
стіною обрамлює село, на 
сільських вулицях то тут, 
то там стоять хати-пуст-
ки. Життя сучасних вер-
хівців і досi пов’язане з 
Польщею, бо рятуються 
від безробіття працьовиті 
поліщуки закордонни-
ми заробітками за Бугом. 
Хоча дехто за багаторіч-
ною звичкою ще їздить до 
Петербурга, заробітки там 
непогані. Але переважна 
більшість моїх земляків-
камінь-каширців прокла-
дають шлях до Європи.
 Тепер важко уявити, 
що колись у цьому посе-
ленні, розташованому на 
підвищеннях між боліт на 
північному сході від річки 
Стохід, кипіло-нуртува-
ло неабияке господарське 
життя. У Верхах була за-
лізниця, що сполучала село 
з районним центром та ін-
шими містами. Завдячува-
ли її появі поліщуки... вій-
ні та німцям. Бо збудувала 
залізницю для своїх потреб 
і забезпечення армії всім 
необхідним австро-німець-
ка армія в роки Першої сві-
тової війни. У цих краях 
на обох берегах Стоходу в 
1916 році йшли запеклі бої 

німецьких військ iз вояка-
ми російської армії генера-
ла Брусилова. Попри вій-
ну та страждання, які вона 
принесла, саме із залізни-
цею історики пов’язують 
розквіт Верхів уже за часів 
панування Польщі, коли 
його населення стрімко 
зростало й перевалило за 
тисячу. Поліщук із забито-
го поліського села міг тоді 
доїхати куди завгодно: до 
Ковеля, Бреста і навіть до 
Варшави. І цю преферен-
цію верхівці увічнили, на-
звавши одну із сільських 
вулиць, де розміщувалася 
залізнична станція, іменем 
польської столиці. Зате те-
пер у Верхах — кінець сві-
ту, бо тут закінчується роз-
бита радянська «гравій-
ка». А залізницю, яка ста-
ла життєдайною артерією 
для цього поліського куточ-
ка, знищили в роки Другої 
світової, а донищували вже 
в часи післявоєнні. 
 Цікаво, що навіть у ра-
дянські часи назва Вар-
шава збереглася. Вер-
хам узагалі пощастило 
з топонімікою, бо жод-
ну з його вулиць не було 
названо на честь когось 
із радянських діячів. Не 
було тут ні Жовтневої, ні 
Радянської, ні Леніна, ні 
Ілліча, а називали вулиці 
просто: Південна, Схід-
на, Глиняна, Купчина, 
Велико-Обзирська (сусід-
нє село так називається), 
Варшава і Миру. Як оми-
нула цей куточок Поліс-
ся тотальна комунізація 
— залишається загад-
кою. Зате тепер не треба 
перейменовувати жодної 
вулиці. Була у Верхах ко-
лись навіть парова елек-
тростанція. Її теж збуду-
вали сто років тому, і за-
безпечувала вона струмом 
усі фронтові комунікації 
австро-німецьких військ. 
Працювало також вели-
ке лісопереробне підпри-
ємство, вітряк і два водяні 
млини, кузня. До сьогодні 
у Верхах збереглася тра-
диція ливарства і майже 
кожен чоловік уміє вили-
вати алюмінієві чавунці, 
ложки та інший посуд. 

Замість Пілсудського — 
серп і молот
 У далеких 20-30-х ро-
ках ліс із Верхів доправля-
ли залізницею аж у Поль-
щу. Тепер він теж їде до 
Європи, тільки з суттєвою 
різницею: вісімдесят років 
тому його різали з розумом 
і ставилися геть по-іншо-
му, бо він був приватним. 
Великі площі мав польсь-
кий поміщик Скужевсь-
кий, але й селяни мали у 
своєму володінні лісові 
угіддя. Одна з найстаріших 
мешканок села 91-річна 
Катерина Григорівна Воро-
шик згадує, що коли при-
йшли поляки керувати на 
ці землі, то відразу поділи-
ли між селянами землю, сі-
нокос і ліс. Кожен господар 
мав свою часточку. І шко-
да було дерево зрубати, бо 
воно своє. Рубали сухостій 
або хворе.
 — Біднейко жили, але 
веселечко було, — каже 
бабця.
 — А то правда, що у 
вашому селі Пілсудський 
був?
 — Конєшно був. Чого б 
пам’ятник йому ставили? 
Вчителька-полячка води-
ла нас, дітей, до нього вір-
шики читати. Я ще досі 
помню той віршик.
 І процитувала баба 
Катя вірш про маршале-
ка Юзефа Пілсудсько-
го польською мовою, на-
віть не  запнувшись. Щось 
на  кшталт «Йосип Сталін, 
сонце ясне». Жінка вчи-
лася тільки у польській 
школі, до іншої вже не хо-
дила, але, як не дивно, вміє 
читати і писати російською 
мовою. Звідки — сама не 
знає. Неподалік хати баби 
Каті над дорогою стоїть ста-
ра криниця з дерев’яним 
зрубом, з якої, кажуть, пив 
воду Пілсудський. А ось 
будинок, де він рівно сотню 
рокiв тому, у 1916-му, ква-
тирував у місцевої селянки 
Парасковії Приходько, не 
зберігся. Через Верхи тоді 
проходила лінія фронту, 
про яку й досі нагадують 
окопи, що збереглися в ту-
тешніх лісах. Краєзнав-
ці стверджують, що у цьо-

му поліському селі стоя-
ли польські загони Юзефа 
Пілсудського. Тут він пе-
реховувався в одній із хат, 
критих соломою, де й був 
його штаб. Кілька полків 
польських легіонерів доб-
ре облаштувалися й зор-
ганізувалися, здобувши 
все необхідне для наступу. 
І звідси Пілсудський ки-
нув їх у бій проти російсь-
ких вояків армії генерала 
Брусилова. Тому є всі під-
стави вважати, що саме у 
Верхах народжувався кіс-
тяк майбутньої польської 
армії. Коли прийшли пер-
ші совєти у 1939-му, Піл-
судського скинули з поста-
менту і поставили великий 
серп і молот. Тепер на цьо-
му місці стоїть хрест.

Німці вбивали не всіх, а 
поляки нікого не щадили
 Ще один польський 
слід у житті цього полісь-
кого села — значно трагіч-
ніший. У роки Другої сві-
тової у довколишніх лісах 
базувалися як українсь-
кі повстанці, так і червоні 
партизани-федорівці, а в 
сусідньому Обзирі дисло-
кувався німецький гар-
нізон. Місцеве населен-
ня опинилося між трьох 
вогнів. Як згадує Катери-
на Ворошик, щоночі хтось 
приходив:
 — Тілько німці поїха-
ли, як стукає у вікно: «От-
крой!» І мусиш одкрива-
ти. Брали їсти, брали по-
лотна, скілько хотіли. Не 

знав, що й казати. Дасиш 
червоним партизанам хар-
чі — німець розстріляє. Не 
дасиш — федоровці мо-
жуть застрелити. А ще ж і 
українські хлопці прихо-
дили, як їм відмовиш? А 
потім полякiв побили бан-
дерівці. Наших сільських, 
які колись у пана служи-
ли. Пан то втік у Польщу, 
а ці осталися. І в Майдані, 
недалеко від Верхів, ко-
лонія польська була, там 
теж їх побили. Через два 
дні нас прийшли бити...
 Люди бачили тих бан-
дерівців, у мундирах воєн-
них, у кашкетах, у чобо-
тях блискучих, високих. 
Казали, що це галича-
ни . Не схожі на місцевих 
хлопців, які по лісах хо-
валися. А 24 вересня нім-
ці почали бомбити село.
 — 12 самольотів при-
летіло нас палити. Як пус-
тять щось, солом’яні стрі-
хи спалахували миттєво. 
Ми як спали, кинулися 
хто в чому втікати. Мати з 

себе одну спідницю зірва-
ла, порвала надвоє і наки-
нула на нас із сестрою, щоб 
зігріти. Бабця вернулася 
до хати, бо вівці не випус-
тила напастися, і ще з хати 
почала щось висовувати. 
Як ті самольоти побомби-
ли й полетіли, ми думали, 
що то все. А один чоловік 
біжить і кричить: «Хто ці-
лий — тікайте! Бо німці з 
поляками приїхали». А 
вони по селу розійшлися і 
давай стріляти, — розпові-
дала, ледь стримуючи сльо-
зи, про ті страшні події 85-
річна Ганна Миколаївна 
Купріянчик. — Тітка моя 
рідна з двома дітками у 
грядках сиділа, ховалася. 
Сусідський хлопець був iз 
нею. Німець побачив, піс-
толя до його голови приста-
вив. А тітка просить: «Ой, 
паночки, не бийте нас, ми 
ні в чому не винуваті!» Він 
каже: «Спи, спи кобіта, бо 
там пани йдуть». І не за-
чепив їх. Там, де поляки 
йшли, нікого в живих не 
зоставляли. Хтось до лісу 
втікав, а вони строчили без 
розбору. Я вхопила сестру 
за одну руку, мати за дру-
гу і в корчі. Самольот по-
бачив нас, давай строчити, 
але не зачепив. Як стихло, 
дойшли до хутора, де дід 
жив. Там цілий рік і пере-
бивалися. Літом ще й бі-
женців наша хата прийня-
ла, бо в Ковелі фронт був, 
людей евакуйовували. Як 
собаки спали. Якісь міш-
ки соломою мати пона-
пихала, так і спали в по-
розі покотом. І ніяке вос-
палєніє нас не брало, ні го-
лод, ні холод. А короста 
яка була, а воші! Мати со-
рочки в жлукті позолить. 
Ті сорочечки чисті, білі, 
тільки наложу — вже знов 
лазять! А скільки від ти-
фосу повмирало. Брат мій 
захворів, ніде ні таблеточ-
ки ніякої не було. Лежить 
у гарячці і тільки Богу мо-
литься. Так молився, так 
молився. «Що там Сергій-
ку? — мати питає. Він оче-
нятками тільки поведе — 
і мовчить . Хіба хто темпе-

ратуру міряв? І вижив. Пе-
ребув без ліків, без нічого.

Кому — гриби, 
кому — долари
 Німими свідками зни-
щення Верхів у далекому 
1943-му стоять старі хрес-
ти та пам’ятники на кла-
довищі біля церкви. Саме 
тут поховали односельча-
ни сімдесят убитих своїх 
земляків (решту похова-
ли рідні окремо). Тут же 
знайшли вічний спочи-
нок і кілька «істребків», 
які загинули в перестріл-
ці з вояками УПА, і сільсь-
кий голова, вбитий у пер-
ші післявоєнні роки. Цей 
шматочок землі в оточен-

ні крислатих старезних 
дубів біля Свято-Михай-
лівського храму, який за 
272 роки свого існування 
бачив не одну війну і на-
віть був військовим госпі-
талем у роки Першої світо-
вої, примирив усіх. Після 
пережитого це мальовни-
че поліське село хоч і пос-
тало з попелу, але вже не 
відродилося до масштабів 
столітньої давності.
  — У Верхах чудова при-
рода, в нас таке повітря! Не 
повірите. Поїду до район-
ного центру у справах —і 
то мені вже важко дихаєть-
ся. А в Луцьку взагалі дов-
го не можу бути. А повтіка-
ла в міста молодь вашого 
покоління у 70— 80 роках. 
І це не могло не позначити-
ся на демографічній ситуа-
ції. Втікають і тепер. Робо-
ти в нас немає, як і скрізь. 
У радянські часи був від-
годівельний радгосп. А 
тепер кожен виживає як 
може. І що молодь може 
втримати в цьому закут-
ку району, де закінчуєть-
ся дорога? Та сама, якою 
ви їхали. Це вже ми трохи 
погрейдерували один відрі-
зок, а до цього взагалі був 
жах, — пояснює причини 
занепаду рідного села сіль-
ський голова Володимир 
Монець. 
 Рятує від безробіття 
тутешніх мешканців ліс, 
який поряд. Знаменити-
ми білими грибами з Вер-
хів смакують у всіх куточ-
ках України, куди доїж-
джають неліниві поліщу-
ки. Та навіть це джерело 
виживання рік у рік міліє 
і опинилося під реальною 
загрозою. Ліси зникають 
у геометричній прогресії 
до кількості пилорам, які 
безжально перерізають і 
ялiвець, і болото на сум-
нозвісні палети. Навіть не 
криючись, вони перетво-
рюють могутні сосни та 
дуби на долари. І покрови-
телі всіх цих оборудок си-
дять далеко, аж у столи-
ці. Що може зробити бід-
ний селянин проти такого 
«даху»? Але дивитися, як 
щезає і безжально нищить-
ся ліс, уже не можуть. Де-
які села повстали проти ма-
сових вирубок у цьому ку-
точку Полісся, що завжди 
славилося своїми гриба-
ми та ягодами. Добилися, 
щоб лісівники погоджува-
ли плани вирубок із міс-
цевою владою та активіс-
тами. Біля Верхів ліс теж 
добряче постраждав від 
вирубок, хоча на перший 
погляд він видається гус-
тим, дрімучим, але коли 
не заглиблюєшся в нього. 
Колись сюди їхали люди 
з інших сіл району, щоб 
купити хорошої деревини 
на хату, на балки. Навіть 
років десять тому ще зус-
трічалися тут велетенські 
ялини, сосни, а тепер, за 
словами місцевих, навіть 
сосну діаметром 80 санти-
метрів треба добре пошука-
ти. Все вирізали. «Хто?» — 
питаю. «Як хто? Лісгосп і 
ділки від нього». ■
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Варшава є, а залізниці немає
Усе, що набудували в поліському селі німці й австрійці 
сто років тому, поруйновано війною і владою

■

Криниця, що пам’ятає маршалека Пілсудського.❙

Ганна Купріянчик згадує 
пекельну розправу над 
Верхами.

❙
❙
❙

с. Верхи

Камінь-
Каширський район

Волинська область

Знаменитими білими грибами з Верхів 
смакують у всіх куточках України, куди 
доїжджають неліниві поліщуки.



П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 19—20 СЕРПНЯ 2016 15СПОРТ
«Своєю нагородою я дуже задоволений. Ця бронзова медаль для мене — 

як платинова. Я зробив усе, що від мене залежало. Думаю, що віддав дуже 
багато свого здоров’я, й не знаю, чим це все далі закінчиться».

Богдан Бондаренко
український стрибун у висоту

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 «Почин зроблено. Передаю зо-
лоту естафету колегам», — сказав 
гімнаст Олег Верняєв після вигра-
шу першого «українського» «зо-
лота» на Олімпіаді в Ріо. Утім цієї 
відзнаки чекали так довго, що, 
здавалося, резервів для подальшо-
го штурму вершини олімпу в на-
шої олімпійської збірної вже не за-
лишилося. Однак через день після 
тріумфу 22-річного донеччанина 
в індивідуальному заліку на пара-
лельних брусах доволі несподівано 
як для передстартових розкладів, 
можна сказати, навіть сенсаційно 
на найвищу сходинку п’єдесталу 
піднявся каноїст Юрій Чебан.
 Примітно, що до фіналу гон-
ки на 200 м чемпіон Лондона-
2012 потрапив, як-то кажуть, в 
останній момент.  Йому дістався 
своєрідний «білет щасливого не-
вдахи». Певний час — коли піс-
ля півфінальних заїздів, в одно-
му з яких, до слова, одесит посів 
лише третє місце, з’явився по-
передній протокол учасників фі-
налу — Юрія не було серед чис-
ла претендентів на медалі. Утім, 
вчитавшись в деталі регламенту, 
судді все ж включили Чебана до 
фіналу А — як володаря одного з 
двох кращих результатів, показа-
них власниками третіх місць пів-
фінальних баталій.
 Щоправда, коли дійшла спра-
ва до золотої гонки, Чебана немов 
підмінили. Перебуваючи в ролі 
«лаккі лузера», він несподіва-
но для всіх конкурентів опинив-
ся першим на фініші фінальних 
перегонів, ставши таким чином 
дворазовим олімпійським чем-
піоном. «До Ріо їду по «золото», 
— сказав перед від’їздом до Бра-
зилії наш каноїст. І не обманув.
 А виграшу олімпійського «зо-
лота» на паралельних брусах від 
Олега Верняєва чекала, без пе-
ребільшення, вся Україна. По-
бачити українського спортсмена 
на найвищій сходинці п’єдесталу 
прагнула не тільки багато-

мільйонна армія палких уболі-
вальників спорту. Про сходжен-
ня нашого гімнаста на олімп та-
кож мріяли й вітчизняні спортив-
ні функціонери та політики.
 Останні, з огляду на геополі-
тичну обстановку, постійно на-
гадували, що нашій країні в цей 
неймовірно складний час потріб-
ні великі перемоги й водночас не-
абияк критикували спортивних 
чиновників за неналежну під-
готовку українських олімпій-
ців, які тривалий час не могли 
здобути для України в Ріо-де-
Жанейро першу золоту нагоро-
ду, через що в медальному залі-
ку «синьо-жовті» опустилися на 
50-те місце. Саме після цього  не-
вдоволення підготовкою нашої 
олімпійської збірної до Ріо набу-
ло неймовірної сили.
 Як завжди, різкий у словах 
Олег Ляшко радикально «прой-
шовся» по спортивних функ-
ціонерах. У своєму «Фейсбуці» 
політик запропонував, як пока-
рання за провальний виступ на-
ших олімпійців у Ріо, відправити 
ключових осіб, відповідальних за 
підготовку наших спортсменів до 
ХХХІ Літніх ігор, на уранові ко-
пальні. Водночас однопартієць 
Ляшка, срібний призер Олімпіа-
ди-2000 в плаванні Денис Силан-
тьєв, який добре знається на про-
блемах українського спорту, по-
яснив причини найгіршого за 25 
років нашої незалежності висту-
пу українських олімпійців на літ-
ніх Іграх та запропонував шлях 
для їх подолання: «Результати 
наших спортсменів яскраво свід-
чать, що політика, спрямована 

на розвиток фізичної культури та 
спорту, в Україні відсутня. Спорт 
найвищих досягнень — лише як 
верхівка айсберга, котра демонс-
трує те, що відбувається в країні. 
Якщо подивитися глибше, то ми 
побачимо, що немає умов для під-
готовки спортсменів, а половина 
дітей — хворі, й їм не можна да-
вати навантаження... Я сподіва-
юся, що такий поганий підсумок 
виступу наших олімпійців ста-
не стимулом для уряду розроби-
ти програму розвитку фізичної 
культури та спорту в країні».
 ...Після того як чемпіон сві-
ту-2015, борець греко-римського 
стилю Жан Беленюк у скандаль-
ному фіналі поступився представ-
никові Росії, Верняєв залишився, 
по суті, останнім реальним кан-
дидатом в українській олімпій-
ській збірній на золотий тріумф. 
До фіналу на паралельних брусах 
уродженець Донецька пробився 
з першим результатом, тож, аби 
довести справу до логічного за-
вершення, вихованцю Геннадія 
Сартинського головне, що пот-
рібно було зробити в заключно-
му виступі, — впоратися з пси-
хологічним пресом золотих очі-
кувань, які «випромінювали» не 
тільки українські шанувальники 
спорту, а й сам спортсмен. 
 «Олег розумів, що він сам че-
кає від себе перемоги, цієї пере-
моги чекає від нього й вся Украї-
на, тож було важливо бездоган-
но виконати вправи на брусах, 
оскільки у фіналі виступає вісім 
найкращих гімнастів планети», 
— так охарактеризував перед-
стартовий стан свого вихованця 

Геннадій Сартинський. За рів-
нем складності фінальна програ-
ма Верняєва мала лише третій 
після двох китайських гімнас-
тів коефіцієнт, відтак саме від 
якості її виконання й залежа-
ла його доля. А, як зізнався Вер-
няєв, напередодні вирішального 
старту його неймовірно «трясло». 
«Заснув я лише о четвертій годині 
ранку, й на розминці в мене нічо-
го не виходило», — визнав Олег.
 Хай там як, а наш гімнаст упо-
рався з неймовірно складним за-
вданням. «Олег вистояв! Спочат-
ку помилився, але виправився й 
зробив усе на найвищому рівні. Я 
безмежно щасливий за нього! Я 
хочу висловити щирі слова вдяч-
ності нашим вболівальникам, 
Україні за неймовірну підтрим-
ку та віру в нас», — в коментарі 
прес-службі НОК сказав тренер 
олімпійського чемпіона Геннадій 
Сартинський. 
 Примітно, що переможця та 
призерів (срібного медаліста Да-
нелла Лейву зі США та росіянина 
Давида Белявського) індивідуаль-
ного фіналу на паралельних бру-
сах нагороджував президент НОК 
України Сергій Бубка, котрий, як 

повідомила його прес-служба, до-
мовився з Міжнародною федера-
цією гімнастики про безкоштовну 
передачу Україні всього комплекту 
спортивних снарядів, на яких про-
ходили змагання в Ріо. «Це чудова 
новина! На мій погляд, це важли-
вий крок для подальшого розвитку 
спортивної гімнастики в Україні», 
— наголосив Верняєв. Щоправда, 
згодом з’явилася інформація, що 
володар олімпійського «золота» у 
вправах на поперечині, німець Фа-
біан Хамбюхен на згадку про ве-
лику перемогу забажав викупити 
у організаторів Ігор-2016 щасли-
вий для себе снаряд. Якщо так, то 
у Верняєва як віце-чемпіона Олім-
пійських ігор у багатоборстві в пи-
танні «приватизації» снарядів є 
відчутна перевага. І якщо нашим 
спортивним функціонерам не вда-
лося відстояти «золото» Верняє-
ва в багатоборстві, то принаймні в 
«питанні поперечини» можна по-
тягатися з конкурентами. До сло-
ва, новоспечений олімпійський 
чемпіон з України також змагав-
ся й у фіналі на «снаряді розбра-
ту», щоправда, через падіння на зі-
скоку був змушений задовольни-
тися восьмим місцем. ■

Григорій ХАТА

 Традиційно на Олімпійських іграх 
легкоатлетична команда має найбіль-
ше представництво в офіційній делега-
ції «синьо-жовтих». Щоправда, транс-
формувати кадрову кількість у медальну 
якість їм практично ніколи не таланить. 
Максимум, який удався вітчизняним 
легкоатлетам, — це п’ять нагород, здо-
бутих на Іграх у Пекіні-2008.
 Водночас бразильська Олімпіада ри-
зикує стати для української «короле-
ви спорту» найгіршим за результата-
ми випробуванням, адже в підсумку все 
може обмежитися лише однією медаллю 
— «бронзою» стрибуна у висоту Богдана 
Бондаренка.
 Нагадаємо, що до Ігор у Ріо найскром-
ніше українські атлети виступили в Сід-
неї-2000, коли Роман Щуренко (стрибки 
в довжину) та Олена Говорова (потрій-
ний) зробили «бронзовий» «дубль». Во-
чевидь для великих звершень українців 
Південна півкуля підходить не зовсім. 
Адаптуватися до абсолютно інших клі-
матичних умов, так би мовити, інверсій-
ної пори року, без сумніву, складно.
 А якщо для тривалої акліматизації в 
спортсменів просто немає матеріальних 
ресурсів, говорити про серйозний ре-
зультат узагалі марно. Приміром, двоє 
українських майстрів спортивної ходь-
би — Ігор Главан та Назар Коваленко 
— прибули до Ріо всього лише за кілька 
днів до олімпійського старту; як резуль-
тат хлопці показали 31-й та 40-й час від-
повідно. Їхній колега по збірній — Рус-
лан Дмитренко — потратив на адаптацію 
дещо більше часу, проте піднятися вище 
16-го місця не зміг.

 Не вдалося якісно підготуватися до 
зміни часових, географічних та кліма-
тичних поясів і Богдану Бондаренку. На 
етапах «Діамантової ліги», які переду-
вали Олімпіаді й проходили в Північній 
півкулі, віце-чемпіон світу-2015 й пере-
можець «мундіалю»-2013 демонстрував 
вельми непогані результати й перебував, 
за словами самого ж спортсмена, в хоро-
шій формі.
 Фінальний етап підготовки до Ріо 
харківський стрибун та його настав-
ник вирішили провести в одній із най-
західніших точок Бразилії — місті На-
тал, який, власне, є центром паломниц-
тва віндсерферів. Для них вітер — рідна 
стихія, а для одного з головних фаворитів 
олімпійського турніру стрибунів у висо-
ту він, за великим рахунком, став катас-
трофою. «З ранку до вечора там дув силь-
ний вітер, від якого ніде було сховатися. 
Схоже, він мене й підкосив. Спочатку я 
тримався, але коли вийшов на пік форми 
— захворів. Спочатку — нежить, потім 

— загострення синуситу», — розповів 
Бондаренко свою історію хвороби, котра 
не дозволила йому на рівних змагатися з 
чинним чемпіоном світу, канадцем Друе-
ном та лідером сезону в світі — катарцем 
Баршимом.

 

На фінал змагань у Ріо Бондаренко пої-
хав із температурою. Прийняв аналь-
гетики-антипіретики — й пішов у бій. 
У секторі свої сили Богдан витрачав 
дуже економно. Аби дістатися рубежу 
— 2,33 м, — йому вистачило й двох під-
ходів (перший був на висоті 2,29). Влас-
не, більше жодного сантиметра наш 
співвітчизник не взяв, хоча й штурму-
вав планку на гросмейстерському ру-
бежі — 2,40. Утім завдяки такій береж-
ливій стратегії Бондаренко все ж «заче-
пився» за п’єдестал, узявши «бронзу». А 
переможцем олімпійських змагань еліт-
них стрибунів у висоту, як і переможцем 
минулорічного чемпіонату світу, став 
канадець Друен (2,38). «Срібло» діста-
лося Баршиму, котрий підкорив 2,36. 
А четвертим фінішував іще один украї-
нець: Андрій Проценко зупинився на тій 
же висоті, що й Бондаренко, затратив-
ши, щоправда, для цього дещо більше 
спроб. ■

ОЛІМПІЗМ

«Золотом» — не єдиним
Переможну олімпійську естафету від 
гімнаста Верняєва підхопив каноїст Чебан

■

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

Обірваний політ
«Бронзу» на Іграх-2016 
стрибун у висоту Бондаренко 
здобув попри простуду 
й «нельотну» погоду 
в останні дні перед стартом

■

Перший український чемпіон Олімпійських ігор у Ріо — 
в компанії російського та американського гімнастів.
Фото прес-служби НОК.

❙
❙
❙

Богдан Бондаренко «розмочив» рахунок
олімпійських медалей наших легкоатлетів у Ріо.
Фото прес-служби НОК України.

❙
❙
❙

СКАРБНИЧКА

Медальний залік Олімпіади-2016 
(станом на 15.00 18 серпня)
  З С Б Усього
1. США 30 32 31 93
2. В. Британія 19 19 12 50
3. Китай 19 15 20 54
4. Росія 12 14 15 41
5. Німеччина 12 8 9 29
6. Японія 10 5 18 33
7. Франція 8 11 12 31
8. Італія 8 9 6 23
9. Голландія 8 4 3 15
10. Австралія 7 8 9 24…
21. Україна 2 4 2 8...

■
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«Україна молода» розповсюджується 
в київській мережі ресторанів «Піца Челентано»

 Чоловік і дружина вдома. Дзво-
нить телефон, чоловік бере трубку 
і мовчки через півхвилини кладе її. 
Дружина запитує:
 — Хто це був?
 — Та, напевно, якийсь чоловiк 
iз Гідрометцентру помилився номе-
ром. Він запитав: «Люба, обрій чис-
тий?».

* * *
 — Від мене пішла дружина, за-
лишивши мене без копійки!
 — У мене ще гірше! Моя теж за-
лишила мене без копійки але не піш-
ла, зараза.

* * *
 — Послухайте, Людочко, що 
тітка Циля скаже вам про цих чо-
ловіків. Вони дарують нам цукерки, 
рiзнi шоколадки, а потім обурюють-
ся, що ми товстiшаємо! Так дарували 
б нам тільки діаманти, і ми б виблис-
кували!

* * *
 — Що роблять наші люди, 
дізнавшись, що їхнi гаражі зносити-
муть?
 — Дають оголошення: «Продам 
гараж».

По горизонталі:
 1. Гучний передзвін, який попе-
реджає про небезпеку. 5. Французь-
кий скульптор, автор «Мислителя». 8. 
Індійський князь або монарх. 9. Народ-
ний герой, «батько» українського коза-
цтва. 10. Перемога, досягнення мети. 
11. Загальна назва змагань, які відбу-
ваються на Олімпійських іграх. 14. Те, 
що об’єднує Володимира Кличка, Муха-
меда Алі та Майка Тайсона. 17. Фрукто-
во-ягідний напій, різновид компоту. 19. 
Улюблений час для учнів під час шкіль-
них занять. 20. Бразильський футболіст 
Едсон Арантіс ду Насіменту. 21. Знак 
зодіаку. 22. Хижак сімейства дельфі-
нових, якого називають китом-убив-
цею. 23. Одяг священика чи монаха в 
християнстві. 25. Полотняне чи брезен-
тове накриття для захисту від сонця чи 
дощу. 28. Дама, валет, туз. 31. Косме-
тичний порошок, призначений для мас-
кування недоліків шкіри. 32. Найбільша 
річка в західній Грузії. 33. Угорський ар-
хітектор і скульптор, винахідник знаме-
нитого кубика-головоломки. 34. Один із 
легендарних братів, засновників Риму. 
35. Неконтрольоване захоплення, одер-
жимість.
По вертикалі:
 1. Титул індійських правителів, які 
прийняли британське підданство і ста-
ли васалами Британії. 2. Сигнальний 
поплавок на річці, озері для обмежен-
ня безпечної для плавання акваторії, а 
також для позначення мілини чи під-
водних каменів. 3. Гірська порода вул-
канічного походження, яку домішують 
до цементу для надання йому щільності 

та пластичності. 4. Кам’яний чи залізний 
снаряд у формі кулі, що в давнину за-
стосовувався в артилерії. 5. Урочистий 
прийом чи звана вечірка. 6. Порожниста 
частина стовбура дерева. 7. Єврейське 
щастя. 12. Жіноче ім’я, яке в перекладі 
означає «п’ятниця». 13. Рідкісна річ. 
15. Героїня однойменної повісті Олек-
сандра Купріна. 16. Погода, коли на 
термометрі +35°С. 17. Один із лідерів 
якобінців, убитий Шарлоттою Корде. 
18. Коштовний камінь криваво-черво-
ного кольору. 23. Музична спеціаліза-
ція Потапа чи Емінема. 24. Одне з двох 
біблійних міст, знищене Богом за роз-
пусту. 26. Великий історичний часовий 
відрізок. 27. Американський клубний 
танець, популярний у 50-х роках. 28. Ко-
роль франків, який об’єднав під своєю 
владою простір від Біскайської затоки 
до Адріатики. 29. Шанобливе звертан-
ня до єврейського священика. 30. Дуго-
подібне перекриття між стінами чи стов-
пами. ■

Кросворд №96
від 12 —13 серпня

ПРИКОЛИ ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід 00…00

 00…00

Захід +10…+15

 +25…+30

 +10…+15

 +25…+30

Північ 00…00

 00…00

Центр 00…00

 00…00

Схід 00…00

 00…00
Центр +13…+18

 +26…+31

 +13…+18

 +26…+31

Північ +10…+15

 +24…+29

 +10…+15

 +24…+29

Схід +14…+19

 +30…+35

 +14…+19

 +30…+35

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь 00…00

 00…00

Південь+16…+21

 +30…+35

 +16…+21

 +30…+35

з 22 до 28 серпня

 Овен (21.03—20.04). Ви можете нервува-
ти через дурниці. Не слід приймати на свій раху-
нок кожну репліку. Будьте мудрішими в різних 
ситуаціях і проявляйте стриманість.
 Дні: спр. — 25; неспр. — 26.

 Телець (21.04—21.05). Вам слід самим 
проявити ініціативу. У вас талант вигадувати 
сюрпризи — це допоможе в незручній ситуа-
ції, в яку ви можете зараз потрапити.
 Дні: спр. — 28; неспр. — немає.

 Близнюки (22.05—21.06). Вам треба діяти 
наполегливо, але ненав’язливо. Оточуючi повин-
нi думати, що вони діють самостійно. У сімейних 
справах необхідно проявити такт і повагу.
 Дні: спр. — 22; неспр. — 24.

 Рак (22.06—23.07). Постарайтеся не про-
пустити важливі новини і зумійте скористатися 
інформацією. Що стосується роботи, то началь-
ство обов’язково оцінить ваше бажання внести 
свою частку в спільну справу.

 Дні: спр. — 23; неспр. — 25.
 Лев (24.07—23.08). Якщо у вас виникне 

бажання зробити коханій людині дорогий пода-
рунок, не сумнівайтеся, він буде до душі. В особ-
ливо серйозних справах важливо дотримувати-
ся золотої середини.
 Дні: спр. — 26; неспр. — 27.

 Діва (24.08—23.09). Не звинувачуйте 
себе, якщо щось не виходить. Можливо, у вас 
не вистачає навичок. Вихiднi присвятiть сiмей-
ному вiдпочинку.
 Дні: спр. — 24; неспр. — 26.

 Терези (24.09—23.10). Цей тиждень на-
гадуватиме гірки — вашi справи йтимуть то вго-
ру, то вниз. Тому вам потрібно не відволікатися 
на емоції, а чiтко крокувати до своєї мети.
 Дні: спр. — 23; неспр. — 24.

Скорпіон (24.10—22.11). Саме час зайня-
тися своїм майбутнім. Будуйте плани, але водно-
час враховуйте свої потенційні можливості, щоб 
плани не залишилися порожніми думками.

 Дні: спр. — 25; неспр. — 27.
 Стрілець (23.11—21.12). Не озирайте-

ся на минуле. Рано чи пізно ви повинні порвати 
зі старим, адже без цього не зможете рухатися 
вперед. У п’ятницю чекайте важливих новин.
 Дні: спр. — 26; неспр. — 28.

 Козеріг (22.12—20.01). У вирішенні 
важливих питань знадобиться допомога друзів 
і знайомих. У сімейному колі постарайтеся все 
вирішувати мирним шляхом.
 Дні: спр. — 23; неспр. — 24.

 Водолій (21.01—19.02). Вам нагадають 
про те, що ви не доробили. Не уникайте цих про-
блем — це підвищить вашу репутацію. Незай-
вим буде зайнятися спортивними вправами.
 Дні: спр. — 22; неспр. — 23.

 Риби (20.02—20.03). На цьому тижні по-
старайтеся не наробити помилок на роботі, ос-
кiльки всі ваші думки будуть зайняті сімейни-
ми питаннями.
 Дні: спр. — 25; неспр. — 27. ■

Аліса КВАЧ

 Дива техніки: якщо раніше за 
скандалами подружніх пар чи екс-
коханців могли спостерігати лише 
сусіди чи випадкові свідки, то 
нині це може відбуватися на очах 
мільйонів. Достатньо лише підпи-
сатися на сторінку в популярних 
соц мережах когось із зірок і доче-
катися слушного моменту.
 Свідками (а подекуди — й 
співучасниками) такого сканда-
лу нещодавно стали мільйони під-
писників сторінки в Instagram улюб-
ленця тінейджерів Джастіна Бібе-
ра. Почалося з того, що Джас почав 
частенько публікувати свої фото в 
компанії нової пасії — 17-річної 
Софії Річі. Чим нарвався на шалену 
хвилю критики своїх фанів (яким, 
як відомо, приємніше бачити свого 
кумира «молодим і нежонатим»). 
Мовляв, вона тобі не пара, надто 
юна, і взагалі — страшненька. Спі-

вак спочатку спробував приструни-
ти фанів, заявивши, що якщо вони 
його люблять, то повинні поважати 
його вибір і тих, хто поряд із ним. А 
тоді й узагалі пригрозив, що закриє 
сторінку, якщо його пасію не пере-
стануть ображати.
 Хмизу в багаття підкинула ко-
лишня подружка Бібера, співачка 
Селена Гомес, яка натякнула, що 
Джастін її неодноразово зраджу-
вав. На що обурений співак нага-
дав про симпатію Селени до ко-
лишнього учасника поп-групи One 
Direction, а нині сольного виконав-
ця Зейна Маліка.
 Зрозумівши, що зайшов над-
то далеко і в соцмережі може ви-
литися багато чого такого, що не 
варто знати стороннім, Бібер ви-
далив свою сторінку з Instagram, 
чим страшенно засмутив своїх 
фанів. Але в цій ситуації, як у тій 
рекламі, і справді краще жувати, 
ніж говорити. ■
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ПОРАДИ АСТРОЛОГА ■

СКАНДАЛ ■

Полюбіть мене таким, як є
Джастін Бібер закрив свою сторінку 
в Instagram через скандал 
із колишньою подружкою

Колишня подружка Бібера Селена Гомес. ❙

20—21 серпня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвнiчно-схiдний, 3-
8 м/с. Температура вночi +13...+15; удень +26...+28. Пiслязавт-
ра вночi +13...+15; удень +26...+28.

Миргород: без iстотних опадiв. Уночi +15...+17; удень 
+26...+28.
Вiнниця: без iстотних опадiв. Уночi +13...+15; удень 
+26...+28.
Одеса: без iстотних опадiв. Уночi +19...+21; удень +28...+30.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, мiсцями короткочасний 
невеликий дощ. Трускавець: уночi +9...+11; удень +25...+27. 
Моршин: уночi +10...+12; удень +27...+29.

18 серпня температура води в Чорному та Азовському мо-
рях становила 22-25 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 21.
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