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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 25,31 грн 

1 € = 28,69 грн

1 рос. руб. = 0,3 грн

Ланцюги Апеннін
Через землетрус в Італії загинули сотні людей
стор. 3 »

Смерть у 
наручниках

Поліцейські 

жорстоко вбили 

чоловіка
стор. 3 »

Вишиваний 
рекорд

Навіть крос — у 

національному 

вбранні
стор. 5 »

Життя  — за деокупацію

Активісти 

закликають 

не вбивати 

Ільмі 

Умерова
стор. 2 »

Пекельне видовище там, де ще кілька днів тому був рай. ❙
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«Я буду триматися до останнього подиху. Не кидайте справу визволення 
Криму. Я готовий віддати своє життя, знаючи, що ми повернемо Крим».

Ільмі Умеров
політв’язень Кремля, учасник кримськотатарського 

національного руху

УКРАЇНА МОЛОДА

ВІДДІЛ КАДРІВ

Інтернаціональний 
підхід
Із материкової України за порядком 
у Криму слідкуватиме новий прокурор

■

Валентина САМЧЕНКО

 Активісти заклика-
ють усіх небайдужих 
вийти на київський май-
дан Незалежності 26 
серпя о 16-й годині, щоб 
підтримати криміналь-
но переслідуваного в 
Криму заступника голо-
ви Меджлісу Ільмі Уме-
рова та всіх ув’язнених 
кримчан, підданих тор-
турам iз боку РФ. Од-
ним із перших про акцію 
підтримки політв’язнів 
Кремля заявив нещодав-
но звільнений із росій-
ської в’язниці Геннадій 
Афанасьєв.
 «Коли ви читаєте ці 
рядки, в Сімферополі у 
психіатричній лікарні 
може померти людина, 
котра зовсім не повинна 
там перебувати. Її звуть 
Ільмі Умеров, він ду-
шевно здоровий, і він 
потрапив до психіатрів 
через свої переконан-
ня, що Крим, анексова-
ний Росією в 2014 році, 

є частиною України», — 
переконані  в організації 
КримSOS.
 Дисидент, учасник 
кримськотатарського 
національного руху Іль-
мі Умеров — коли росій-
ські солдати без розпізна-
вальних знаків захопили 
Крим — на знак протесту 
пішов iз поста керівника 
Бахчисарайського райо-
ну, який займав 9 років. 
Зараз правозахисникові 
59, він хворий на хворо-
бу Паркінсона, у нього 
гіпертонія та цукровий 
діабет. Через свій стан 
він не міг брати фізичної 

участі в будь-яких про-
тестах проти нової росій-
ської влади. Але протя-
гом останніх двох років 
відкрито висловлював 
свою позицію — писав 
пости на своїй сторінці у 
«Фейсбуцi» та давав ко-
ментарі журналістам. 
Утiм ніколи не закликав 
до насильницьких дій. 
Це не завадило російсь-
ким органам звинувати-
ти Ільмі Умерова  в пуб-
лічних закликах і діях, 
спрямованих на зміну  
територіальної цілісності 
РФ. Його затримала оку-
паційна влада Криму в 

травні 2016 року, зовс-
ім скоро після заборо-
ни діяльності Меджлі-
су кримськотатарського 
народу.
 Нагадаємо, із зали 
суду 11 серпня Умерова 
відвезли в кардіологіч-
не відділення лікарні з 
підозрою на інфаркт. 18 
серпня його перевезли 
в психіатричну кліні-
ку для проведення при-
мусової психіатричної 
експертизи. Там він зали-
шається й досі. 21 серпня 
родичі Умерова заявили 
про серйозне погіршення 
його здоров’я. Це викли-
кано неналежним режи-
мом харчування в лікар-
ні й відсутністю потріб-
ної медичної допомоги.
 Такі дії РФ уособ-
люють політику стосов-
но не тільки Умерова, а 
й сотень тисяч людей, 
незгодних з окупацією, 
— переконані учасни-
ки сьогоднішньої акції. 
Активісти вимагають 
негайного звільнення 
Ільмі Умерова, надан-
ня йому необхідної ме-
дичної допомоги та при-
пинення кримінального 
переслідування. Офіцій-
ний Кремль має дослуха-
тися до заклику:  «При-
пиніть вбивати Ільмі 
Умерова!» ■

НОВАЦІЇ

«Варан» для АТО
Тернопільські текстильники почали 
випускати нову камуфляжну тканину

■

Іван БОЙКО

 На День незалежності Украї-
ни бойовики вели найсильніші об-
стріли з часів битви за Дебальцеве. 
Загострення бойових дій спостері-
галося по всій лінії розмежування. 
Втім на повномасштабний наступ 
окупанти так і не наважилися. 
 «Зараз можна з упевненістю 
сказати, що танкові, мінометні та 
артилерійські обстріли з боку про-
тивника в середу були найсильні-
шими з часів битви за Дебальце-
ве», — заявив учора речник ад-
міністрації Президента з питань 
АТО Олександр Мотузяник.
  За даними штабу АТО, на 
Луганському, Донецькому та 
Маріупольському напрямках 
бойовики здійснили загалом 85 
обстрілів. При цьому 45 iз них — 
із використанням важкої зброї: 
танків, гармат i навіть САУ 
«Гвоздика». 
  «На світанку ворог здійснив 
безпрецедентний за силою обстріл 
iз використанням САУ «Гвозди-
ка». При цьому впродовж однієї 
години по наших позиціях було 
випущено більше 120 снарядів», 
— повідомив пан Мотузяник.
  Захисники України відкри-
вали вогонь у відповідь, але на-
слідки масованих ворожих об-
стрілів руйнівні. У селищі Ста-
ниця Луганська перебито лінію 
електропостачання, в кількох 
місцях пошкоджено газопровід. 
Дісталося й сусідньому райцент-
ру Попасна, який буквально «на-
крило» артилерією окупантів: 

тут пошкоджено кілька приват-
них будинків. 
 Водночас в Авдіївці, що на До-
неччині, обстрілами зруйновано за-
лізничну станцію. Після прямого 
влучення в диспетчерську станції 
дивом вижили залізничники. Че-
рез пошкодження електропідстан-
ції та перебиті колії влада змушена 
була зупинити залізничний рух.
 У штабі АТО повідомляють про 
одного загиблого захисника Украї-
ни під час мінометного обстрілу 
села Невельське на Донеччині в ніч 

на вівторок. А також про чотирьох 
поранених за останні дві доби. Утім 
у ВО «Свобода» повідомляють, що 
на День незалежності під час об-
стрілу загинув іще один захисник 
України — боєць 15-го батальйону 
ЗСУ, «свободівець» iз Василькова 
Олег Дьяченко. 
  За даними націоналістів, во-
рожа міна потрапила у бліндаж 
iз трьома бійцями поблизу сели-
ща Зайцеве Бахмутського райо-
ну Донеччини. Дьяченко заги-
нув, інші бійці поранені. ■

гривень
склала сума ви-
конаних буді-

вельних робіт підприємствами України за 7 мі-
сяців 2016 року, підрахували у Держслужбі ста-
тистики України. У 2016 році найбільший сто-
личний забудовник ПАТ «ХК» Київміськбуд» 
планує ввести в експлуатацію від 360 до 400 
тис. кв. м житла.

30 млрд.
тонн
відходів і 12 млн. 
тонн небезпечних 

і надзвичайно небезпечних речовин накопичилося 
у місцях видалення відходів, за даними  Держста-
тистики. Найбільше утворено відходів у Дніпропет-
ровській (понад 227 млн. тонн), Кіровоградській (по-
над 33 млн. тонн) і Запорізькій областях (понад 5 
млн. тонн).

гривень
д о п о м о -
ги випла-

тили безробітним iз початку року, 
повідомила прес-служба Держ-
служби зайнятості. У минулому 
році видатки на виплату допо-
моги з безробіття становили 5,7 
млрд. грн.

гривень
необхідно батькам, щоб зібрати учня на пер-
ший дзвінок у столиці, порахували в УНН, 
з’ясувавши, що в 2016 році шкільне прилад-
дя подорожчало в два рази в порівнянні з ми-
нулим роком.

українців
було знайде-
но і звільне-

но з полону бойовиків станом 
на кінець серпня завдяки за-
ходам і спецопераціям СБУ, 
заявив радник глави СБУ 
Юрій Тандіт.

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

12 млрд. 4 млрд. Мінімум 4500 3080

Світлана МИЧКО

 Колишній Тернопільський бавов-
няний комбінат — а тепер ВАТ «Тек-
стерно» — знову постарався для ук-
раїнської армії. Рік тому тут було на-
лагоджено виробництво особливої 
— стійкої до води і вогню — камуф-
ляжної тканини для пошиття військо-
вої форми, яку винайшли фахівці само-
го відкритого акціонерного товариства. 
І ось нещодавно з конвеєра підприємс-
тва почали сходити два новi різнови-
ди армійської тканини — плащова на-
бивна з плівковим покриттям та маску-
вальним малюнком Varan і плащова з 
плівковим покриттям i маскувальним 
малюнком ММ14. Обидва не пропус-

кають воду, стійкі до вогню, гіпоалер-
генні, тож якнайкраще підходять для 
польових умов. Водночас, за слова-
ми спеціалістів, їх можна успішно ви-
користовувати для пошиття мисливсь-
кого одягу, спортивного й туристично-
го інвентарю та побутових потреб.
 Тим часом у дизайнерському від-
ділі підприємства продовжують пра-
цювати над розробкою нової продук-
ції для захисників України  — зокре-
ма, маскувальних халатів та головних 
уборів. А от налагодити на території  
області виробництво польової вій-
ськової форми сучасного зразка, як 
планувала ще рік тому місцева вла-
да, поки що не вдалося через низку 
об’єктивних причин. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Черговою ротацією у ви-
щих ешелонах влади сповіс-
тили українців у відомстві 
Юрія Луценка. Цими днями 
Генпрокурор підписав розпо-
рядження щодо призначення 
Гюндуз Айдин оглу Мамедо-
ва прокурором Криму. Новий 
очільник буде відповідати за 
дотримання правопорядку в 
анексованому Криму. Голов-
ний військовий прокурор Ук-
раїни Анатолій Матіос, пред-
ставляючи 39-річного колегу 
колективу кримської проку-
ратури, яка далеко не у пов-
ному складі переїхала до сто-
лиці після окупації півостро-
ва, пояснив, що має робити 
новопризначений кадр. 
 Головним завданнями Ма-
ме дова стане результатив-
не завершення актуальних 
кримінальних проваджень 
стосовно державних зрад-
ників у найкоротші строки. 
Проте не менш важливим 
вбачається тісна співпраця з 
громадськістю та Меджлісом 
кримськотатарського народу 
з питань захисту прав меш-
канців Криму.
 Пан Гюндуз зробив стрім-
ку кар’єру й наразі є старшим 
радником юстиції. Мамедов 
закінчив Одеський держав-
ний університет імені Іллі 
Мечникова за спеціальніс-

тю «правознавство», здобув 
науковий ступінь кандидата 
юридичних наук. Із цього ж 
року й донедавна — працював 
на прокурорських посадах в 
Одеській прокуратурі. До бе-
резня 2013 року обіймав кріс-
ла помічника прокурора, за-
ступника прокурора району, 
прокурора відділу, началь-
ника відділу, прокурора міс-
та та заступника прокурора 
області. Згодом, із березня по 
грудень 2013 року,  фактично 
переходить на наукову робо-
ту, адже призначається голо-
вним науковим співробітни-
ком відділу Національної ака-
демії прокуратури України. Із 
грудня 2013 року по серпень 
2016 року обіймав посади на-
чальника відділу, прокурора 
міста та заступника прокуро-
ра Одещини. 
 До речі, молодшим бра-
том Мамедова є Ельчин Ма-
медов — керівник українсь-
кого представництва ком-
панії «Сокар», що є брендом, 
який належить найбільшій 
вертикально інтегрованій 
нафтогазовій корпорації 
Азер байджану.
 Наскільки ефективним 
виявиться нове призначення 
— покаже час, але спершу, 
як не крути, доведеться по-
вернути Крим, і лише потім 
— стане можливим наведен-
ня там правопорядку. ■

НА ФРОНТІ

Безсила лють 
На 25-річчя Незалежності України окупанти 
в рази збільшили кількість обстрілів, 
але піти в наступ так і не наважилися

■

А ТИМ ЧАСОМ... 

 На День Незалежності України, 24 серпня, слідчий комітет РФ порушив криміналь-
ну справу проти міністра оборони України Степана Полторака, начальника Генштабу ЗСУ 
Віктора Муженка, командувача Сухопутних військ ЗСУ Сергія Попка, командувача Нац-
гвардії України Юрія Аллерова та інших представників вищого військового керівництва 
України.
  Російські слідчі закидають українським генералам «протиправні дії щодо цивільно-
го населення», порушення режиму припинення вогню, «прицільні артилерійські обстрі-
ли об’єктів цивільної інфраструктури» тощо.
  Напередодні Генпрокурор Юрій Луценко назвав прізвища 18 російських військових 
високопосадовців, яким повідомили про підозру в організації гібридної війни проти Ук-
раїни. Отже, Кремль вирішив «відповісти» Україні тим самим. 

■

ПОЛІТВ’ЯЗНІ

Життя  — за деокупацію
Активісти закликають не вбивати Ільмі Умерова

■

Хворого Ільмі Уверова тримають у психіатричній клініці.❙
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Валентина САМЧЕНКО

 Сьогодні, у переддень 
75-річчя з дня народження 
Богдана Ступки,  у Києві на 
Байковому кладовищі від-
кривають пам’ятник вели-
кому акторові, а у міжнарод-
ному аеропорту «Бориспіль 
презентують виставку «Я — 
Богдан».
 Автор пам’ятника ви-
конавцю ролей Тев’є-Теве-
ля, Тараса Бульби, Короля 
Ліра, Сковороди — одесь-
кий скульптор Михайло 
Рева, який товаришував 
iз Богданом Ступкою біль-
ше 15 років і бачив у ньо-
му свого духовного настав-
ника. (Також пан Михайло 
є хрещеним батьком онука 
актора — Богдана). 
 За українською тради-
цією, коли людина народ-
жувалася, садили дерево. А 
коли помирала — це дерево 
зрізали і ставили корінням 

догори. Ця ідея Михайлу 
Реві прийшла, коли він був 
у рідному селищі Ступки — 
Куликові Львівської облас-
тi. Він знайшов там дерево і 
по ньому вже зробив макет 
майбутнього пам’ятника,  
висота якого приблизно 
130 см. Відтепер пам’ять  

про Ступку увіковічнюва-
тиме  дерево з бронзи, що 
стоїть на платформі  з чор-
ного граніту, на якій — 
рушник з образами Богда-
на Сильвестровича, графіка 
Сергія Якутовича. Ще зоб-
ражений хрестик: скуль-
птор вилив точнiсiнько та-

кий, який носив на грудях 
актор. 
 Образи легендарного 
Богдана Ступки відсьогодні 
— і в   стінах аеропорту  «Бо-
риспіль». В основі виставки 
— 100 фото з сімейного ар-
хіву актора та  графічні ро-
боти Сергія Якутовича. Ко-
жен стенд супроводжують 
цитати критиків або вис-
лови Богдана Ступки ук-
раїнською та англійською 
мовами, що відповідає між-
народному статусу аеро-
порту, і будуть зрозумілі не 
тільки українцям, а й іно-
земцям.  (Презентують їх 
під звуки  одночасно надз-
вичайно щемної, трагічної  і 
величної музики Баха у ви-
конанні  лауреата міжна-
родних конкурсів, віолон-
челіста Олександра Піріє-
ва). Роботи, представлені 
на виставці, Сергій Якуто-
вич зробив до 70-річчя Бог-
дана Ступки, але на такий 
широкий загал (щоденно 
до 30 000 людей, близько 
4 000 000 до кінця року) 
вони демонструватимуться 
вперше.  Експонати вистав-
ки є елементом та кон-
цепцією майбутної книги 
«Ступка», яка готується до 
виходу і буде представлена  
на Львівському форумі кни-
говидавців уже у  вересні. ■

Ірина КИРПА 
Миколаївська область

 Із тіла загиблого на Миколаївщині Олексан-
дра Цукермана судмедексперти витягли чотири 
кулі: дві з них потрапили у серце і ще одна — 
застрягла в легенях. Судово-медичну експерти-
зу провели в Миколаївському обласному бюро 
судмедекспертиз буквально через лічені  годи-
ни  після вбивства — бо проти безчинств полі-
цейських піднялися люди. Висновок експертів 
однозначний: причиною смерті 32-річного жи-
теля села Криве Озеро стала гостра внутріш-
ня кровотеча та травматичне ураження серця. 
Оперативність пояснюється й тим, що справу на 
контроль узяв Генпрокурор Юрій Луценко.
 Один із затриманих офіцерів поліції вже 
дав свідчення про те, що зробив декілька пост-
рілів з особистої пневматичної зброї. За інфор-
мацією слідчих прокуратури Миколаївської об-
ласті, свій пістолет поліцейський викинув у річку 
в той момент, коли разом зі своїми товаришами 
просто втік iз місця злочину. Зараз співробітни-
ки правоохоронних органів ведуть переговори з 
«морськими котиками»  73-го морського центру 
спеціальних операцій з тим, щоб залучити водо-
лазів та знайти цей пістолет.

 

Нагадаємо, у ніч на 24 серпня шестеро полі-
цейських жорстоко вбили 32-річного мешкан-
ця села Криве Озеро Олександра Цукермана. 
На місце події правоохоронців викликала дру-
жина покійного, щоб «заспокоїти» свого чо-
ловіка, який розбушувався через зловживан-
ня алкоголем. У підсумку правоохоронці цьо-
го чоловіка просто вбили, причому попередньо 
одягнувши на нього наручники.
 Висновок експертів одностайний: стріля-
ли впритул.
 Учора райвідділ у селі Криве Озеро охоро-
нявся силами правоохоронців, а також за до-
помогою бійців загонів спецпризначення «Свя-
тий Миколай» та «Азов». У ніч після вбивства  
натовп людей — близько 200 обурених місце-
вих жителів —  спочатку намагався лінчувати 
шістьох затриманих поліцейських. За інфор-

мацією в. о. начальника Головного управлін-
ня Національної поліції у Миколаївській облас-
ті Олександра Савченка, у момент зіткнення 
правоохоронців iз людьми троє поліцейських 
отримали легкі тілесні ушкодження та забої. 
Люди просто намагалися розірвати на шмат-
ки як заарештованих убивць у погонах, так і їх 
супроводжуючих.
 Після того, як автозак із затриманими все 
ж таки зміг виїхати до Миколаєва, мешкан-
ці села Криве Озеро вирушили на штурм міс-
цевого райвідділу поліції. Ворота поліцейсь-
ких таранили на машині, а потім — підпалили 
шини та картонні коробки, повністю блокував-
ши доступ до райвідділу поліції. Однак ближ-
че до ранку 25 серпня людей удалося заспо-
коїти. Похорон Олександра Цукермана запла-
новано на сьогодні. ■

Валерія НАЛИВАЙКО

 Цього року київська вла-
да на підготовку навчаль-
них закладів до нового нав-
чального року та осінньо-зи-
мового періоду виділила 1,1 
млрд. грн., котрі спрямо-
вані не лише на ремонт при-
міщень чи обладнання, а й 
на вдосконалення навчаль-
но-виховного процесу і сис-
теми безпеки. Київрада вже 
до кінця року планує облад-
нати всі київські школи ка-
мерами відеоспостережен-
ня, а дитячі садки — «три-
вожними кнопками». 
 «Ми хочемо бути впев-
нені, що діти в дитсадках та 

школах перебувають у без-
пеці. Тому плануємо вста-
новити системи безпеки в 
кожному навчальному за-
кладі», — повідомила за-
ступник голови Київської 
міської державної адмініст-

рації Ганна Старостенко. 
Наразі рівень безпеки, зок-
рема в школах, залишає ба-
жати кращого — зазвичай 
до закладу можна безпере-
шкодно потрапити людям 
«iз вулиці». Наприклад, як 

це було у 2015 році — в кіль-
кох школах столиці оруду-
вав педофіл, який прони-
кав у школи під виглядом 
батька і чіплявся до дівча-
ток просто в шкільних туа-
летах, ніби він лікар і пови-
нен провести обстеження. І 
такі випадки не поодинокі.
 Для створення належ-
ної системи безпеки та кон-
тролю  у дитячих закладах 
iз міського бюджету вже 
виділено понад 24,3 мільйо-
на гривень на встановлення 
камер відеоспостереження, 
а також 7,6 мільйона гри-
вень на встановлення сис-
теми «тривожна кнопка» 
служби охорони. ■

СТИХІЯ

Ланцюги Апеннін
Через землетрус в Італії загинули 
сотні людей
Олег БОРОВСЬКИЙ

 Руйнівний землетрус магнітудою 6,2 бала за 
Ріхтером стався у ніч iз вівторка на середу у цент-
ральній частині Італії. Перший найсильніший пош-
товх стався о 3:30 ночі за місцевим часом і тривав 
10 секунд, але спричинив катастрофічну руйнацію 
в радіусі 20 кілометрів. По тому — ще приблизно 50 
поштовхів меншої сили, найсильніший з яких мав 
магнітуду 4,8 бала. Землетрус був середньої сили, 
але його епіцентр знаходився на глибині лише 10 кі-
лометрів, неподалік історичного міста Перуджа, що 
за 100 кілометрів на північний схід від Риму. Тому 
масштаби завданої ним руйнації велетенські. 
 Найбільшого ураження зазнав район на межі об-
ластей Марке, Лаціо, Умбрія та Абруццо. Найбіль-
ше постраждали містечка Аматріче та Аккумолі. 
Мер Аматріче Сержіо Піроцці повідомив у розмові 
з телеканалом «РАІ Ньюз», що знищено три чвер-
ті цього старовинного поселення, яке вважають 
найкрасивішим з усіх малих історичних містечок 
Італії. І додав, що місто практично відрізане від сві-
ту, тому найважливішим завданням є уможливлен-
ня доїзду рятувальним службам. Бургомістр Акку-
молі Стефано Петруччі в ефірі телеканалу Rai News 
сказав, що під завалами чути голоси людей.
 Перші рятувальні загони прибули до зони лиха 
вже через дві години, але головні сили — лише че-
рез приблизно сім годин, бо місцевість гориста і зем-
летрус пошкодив дороги, спричинив зсуви ґрунту. 
Оскільки лихо застало людей під час сну, то вважа-
ють, що під завалами залишилися сотні людей. У 
випадку будь-якого землетрусу для рятувальної ак-
ції найважливіші перші 24 години, коли вцілілі чи 
поранені ще можуть вижити під завалами. У Римі 
відразу створили спеціальний кризовий штаб. Гла-
ва Цивільної оборони Італії Фабріціо Курціо повідо-
мив, що на допомогу зруйнованим регіонам направ-
лено сили з усієї країни. Рятувальникам допомага-
ють військові та добровольці: спроби якнайшвидше 
розібрати завали тривали і в ніч на четвер.
 Прем’єр-міністр Італії Маттео Ренці відвідав 
регіон і наголосив, що італійці в тяжку годину де-
монструють себе з найкращого боку. Прем’єр та-
кож пообіцяв, що рятувально-пошукові роботи 
торкнуться кожного ураженого містечка та сели-
ща. Міністерство фінансів виділило на подолання 
наслідків стихії 235 мільйонів євро зі спеціальних 
фондів. На ранок учорашнього дня повідомляли 
вже про 247 загиблих. Достеменно невідомо, скіль-
ки ще людей залишається під руїнами. Італійські 
ЗМІ висловлюють побоювання, що кількість жертв 
може обраховуватися сотнями чи навіть переви-
щити тисячу. Більше шестиста осіб зазнали пора-
нень і деякі з них перебувають у лікарнях у кри-
тичному стані. 
 Учора вночі  в центральній частині Італії зафік-
совано новий землетрус магнітудою 4 бали.
 Регіон, у якому вчора сталося руйнівне лихо, 
— це сейсмічно активна зона. «Центральна части-
на Апеннін — регіон, де в останнi 30-40 років до-
сить висока сейсмічна активність цього типу», — 
пояснив Тьєррі Камельбеек, сейсмолог Королівсь-
кої обсерваторії Бельгії. Гірська система Апеннін 
утворювалася і формувалася мільйони років, але 
сьогодні все змінюється. Ланцюги Апеннін посту-
пово розвалюються. Це призводить до деформації, 
що відбувається і на поверхні, і в глибинних шарах, 
що і є землетрусом. Загалом сейсмічна «погода» 
Середземномор’я залежить від зіткнень двох тек-
тонічних плит — Африканської та Євразійської.
 Очевидно, що для будинків із цегли або каменю, 
які були зведені без використання сейсмічних тех-
нологій, уразливість до землетрусів дуже значна. У 
квітні 2009 року землетрус магнітудою 6,3 бала за 
шкалою Ріхтера, що пережило місто Л’Аквіла бiля 
Абруццо, забрав життя понад 300 людей. Тоді трав-
ми отримали понад півтори тисячі людей, а більш 
ніж 50 тисяч втратили дах над головою. ■

■

пам’ятників
Володимиру Леніну було демонтовано в 
рамках закону про декомунізацію, зазна-
чив Президент України Петро Порошенко. 
26 районів і 987 населених пунктів позбу-
лись комуністичних назв.

Понад 1200
українців
вважають неприпусти-
мим сексуальні стосун-

ки до шлюбу, з’ясував Київський міжна-
родний інститут соціології (КМІС), виявив-
ши, що за 25 років незалежності в Україні 
відбулася лібералізація сексуальної моралі 
— у 1991 році противників сексу до шлю-
бу було 37%.

місце
зайняла Україна в рей-
тингу найбільших ви-

робників сталі у світі, збільшивши виробниц-
тво металу в 2016 році на 10%. У 2016 році Ук-
раїні виробила більш ніж 14 млн. тонн сталі, 
повідомляє видання «ЕнергоЛайф». Перше 
місце рейтингу займає Китай з показником у 
70 млн. тонн.

тролейбуси
загальною вартістю близько 17 млн. грн. 
подарував Маріуполю Євросоюз, повідо-

мив мер міста Вадим Бойченко. Тролейбуси об-
ладнані системою кондиціонування салону і ка-
біни водія, підключенням до Wi-Fi, автоматич-
ною системою внутрішнього звукового і відео-
сповіщення, відкидними пандусами для людей з 
інвалідністю.

бала
такої магнітуди землетрус 
зафіксували у місті Стеб-

ник Львівської області 22 серпня, пові-
домили у департаменті з питань цивіль-
ного захисту Львівської ОДА. Епіцентр 
поштовху було зафіксовано на глибині 
до 4 кілометрів. Обійшлося без негатив-
них наслідків.

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

24% 10-те 4 2.8

СТОЛИЦЯ

Під відеозахистом
У київських школах і садочках 
встановлять камери та «тривожні 
кнопки»

■

КРИМІНАЛ

Смерть у наручниках
Поліцейські жорстоко вбили чоловіка

■

Богдан Ступка. Графіка Сергія Якутовича.❙

ПОСТАТЬ

Дерево життя Богдана
Сотню зображень видатного актора Ступки показують 
в аеропорту

■
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Не мiжнароднi рейтинги, а добробут 
українцiв та якiсть життя!
 Влада переконує, що її реформи ус-
пішні, посилаючись на оцінки Євроко-
місара, директора-розпорядника МВФ, 
іноземних послів... кого завгодно, тіль-
ки не власного народу!
 Вносячи проекти законів до пар-
ламенту, уряд постійно підкреслює, 
що це потрібно для покращення тако-
го-то міжнародного рейтингу Украї-
ни, для виконання якихось чергових 
зобов’язань перед іншими країнами. 
Хіба це має бути метою діяльності на-
ціональної влади? Ні! 
 Метою влади повинно бути підвищен-
ня добробуту та якості життя громадян. 
Щоб люди мали роботу з гідною заробіт-
ною платнею, щоб пенсії дозволяли ку-
пувати не хліб та воду, а необхідні ліки, 
одяг, не економити на їжі, нормально 
жити.
 А сьогодні, при середньому доході ук-
раїнця (після оподаткування) — 90 дол. 
США та від’ємній (!) частці заощаджень 
(-11,4%), про який успіх реформ можна 
говорити?!?
 Наявність роботи, реально зростаю-
чі доходи українців і стабільні ціни — 
ось справжній показник успіху реформ, 
а не міжнародні рейтинги та комплімен-
ти закордонних політиків!
 І ми не просто не погоджуємось iз 
політикою влади і не просто пропонуємо 
альтернативу, ми діємо. От Вам конкрет-
ний приклад. Сьогодні 478 000 інвалідів 
I, II, III груп, людей похилого віку без 
достатнього трудового стажу, жінок, які 
вийшли на пенсію до 60 років, які ма-
ють єдине джерело доходів — соцдопо-
могу чи пенсію, — живуть на менше ніж 
1 000 грн. на місяць, а їхнi пенсії ще й не 
індексуються!
 Для виправлення цієї ганебної ситу-
ації ми з Віктором Галасюком, Віктором 
Вовком та колегами внесли в парламент 
законопроект №4998 щодо забезпечен-
ня мінімальних життєвих потреб пенсіо-
нерів та інвалідів — щоб жодні пенсії та 
соцдопомоги в Україні не були менші за 
прожитковий мінімум і підлягали га-
рантованій індексації!

Не закордоннi кредити, 
а ставка на власного виробника!    
 Влада готова на все заради отриман-
ня чергового кредиту МВФ — на піднят-
тя комунальних тарифів та пенсійного 
віку, на огульний розпродаж державно-
го майна, на зняття мораторію на про-
даж сільскогосподарських земель, на 
відміну заборони експорту лісу-круг-
ляка, який так непросто виборола Ра-
дикальна партія в парламенті. І все це 

заради того, щоб отримати черговий 
транш від МВФ і проїсти його за кіль-
ка місяців. А в цей час у бюджет спла-
чується менше податків, бо підприємці 
менше заробляють.
 Унаслідок такої політики на шиї 
кожного українця від малого до старого 
вже висить борг по 40 тис. грн. — саме 
стільки в розрахунку на громадянина 
повинна віддати Україна внутрішніх та 
зовнішніх боргів.
 Замість того, щоб зробити ставку на 
власного виробника, як роблять і Аме-
рика, і Європа, і Азія, і як це пропонує 
Радикальна партія в Україні. Замість 
того, щоб підтримати власних промис-
ловців, підприємців, фермерів дешев-
шими кредитами, стимулюючими по-
датками, дер жавними замовленнями 
та справедливими тарифами. Замість 
того, щоб створити умови для економіч-
ного зростання і жити за рахунок влас-
них податків, а не чужих подачок.

Не вимоги МВФ, а вимоги 
українського суспiльства!
 Влада не здатна дати ладу 43-
мільйонній країні, роблячи її заруч-
ником своєї жадібності та інтересів ін-

ших країн. Однією рукою зберігають 
старі корупційні схеми, а іншою рукою 
набирають нові кредити МВФ. Бачать 
ці кредити не як допоміжний інстру-
мент, а як головну мету. От і вся полі-
тика влади.
 Нам постійно розповідають про так 
звані «маяки» (вимоги) МВФ. Достойні 
зарплати та пенсії, наявність роботи та 
нормальні податки — от які мають бути 
наші «маяки»!
 І уряд, і Національний банк та й 
інші владні інституції повернулись 
обличчям до закордонних кредиторів 
і, на жаль, спиною до власного сус-
пільства — підприємців, виробників, 
роботодавців, платників податків. 
Така ситуація не може тривати довго. 
Адже не можна ігнорувати інтереси 
свого народу й обманювати його! Ра-
дикальна партія наголошує, що влада 
має діяти передусім в інтересах влас-
них співгромадян — українського сус-
пільства!

Не дерегуляцiя, а вiдповiдальнiсть 
держави i соцiальна справедливiсть!   
 Влада каже, що держава має бути 
усунута від регулювання економіки та 
життя людей. А ми вважаємо, що в тому 
безладі, який створили за багато років, 
держава має не знімати з себе відпові-
дальність, а навпаки — забезпечити 
справедливі тарифи та стабільні ціни, 
гарантувати мінімальні соціальні стан-
дарти, боротись iз монополістами та олі-
гархами, проводити радикальні рефор-
ми та наводити порядок у країні! Влада 
повинна бути водієм, а не пасажиром!

Не огульна приватизацiя, а ефективне 
управлiння державним майном
 Влада вважає приватизацію однією 
з головних економічних реформ. Тоб-
то хочуть продати державне майно під 
час фінансово-економічної кризи, коли 
воно коштує найдешевше. Кажуть, де-
ржавні підприємства треба продати, бо 
вони збиткові. Так у нас уже не один рік 
і країна збиткова, може, і її схочете про-
дати?!
 Успішна кондитерська фабрика не 
продається, бо «ціни немає», а держав-
не майно, значить, продасться?
 Внесок держпідприємств в економі-
ку в Україні — 10%, у найбільш успіш-
них країнах — 15%, у країнах, що роз-
виваються, — 30%. Тобто в України не-
має зайвої державної власності. Є не-
професійне керівництво, корумповані 
чиновники, відсутність аналізу та кон-
тролю.  Так може, треба це виправляти, 
а не одразу продавати майно, не давши 
собі ладу?

Не продаж сiльськогоподарських 
земель, а розвиток села
 Влада намагається легалізувати про-
даж української сільскогосподарської 
землі — другого багатства України, бо 
перше і головне — люди. 
 А в мене запитання — хто землю ку-
пить? Селянин, який сьогодні сидить без 
копійки, чи фермер, у якого ледь на диз-
пальне коштів вистачає? Чи, може, пе-
ресічний українець iз місячним наяв-
ним доходом у 90 дол. США? Ні, землю 
купить олігарх, наближений до влади, 
або сама влада! 
 Замість того щоб розвивати українсь-
ке село, поглиблювати переробку, спри-
яти розвитку кооперації, урядовці хо-

чуть «зірвати куш» і на Багами або ще 
кудись, де немає з Україною договору 
про екстрадицію злочинців.
 Радикальна партія має інше бачен-
ня. Україна повинна зробити все для збе-
реження і розвитку села — підтримати 
фермерів не словами, а дотаціями та де-
шевими кредитами; відродити тварин-
ництво; налагодити кооперацію та роз-
будувати агропереробку. Щоб Україна 
експортувала не тільки зерно чи яблука, 
а й готові продукти харчування з висо-
кою доданою вартістю.
 Ми з Віктором Галасюком та Вікто-
ром Вовком і колегами вносимо до Пар-
ламенту законопроект щодо відроджен-
ня тваринництва (через спрямування 
частини виручки від експорту сировин-
ної с/г продукції на дотації для насе-
лення  для придбання корів та їх утри-
мання). Він дозволить поступово випра-
вити ситуацію катастрофічного падіння 
(у 6,5 раза з 1991 року) поголів’я великої 
рогатої худоби.

Не затягування паскiв населенню, а 
детiнiзацiя економiки, деофшоризацiя 
i подолання контрабанди
 Забирати в людей останнє через не-
справедливо завищені тарифи, оподат-
кування найбідніших, через занижен-
ня пенсій та соціальної допомоги нижче 
реального прожиткового рівня — це ан-
тисоціальна політика влади, на якій за 
жодних умов не збудуєш сильної еконо-
міки. 
 Більше того, така політика влади є 
аморальною, коли в офшори щорічно 
виводиться 8-12 млрд. дол. США, по-
над 50% економіки в тіні і не сплачує 
податки, а контрабанда, за найскром-
нішими оцінками, сягає 100 млрд. грн. 
на рік. Тому Радикальна партія про-
понує конкретні механізми детініза-
ції економіки, деофшоризації та по-
долання контрабанди. Зокрема, ми з 
Віктором Галасюком та Віктором Вов-
ком і колегами зареєстрували законо-
проекти №№4711 та 4712, якими про-
понуємо введення «офшорного збо-
ру» з цільовим спрямуванням коштів 
на розвиток промисловості, підтрим-
ку експорту та нарощення інвести-
цій. Це мільярди гривень на розвиток 
української економіки, а значить, на 
підвищення доходів українців.

Не пiдвищення комунальних тарифiв, 
а енергомодернiзацiя та власний 
видобуток газу
 Влада стверджує, що драконівське 
підвищення тарифів — це і є справж-
ні реформи. По суті, уряд просто пере-
кладає технологічну відсталість, ко-
рупцію та власну недолугу політику 
на плечі громадян. Підвищити тарифи 
кожен дурень може. А субсидії, якими 
«ви правдовується» уряд, лише консер-
вують бідність та енергозалежність, 
бо вони не вирішують проблеми — не 
зменшують енергозалежності грома-
дян та країни в цілому. На субсидії у 
цьому році виділили аж 40 млрд. грн., 
а реальне вирішення проблеми — енер-
гомодернізацію — менше 1 млрд. грн. 
Це глухий кут!
 Радикальна партія натомість пропо-
нує вихід: провести масштабну енерго-
модернізацію, у тому числі за рахунок 
залучення коштів Світового банку, по-
збутися шалених непродуктивних втрат 
енергоносіїв, ліквідувати державного 
посередника-монополіста «Нафтогаз», 
відв’язати ціни на український газ від 
імпортного й запровадити прозоре рин-
кове ціноутворення, а також встанови-
ти податкові стимули для тих, хто запро-
ваджує енергоощадні заходи і видобуває 
газ в Україні. 

Не витискання останнiх сокiв iз 
пiдприємцiв, а iнвестицiйнi стимули та 
мораторiй на перевiрки
 Влада просуває руйнівні для еконо-
міки ліквідацію чи звуження податко-
вих спецрежимів та стимулів для про-
мисловців, аграріїв і малих підприєм-
ців на спрощеній системі оподаткуван-
ня. Це шлях у нікуди, коли економіка і 
так на ладан дихає.
 Радикальна партія має кардинально 
інше бачення. Пріоритет — це швидке 
економічне зростання. А інструменти це 
— податкові канікули для малого бізне-
су; вигідні для вітчизняних виробників 
мита; звільнення реінвестованого при-
бутку від оподаткування; індустріаль-
ні парки з податковими стимулами для 
нових виробництв, високотехнологічно-
го бізнесу, креативних індустрій; мора-
торій на перевірки підприємців контро-
люючими органами. 
 Ми вже внесли у Верховну Раду від-
повідні законопроекти про індустріаль-
ні парки, про мораторій на перевірки та 
інші, які роблять вигіднішим розвиток 
виробництва в Україні.

АЛЬТЕРНАТИВА

«В своїй хатi своя й правда»
25-та річниця Незалежності — як Україні здобути економічну силу

■

Шановні українці, від імені Радикальної партії вітаю Вас 
iз Днем Незалежності України! Сьогодні, незважаючи на 
всі виклики та загрози, ми спільно переступаємо 25-ту 
річницю історичної та символічної події — проголошення 
незалежності нашої рідної держави.

Але мало проголосити незалежність, її ще треба реально 
здобути. А її плодами скористатись в інтересах усього 
суспільства. Це те, що нам, на жаль, досі не вдалося. 
Бо про справжню незалежність можна буде говорити 
лише коли ми позбавимось «ракової пухлини» коруп-

ції та олігархії всередині країни, енергетичного зашморгу імпортного газу, лещат 
закордонних кредитів та й комплексу меншовартості перед іншими країнами. Коли 
українці, всі ті хто відчувають себе такими і пов’язують своє життя і майбутнє з 
Україною, запанують у себе вдома. Незалежно від мови спілкування, релігійних пе-
реконань чи політичних уподобань. Національний інтерес — не декларація, а доро-
говказ для влади.
Ознаками незалежності мають стати відновлення територіальної цілісності країни, 
перетворення України з сировинного додатку і ресурсного донора світу на країну-
виробника та інноватора, відновлення авторитету та впливу України на міжнарод-
ній арені, верховенство національного інтересу в прийнятті державних рішень, а 
також найголовніше — забезпечення гідного добробуту власних громадян і ство-
рення умов для їх самореалізації у рідній країні. Для цього на порядку денному 
влади треба поставити справжні українські пріоритети, які послідовно відстоює 
Радикальна партія. І ці пріоритети докорінно відрізняються від тих, які сьогодні 
сповідує уряд та Президент. По суті, Радикальна партія пропонує альтернативну 
модель розвитку країни, якісно іншу політику, що виведе нас iз прірви бідності та 
постійної залежності.

Всі зусилля влади мають бути спрямовані на створення нових 
робочих місць iз гідною заробітною платнею, а для цього потрібно 
залучення інвестицій, розвиток національного виробництва, 
просування українського експорту. Те, що послідовно відстоює 
Радикальна партія.

Олег ЛЯШКО,
лідер 
Радикальної 
партії
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Не полiтика «дорогих грошей» вiд 
НБУ, а доступнi кредити на розвиток 
українського виробництва та 
фермерства
 Нацбанк, усупереч пропозиціям Ради-
кальної партії, замість проведення скоор-
динованих із парламентом та урядом за-
ходів для порятунку вкладів населення та 
підприємців і збереження довіри до націо-
нальної банківської системи, максималь-
ної орієнтації на потреби реального секто-
ру економіки й відновлення його кредиту-
вання, а також створення умов для залу-
чення інвестицій та збільшення експорту, 
вдався до непрозорого та невмотивовано-
го «демонтажу» банківської системи (без 
належної компенсації втрат вкладників), 
встановлення штучних регуляцій, реалі-
зації політики «дорогих грошей» для влас-
ної економіки та збільшення залежності 
від закордонних кредитів.
 Україна займає 7-ме місце з кінця у 
світі за дороговизною кредитів. При цьому 
наша держава позичає за кордоном валю-
ту під кілька відсотків, а підприємці не ба-
чать валютних кредитів дешевше десятка 
відсот ків. В умовах кредитного голоду еко-
номіка не може нормально розвиватись. 
 Тому Радикальна партія принципо-
во відстоює орієнтацію кредитно-грошо-
вої політики на підвищення «фінансової 
глибини» реального сектору економіки, у 
т.ч. через спрямування бюджетних кош-
тів та міжнародної фінансової допомоги 
на кредитування малого бізнесу, нових та 
наукомістких виробництв; впроваджен-
ня державних програм компенсації відсо-
тків за кредитами малого бізнесу, нових 
виробничих підприємств; пільгове креди-
тування фермерів та розвиток села.

Не експорт сировини, а економiка 
виробництва та iнновацiй
 Влада своєю політикою схвалює екс-
порт необробленої сировини з України — 
намагаючись відмінити мораторій на ек-
спорт лісу-кругляка, намагаючись забло-
кувати підвищення експортних мит на ме-
талобрухт, зберігаючи імпортні мита на 
комплектуючі та сировину вищими, ніж 
на готову продукцію з них. Це повний аб-
сурд. Так влада краде у суспільства гідне 
життя, розпродає країну «на органи», ро-
бить її сировинною колонією в центрі Єв-
ропи. Це гарантія жебрацьких зарплат і 
пенсій на роки.
 Радикальна партія натомість пропо-
нує політику економічного прагматизму, 
захисту інтересів власного виробника, 
створення умов для розвитку національ-
ного виробництва. Саме по собі нічого не 
відбудеться, тому ми пропонуємо створен-
ня системи державних інститутів та ме-
ханізмів розвитку економіки для перехо-
ду від занепаду й «проїдання» до інвести-
ційного розвитку та стрімкого економіч-
ного зростання. Це і експортно-кредитне 
агентство, і державний банк відбудови і 
розвитку, й індустріальні парки, й агент-
ство підтримки малого бізнесу. 

Не емiграцiя як норма, а створення 
робочих мiсць як прiоритет №1
 Іноземні ЗМІ констатують шалений 
потік заробітчан з України до Європи, ук-
раїнські урядовці констатують втрату ро-
бочих місць у країні, Президент і уряд див-
ляться на це спокійно. Радикальна партія 
протестує проти такої політики!
 За останній рік 490 тис. українців пе-
рестали платити єдиний соціальний вне-
сок, це означає, що вони втратили роботу. 
А рівень безробіття в Україні сягнув 9,9%, 
а серед молоді — 25%! 
 Радикальна партія пропонує націо-
нальну програму зайнятості — фіскаль-
не стимулювання створення нових робо-
чих місць, наприклад податкові пільги 
для підприємств, які беруть на роботу ви-
пускників ПТУ. Також реалізація прог-
рам тимчасової зайнятості для подолан-
ня безробіття (у т.ч. для відновлення ін-
фраструктури регіонів, що постраждали 
внаслідок військових дій, модернізації 
та відновлення виробництв, виконання 
соціальних робіт тощо).
 Всі зусилля влади мають бути спрямо-
вані на створення нових робочих місць iз 
гідною заробітною платнею, а для цього 
потрібно залучення інвестицій, розвиток 
національного виробництва, просування 
українського експорту. Те, що послідовно 
відстоює Радикальна партія. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Не зважаючи ні на що, 
парад, присвячений 25-річ-
чю незалежності України, 
відбувся. Хоча немало скеп-
тиків останні два-три тиж-
ні волали, що не на часі уро-
чистості, тим паче — за учас-
тю військової техніки. 
 Але військовий парад 
у час безжальної війни за 
нашу державу наочно про-
демонстрував, що ми маємо 
боєздатну армію, оснащену 
сучасною технікою. Чого був 
вартий тiльки чотиритисяч-
ний марш наших воїнів із 
різних родів військ, які гід-
но представили 280-тисячну 
українську армію, що зараз 
на 70% складається з конт-
рактників.
 А що вже говорити про 
200 оди ниць техніки, яка 
була виготовлена або модер-
нізована й надійшла iз за-
водів та підприємств Укро-
боронпрому для участі в це-
ремонії. Грізно пройшлися 
головною вулицею столи-

ці танки «Булат», потуж-
ні систем залпового вогню 
великого калібру «Смерч» 
та «Град», бронеавтомобілі 
«Спартан»,  львівські  «До-
зори-Б» та харківські «БТР-
4», гусеничні самохідні гар-
мати калібру 203 мм — 2С7 
«Піон» та «Гвоздика», зеніт-
ні комплекси «Оса» та «Бук», 
зенітно-ракетні комплекси 
«С-300ПС» та «Стріла-10», 
тактичні ракетні комплек-
си «Точка У». У Міноборони 
стверджували, що всі зраз-
ки техніки та озброєння піс-
ля проведення параду будуть 
передані до військових час-
тин та підрозділів Збройних 
сил України й неодмінно ви-
рушать на фронт.
 Парад вдався. А ось його 
iнформацiйний супровiд... 
У ході телетрансляції ко-
ментатор Макаров «сповіс-
тив», що до 2014 року в  нас 
практично не було армії. 
Але хіба 160-тисячна армія, 
яка налічувалася на поча-
ток трагічного 2014-го, не 
могла дати по зубах «зеле-

ним чоловiчкам» під час за-
хоплення Криму? Відповід-
ної команди з Києва тодi так 
i не надiйшло...
 Можливо, саме недо-
лугим поясненням нібито 
відсутності достатніх сил 
нинішнє керівництво й хоче 
виправдатися, приховуючи 
тим самим власний непро-
фесіоналізм, який подеку-
ди межує якщо не зi зрадою, 
то принаймні з «договорня-
ком».
 Також під час урочис-
тостей рiзало слух уперте 
публiчне уникнення таких 
слів (вочевидь була уста-
новка «згори»), як «війна» 
й «Росія», які замінили на 
лояльні «конфлікт» та «аг-
ресор». Чому наші вождi на-
віть зараз бояться називати 
речі своїми іменами?!
 Неприємною стала й си-
туація довкола «Маршу не-

покірних», у якій узяли 
участь ветерани українсь-
ко-росiйської війни й родичі 
з портретами рідних героїв, 
які полягли під час Револю-
ції гідності та війни на сході, 
аби Незалежність не зупини-
лася на позначці 23...
 За логікою, їхня хода 
мала б відбутися якщо не на 
початку параду, то хоча б од-
разу після проходження тех-
ніки. Але натомість їх «про-
маринували»  поблизу Бес-
сарабської площі більше 
години, коли вже основна 
маса людей i представників 
ЗМІ, що «приймали» парад 
на Хрещатику, розійшлася. 
Лише згодом, під мжичкою, 
яка лише доповнювала гiр-
кий присмак, «Маршу не-
покiрних» таки дозволили 
ходу. Та й то далi початку 
вулицi Інститутської не пус-
тили... ■

ВІДЛУННЯ

Солдати не виннi
Парад показав: боєздатна українська 
армія була i є!

■

Сам вигляд такого озброєння перехоплює подих.❙

Катерина БАЧИНСЬКА

 Уже у вересні українці зможуть по-
бачити на полицях вітчизняних книгарень 
видання під назвою «Брама Європи». Це 
не художній роман або ж збірка повістей 
— це книга американського професора 
Сергія Плохія з історії України за дві з 
половиною тисячі років — від Геродота 
до анексії Криму. Книга вже продається в 
американських крамничках і, за планами 
автора, може бути представлена у ВНЗ 
Америки. 
 Сергій Плохій вирішив написати цю 
книжку, коли зрозумів, що у США іс-
нує багато помилкових оцінок, історич-
них паралелей і алюзій стосовно Украї-
ни. «Більшість студентів, беручи якісь 
курси з історії Східної Європи, обирають 
російські курси. І традиція, яка сформо-
вана тут у російській історії, сформована 
російською імміграцією, переважно піс-
лявоєнного періоду», — розповів про-
фесор. 
 За словами Сергія Плохія, у книзі 
йдеться про політику, геополітику, куль-
турну й етнічну ідентичність та міжна-
родні відносини. Він також припускає, 
що саме ідея про відсутність в українців 
власної національної ідентичності і стала 
причиною розпалювання війни на сході 
України. «Європа для України дуже важ-
лива як сама по собі, так і як противага 
Росії та Російській імперії. Європа для ук-
раїнців — значно більше, ніж просто Єв-
ропа з її перевагами та проблемами, Єв-
ропейським Союзом. Українська історія 
— дуже європейська», — додає Сергій 
Плохій.
 У свою чергу, американці, які при-
йшли на презентацію книги, не запере-
чують того, що знали про Україну як про 
частину Росії. «Я небагато знала з іс-
торії України, навіть вивчаючи спеціаль-
ний курс під час навчання, оскільки в уні-

верситеті історію України ми вивчали як 
частину російської історії», — прокомен-
тувала американська студентка Стефані 
Кінглі. «В американців виникало дуже 
багато запитань щодо останніх подій в 
Україні», — зазначає аналітик British 
Petroleum Пол Голінгсворф і додає, що 
дуже добре, що з’являються такі видан-
ня, як «Брама Європи», оскільки «не-
можливо зрозуміти сьогоднішню кризу 
українців, якщо ти не розумієш і не знаєш 
коріння з усіх боків». 
 Сам автор називає книгу дуже сучас-
ною і зазначає, що під час написання на-
магався якнайдоступніше відповісти на 
всі запитання, які з’явилися в новинах про 
події в Україні за останні два роки. ■

ДО РЕЧІ

 Сергій Плохій стане почесним 
гостем цьогорічного «Форуму видав-
ців» у Львові, де і представить свою 
книгу українцям. Також нещодав-
но стало відомо, що на «Форум ви-
давців», який проходитиме 12-18 ве-
ресня, завітає польський журналіст 
і письменник Вітольд Шабловсь-
кий, автор відомої збірки репортажів 
«Убивця з міста абрикосів». У Львові 
він презентує свою книгу «Танечні 
ведмеді» у перекладі Юрія Бондаря 
і візьме участь у дискусіях. Танечні 
ведмеді, точніше відмова від них, — 
це алегорія посткомуністичної транс-
формації. У першій частині книги ав-
тор описує давню і, на думку захис-
ників тварин, дику традицію дресиру-
вання ведмедів і поступову відмову 
від неї в Болгарії, друга частина — 
про болючі моменти посткомуністич-
ного життя у різних країнах: Польщі, 
Україні, Естонії, Сербії, Албанії, Кубі, 
Грузії. 

■

СИЛОЮ СЛОВА

Американські ворота 
для України
Професор Гарвардського університету 
написав книгу з історії України

■ПАТРІОТИЧНО

Вишиваний 
рекорд
Навіть крос — у національному 
вбранні

■

Наталя ТУРАК
Одеса

 Україна гучно відсвяткувала 
своє 25-річчя. Як уже стало тра-
диційною особливістю такого свя-
та, українці вийшли на вулиці у на-
ціональному одязі — вишиван-
ках. Не обійшла етно-мода й Оде-
су, де вже вкотре проводять парад 
вишиванок (Фестиваль вишиванок 
знову потрапив  до Книги рекордів 
України!), проте спортивний забіг 
у національному вбранні цьогоріч 
проводили вперше. «УМ» також 
стала частиною українського рекорду у вишитих сорочках.
 «Естафети та забіги для одеситів — справа не нова, проте у виши-
ванках бігали вперше», — зізнаються «УМ» учасники фестивалю Роман 
та Марія Солончуки. І хоча задум новий, приєдналися до нього близько 
півтори сотні одеситів. Бігли і дорослі, й малі. Дистанцію в три кілометри 
подолали менш ніж за півгодини. Учасники зізнаються, шлях видався ба-
гатьом аж надто легким. Впевнено дистанцію подолала навіть майбутня 
мама. Першим фінішу дістався одесит Олександр. Разом із друзями чо-
ловік збирався до Києва, аби взяти участь у патріотичному забігу. Каже, 
як тільки дізнався про захід у рідному місті, поїздку відмінив. 
 Естафету патріотичного забігу вдало підхопило вже традиційне для 
Одеси дійство. Починаючи з  2009 року жителі Південної Пальміри саме 
у День Незалежності шикуються у живий ланцюг на Потьомкінських схо-
дах. Дрес-код — вишиванка та гарна усмішка. Вперше, 7 років тому, та-
ких натхненних українців було 832. Відтоді з кожним роком вишиванко-
вий ланцюг стає все довшим.  Наприклад, минулого року біля пам’ятника 
Дюку шикувалося вже 1155 одеситів, котрі «обійняли» Морський вокзал 
та пам’ятник Дюку. Цього ж року Одеса знову побила всі рекорди. На При-
морській площі побувало близько 3 тисяч різноманітних сорочок. 
 У вишиванку вже традиційно одягнули і Дюка. Після того як містяни 
взяли участь у квесті «Одеса українська», який пройшов у рамках фести-
валю, біля пам’ятника Дюку де Ришельє відбувся ще один iз найкрасиві-
ших заходів — показ національного вбрання. Протягом години всі охочі 
споглядали вишиванки та вишиті сукні від трьох українських брендів. У 
найактивніших глядачок була можливість навіть виграти вишиванку під 
час конкурсів, які проводили  в перервах між показами.
  «Вишиванка — це не просто вбрання, це стан душі та національного 
духу. Стремління до свободи», — говорить «УМ» молодий етно-дизай-
нер Оксана Данилишин. За її словами, українці будуть вільними та неза-
лежними, адже нація не в кордонах, нація — в серцях. ■

Дюку знову одягли 
вишиванку.

❙
❙



КАНАЛ «1+1»

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

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

07.35 Маша і Ведмідь
09.30 Чотири весілля-5
10.55, 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 «Родичі»
00.00 Комедія «День радіо»
01.50 Драма «Вогнем і 

мечем»
04.45 Служба розшуку дітей
04.50 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, 12.25 Т/с «Дружина 
генерала»

13.40, 14.20 Судові справи
15.10 Сімейний суд
16.00 Чекай на мене
18.00, 19.00 Стосується 

кожного
20.00, 1.30, 4.25 

Подробиці
21.00 Т/с «Райські 

яблучка»
23.45 Т/с «Територія 

краси»
02.35 Т/с «Сусіди»
05.15 Слідство вели... 

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.50, 7.15, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 

19.00, 2.00 Події

09.15, 2.50 Зоряний шлях

10.30, 5.10 Реальна 

містика

11.30, 21.00 Т/с 

«Потрійний захист»

13.30, 15.30 Т/с «Сонячне 

затемнення»

18.00, 4.10 Т/с 

«Співачка»

19.45 Говорить Україна

23.00 Події дня

23.30 Х/ф «Таємниця 
в їх очах»

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
09.50, 13.20 Х/ф 

«Блакитна безодня»

12.45, 15.45 Факти. День
13.40 Х/ф «Таксі»
15.30, 16.10 Х/ф «007: 

координати 
«Скайфолл»

18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.20 Т/с «Пес»
22.20 Свобода слова
01.05 Т/с «Послідовники»
02.00 Х/ф «Ніндзя. 

Незламне серце»

НОВИЙ 

КАНАЛ

03.00 Світ тварин
03.35 Зона ночі
06.10, 7.28 Kids Time
06.12 М/с «Пінгвіни 

Мадагаскару»
07.30, 0.15 Х/ф 

«Спокусник»
10.00 Х/ф «Спокусник-2»
12.20 Х/ф «Вона — 

чоловік»

14.20 Т/с «Не родись 
вродливою»

18.00 Абзац
19.00 Ревізор
21.35 Пристрасті за 

ревізором
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, 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-му каналі»

08.20, 21.25 Бізнес-час
10.10, 10.32, 11.10, 11.32 

Наживо: прес-
конференції/засідання 
Верховної Ради

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

12.32 Наживо: прес-
конференція щодо 

ситуації у зоні АТО
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

06.00 Т/с «Заповідник 
страху»

09.00 Кримінальні справи
09.55, 17.25 Т/с 

«Детективи»
11.40 Х/ф «Про нього»
13.20, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: 

Нью-Йорк-6»
14.00, 19.00, 23.15, 2.45 Свідок
15.10 Т/с «Доктор Блейк»
19.30, 4.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»
23.45 Т/с «Елементарно-3»
00.40 Т/с «Бестія»
03.15 Випадковий свідок
03.30 Речовий доказ
04.05 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну
06.05 Четвертий 

міжнародний 
музичний фестиваль, 
ч. 3 

07.05 Суспільна думка про 
сучасну педагогіку 

07.30 Митці Майстренки 
08.00 Ранок iз «Культурою»
08.30 Інформаційна 

програма «Культура. 
День». Дайджест

08.50 Ранок iз «Культурою»
09.20 Мовою мистецтва. 

Академія. Слово 
ректора 

09.50 Дует. Анатолій 
Хостікоєв та Наталія 
Сумська 

11.00 В. Ільїн, В. Лукашев. 
«За двома зайцями». 
Вистава Київського 
національного 
академічного театру 
оперети 

13.05 Володимир Шевченко. 
Інстинкт життя 

14.00 Еліас Файнгерш. 
«Соло з оркестрової 
ями». Моновистава. 
Швеція

15.05 Передчуття. 
Підсумкова розмова. 
Бароко

16.00 Музика і музиканти. 
Оперна абетка, ч. 1

16.30 Національний музей 
медицини України, ч. 1

17.00 Азбука ремесел. 
Гіпсова скульптура

17.15 Галерея образів. 
Західно-європейське 
мистецтво

17.30 Незвідане Закарпаття. 
П’ять країн

18.00 Мандрівні архіви, ч. 1
18.50 Ліна Костенко. Поезія 
19.00 Інформаційна 

програма «Культура. 
День»

19.20 Світ у прямокутнику. 
Фотококтейль від 
Наталії Компанцевої

20.05 Передчуття. Алла 
Рубіна, ч. 2

21.00 Подорож крізь епохи. 
Концерт

22.15 Код да Вінчі Лариси 
Кадирової

23.20 Б. Грищук. «Поет і 
кат». Моновистава 
театру «Кут», 
м. Хмельницький

00.00 Інформаційна 
програма «Культура. 
День» 

00.20 Світ у прямокутнику. 
Леонід Левіт, ч. 2

00.45 Д/ф «П’ять куль 
для Дмитра 

Яворницького»
01.05 Передчуття. Вступні 

іспити
02.00 Еліас Файнгерш. 

«Соло з оркестрової 
ями». Моновистава. 
Швеція 

03.05 Передчуття. 
Підсумкова розмова. 
Бароко 

04.00 Фрідріх Дюрренматт. 
«Портрет планети, 
або Попередження 
нерозумному 
людству». Вистава 
Київського 
академічного театру 
«Колесо»

05.30 Імпресіоністичні ескізи
 

СТБ

07.05, 16.00 Все буде добре!
09.05 Все буде смачно!
10.00 Х/ф «Діамантова 

рука»
12.00 Х/ф «Знайда»
14.05, 2.25 Слідство ведуть 

екстрасенси
18.00, 22.00 Вiкна-новини
18.30 За живе!
20.00, 22.45 Хата на тата
01.10 Один за всіх

ТОНІС

06.00 Таке спортивне життя
06.30 Глобал-3000
07.00 Андрій Ромоданов. 

Проза й поезія мозку
09.50, 16.50 Алло, лікарю!
11.15, 19.50 Д/ф 

«Щоденники Другої 
світової війни: день за 
днем»

13.45, 21.40 Мова тварин
14.40, 22.10 Довідник дикої 

природи
16.10, 21.00 Зоопарки світу
17.45 Чарівні світи
18.15 Іпостасі спорту
18.40 В гостях у Дмитра 

Гордона

23.10 Сили природи
00.00 Побачення
01.50 Т/с «Еротична спека»
02.50 Після опівночі
03.50 Світські хроніки
04.15 Кумири
04.25 Зимою і літом 

мандруємо світом
04.50 Цивілізація Incognita
05.00 Rock Time

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
06.20, 9.40 Нове «Шалене 

відео по-українськи»
06.50, 8.25 Top Gear
08.05, 19.00, 23.00 ДжеДАІ
10.25, 1.45 Облом.UA.
11.00 Реал-Бодрит
12.00 Українські сенсації
13.00 Д/п «Дембель»
14.00 Люстратор 7, 62
14.55 Люстратор. 

Спецпроект
15.50, 23.20 Секретні 

матеріали
18.30 Спецкор
19.20 Цілком таємно
20.00 Х/ф «В’язень»
22.00 Т/с «Перевізник-2»
23.55 Х/ф «Втеча»

ФУТБОЛ

06.00, 8.00, 20.35, 3.20, 5.25 
Топ-матч

06.10 «Вільярреал» 
— «Севілья». ЧІ

08.10, 22.45 «Сталь» 
— «Шахтар». ЧУ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS

10.15 Великий футбол
12.00 «Атлетік» — 

«Барселона». ЧІ
13.50 «Олександрія» 

— «Зірка». ЧУ
15.55 «Ман Сіті» — «Вест 

Гем». ЧА
17.50 ЧА. Огляд туру
18.45 «Реал» — «Сельта». ЧІ
20.40 «Тоттенгем» — 

«Ліверпуль». ЧА
00.35 ЧІ. Огляд туру
01.30 «Рома» — «Порту». 

Ліга чемпіонів УЄФА
03.35 «Халл Сіті» — «МЮ». 

ЧА

ЄВРОСПОРТ

05.15, 11.45 Теніс. Australian 
Open-2016. Огляд

06.15, 12.45 Теніс. «Ролан 
Гаррос»-2016. Огляд

07.15, 13.45 Теніс. US Open-
2015. Огляд

08.15 Стрибки з трампліна. 
Літній Гран-прі

09.30, 15.00, 16.00 
Велоспорт. «Вуельта»

10.45 Кінний спорт. Санкт-
Моріц

14.45 WATTS
15.45, 18.45 Велоспорт. 

«Вуельта»-екстра
19.00, 22.15, 2.15 Теніс. US 

Open
22.00, 2.00 Теніс. «Гейм, сет 

і Матс»

МЕГА

06.00 Вражаючі кадри
06.40 Бандитська Одеса
07.30 Дзеркало історії
08.30 Правда життя
09.30 Полювання на вбивць
10.30 Мисливець та жертва
11.30 Світ на долоні
12.20, 18.00 Аферисти проти 

туристів
13.20 Містична Україна
14.20, 19.40 Нечисть
15.10 Поплічники Гітлера
16.10 Зграя
17.00, 20.40 Шукачі скарбів
18.50 Майор Вихор
21.40 Плітвіц: край озер
22.40 Найнебезпечніші 

тварини
23.30 Покер
00.20 Очима слідчих
01.10 Палаци Європи
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»
14.00, 20.10 Орел і решка
15.00, 21.00 Орел і решка. 

Ювілейний сезон
16.00 Три сестри
18.15 Звана вечеря
19.10 Розсміши коміка
22.00 М/ф «Планета 51»
23.45 Х/ф «Листи до 

Джульєтти»
01.45 Т/с «90210: нове 

покоління»
03.20 Нічне життя

ТЕТ

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

Пригоди в місті»
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 «Осляча 

шкура»
12.10 Х/ф «Рапунцель»
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-2»

УТ-1

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

06.05, 7.05, 8.05 Спорт
06.10, 7.10 АгроЕра
06.20 Сім чудес України
06.50, 7.50, 8.20 Смакота
07.20 Ера будівництва
07.25, 23.50 На слуху
08.30 Паспортний сервіс
08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Т/с «Таксі»
09.45 Х/ф «Для 

домашнього 
огнища»

11.30 Д/с «Обличчя 
Америки»

12.20 Український корт
13.30 Казки Лірника Сашка
13.40 М/ф «Як козаки у 

хокей грали»
14.00 Суспільний 

університет
14.50 Фольк-music
16.00 З країни в Україну
16.30, 17.30 Орегонський 

путівник
17.00 Вікно в Америку
18.00 Книга ua
18.25, 1.20 Новини. Світ
19.00, 1.45 Новини. Культура
19.25 Візитівка Карпат
19.30 Про головне
20.00 Перша шпальта
20.30 Абілітація. Піцца 

ветерана. Танго
21.30, 5.35 Найяскравіші 

моменти ХХХІ 
Олімпійських ігор

21.50 Д/ф
22.45 З перших вуст

ТРК «ЕРА»
23.00 Підсумки
23.15 Золотий гусак
02.00 Т/с «Роксолана»
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КАНАЛ «1+1»

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

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

07.35 Маша і Ведмідь
09.30 Чотири весілля-5
10.55, 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 «Родичі»
00.00, 3.45 Комедія «Про що 

говорять чоловіки»

01.40 Комедія «Про що ще 
говорять чоловіки»

03.15 «Викрутаси». Фільм про 
фільм

05.15 Служба розшуку дітей

ІНТЕР

06.05, 11.10, 12.25, 5.15 Слідство 
вели... 

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00, 
14.00, 17.40 Новини

07.15, 7.35, 8.10, 8.35 «Ранок з 
«ІНТЕРом»

09.20, 21.00 Т/с «Райські яблучка»

13.30, 14.20 Судові справи
14.45 Сімейний суд
15.30 Давай одружимося
18.00, 19.00 Стосується кожного
20.00, 1.35, 4.25 Подробиці
23.45 Т/с «Територія краси»
02.35 Т/с «Сусіди»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.00, 5.10 Реальна містика
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 1.20 

Події
07.15, 8.15 Ранок з Україною
09.15 Зоряний шлях
10.40 Реальна містика. 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»
02.05 Х/ф «Таємниця в їхніх 

очах»

ICTV

05.25, 20.20 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини

10.10 Патруль. Самооборона

10.30 Х/ф «Брама. Час 
зізнань»

12.35, 13.20, 22.20 Т/с «Відділ 44»

12.45, 15.45 Факти. День

14.55, 16.20, 21.20 Т/с «Пес»

16.35 Т/с «Під прикриттям»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

23.25 Х/ф «Ударна сила»
01.15 Т/с «Послідовники»

04.05 Служба розшуку дітей

04.10 Студія Вашингтон

04.15 Факти

04.40 Провокатор

НОВИЙ 

КАНАЛ

03.00 Зона ночі

04.55, 18.00 Абзац

05.55, 7.10 Kids Time

05.57 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 Половинки

20.55 Х/ф «Пропозиція»
23.00 Х/ф «50 перших 

поцілунків»
00.55 Х/ф «Спокусник-2»

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, 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»

08.20 Бізнес-час
10.10, 10.32, 11.10, 11.32 Наживо: 

прес-конференції/
засідання Верховної Ради

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

12.32 Наживо: прес-конференція 
щодо ситуації у зоні АТО

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!
23.30 Агрокраїна
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

06.50 Х/ф «Про нього»
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, 3.30 Свідок
15.10 Т/с «Доктор Блейк»
19.30 Т/с «Кулагін і партнери»
23.45 Т/с «Елементарно-3»
00.40 Т/с «Бестія»
02.30 Європейський покерний 

турнір
04.00 Випадковий свідок
04.05 Речовий доказ
04.40 Легенди бандитської Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну
06.05 Музика і музиканти. 

Оперна абетка, ч. 1 
06.30 Національний музей 

медицини України, ч. 1 
07.00 Азбука ремесел. Гіпсова 

скульптура 
07.15 Галерея образів. Західно-

європейське мистецтво 
07.30 Незвідане Закарпаття. 

П’ять країн 
08.00 Ранок iз «Культурою»
08.30 Інформаційна програма 

«Культура. День» 
08.50 Ранок iз «Культурою»
09.20 Світ у прямокутнику. 

Фотококтейль від Наталії 
Компанцевої 

10.05 Передчуття. Алла Рубіна, 
ч. 2 

11.00 Подорож крізь епохи 
12.15 Код да Вінчі Лариси 

Кадирової 
13.20 Б. Грищук. «Поет і кат». 

Моновистава театру «Кут», 
м. Хмельницький 

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

16.00 Музика і музиканти. 
Оперна абетка, ч. 2

16.30 Національний музей 
медицини України, ч. 2

16.50 Поезія Тараса Шевченка. 
Читає Лариса Кадирова

17.00 Буша — заповідна земля
17.35 Лариса Кадочникова. 

Колаж життя
18.00 Мандрівні архіви, ч. 2
18.40 Національний Києво-

Печерський історико-
культурний заповідник

19.00 Інформаційна програма 
«Культура. День»

19.20 Прямостояння. Роман 
Корогодський

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

20.35 Незримий відчай Бабиного 
Яру, ч. 1

21.00 І. Карпенко-Карий. 
«Житейське море». Фільм-
вистава Львівського театру 
ім. М. Заньковецької 

22.30 Д/ф «Сміхотворець Павло 
Глазовий»

23.05 Валентин Сильвестров. 
Музика поезії

00.00 Інформаційна програма 
«Культура. День» 

00.20 Прямостояння. Іван 
Світличний

01.05 Роман Коваль. Повернення 
правди. «Подєбрадський 
полк» Армії УНР

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

04.00 Жорді Гальсеран «Метод 
Гронхольма». Вистава 
Київського академічного 
Молодого театру 

05.40 Джаз-диліжанс
  

СТБ

07.15, 16.00 Все буде добре!
09.15 Все буде смачно!
10.15, 18.30 За живе!
11.45 Зіркове життя
12.40 МастерШеф-4
18.00, 22.00 Вiкна-новини
20.00, 22.45 МастерШеф-6
23.05 Т/с «Коли ми вдома»
00.05 Один за всіх
01.35 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.00 Таке спортивне життя
06.30 Мова тварин
07.00 Довідник дикої природи
09.50, 16.50 Алло, лікарю!
11.15, 19.50 Д/ф «Щоденники 

Другої світової війни: день 
за днем»

13.45 Будьте здорові!

14.00 Чарівні світи
14.45, 23.10 Сили природи
16.10, 21.00 Зоопарки світу
17.45 Соціальний статус: ваша 

пенсія
18.20 Цивілізація Incognita
18.40 В гостях у Дмитра Гордона
21.40 Відлуння
22.10 Природа сьогодні
00.00 Побачення
01.50 Т/с «Еротична спека»
02.40 Після опівночі
03.40 Світські хроніки
04.10 Кумири
04.20 Зимою і літом мандруємо 

світом
05.00 Rock Time 

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
06.35 Нове «Шалене відео по-

українськи»
07.35, 11.25, 2.00 Облом.UA.
08.10, 19.00, 23.00 ДжеДАІ
08.30, 18.30 Спецкор
09.00, 23.20 Секретні матеріали
09.20 Д/п «Завоювання семи 

морів»
12.40 Відеобімба
14.00 Т/с «Скорпіон»
15.45, 22.00 Т/с «Перевізник-2»
16.45 Х/ф «Природжений 

гонщик»
19.20 Люстратор. Спецпроект
20.00 Х/ф «Мічений»
23.55 Х/ф «Воїни-перевертні»

ФУТБОЛ

06.00, 8.00, 3.25, 5.25 Топ-матч
06.10 «Ейбар» — «Валенсія». ЧІ
08.10 «Вест Бромвіч» — 

«Мідлсбро». ЧА
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS. 

LIVE
10.20 «Олександрія» — «Зірка». 

ЧУ
12.05 Великий футбол
13.50 «Бетіс» — «Депортіво». ЧІ
16.00 «Лестер» — «Свонсі». ЧА
17.50 ЧІ. Огляд туру
18.50 «Сталь» — «Шахтар». ЧУ
20.40 «Атлетік» — «Барселона». 

ЧІ
22.50 «Вотфорд» — «Арсенал». 

ЧА
00.40 ЧА. Огляд туру
01.35 «Монако» 

— «Вільярреал». Ліга 
чемпіонів УЄФА

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

ЄВРОСПОРТ

04.00, 15.30 Теніс. US Open. 
Перший день

08.00, 12.30, 15.00, 17.30 Теніс. US 

Open. Огляд ігрового дня
08.30, 10.15 Футбол. Чемпіонат 

Англії. Чемпіоншип
12.00 Футбол. Чемпіонат Англії. 

Чемпіоншип. Огляд туру
13.00 Футбол. Чемпіонат MLS. 

Кращі моменти
13.30 Велоспорт. «Вуельта». 

Огляд
14.00 Велоспорт. «Вуельта»
18.00, 22.15, 2.15 Теніс. US Open. 

Другий день
22.00, 2.00 Теніс. «Гейм, сет і 

Матс»

МЕГА

06.00 Вражаючі кадри
06.40 Бандитський Київ
07.30 Дзеркало історії
08.30 Правда життя
09.30 Полювання на вбивць
10.30 Мисливець та жертва
11.30 Татри: незаймана краса
12.20, 18.00 Аферисти проти 

туристів
13.20 Містична Україна
14.20, 19.40 Нечисть
15.10 Поплічники Гітлера
16.10 Зграя

17.00, 20.40 Шукачі скарбів
18.50 Аджимушкай
21.40 Дивовижна Корсика
22.40 Найнебезпечніші тварини
23.30 Вражаюче відео
00.20 Очима слідчих
01.10 Змова проти королеви
02.20 Поза часом: Індія
03.20 Світ у м’ячі
04.20 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»
14.00, 20.10 Орел і решка
15.00, 21.00 Орел і решка. 

Ювілейний сезон
16.00 Три сестри
18.15 Звана вечеря
19.10 Розсміши коміка
22.00 КВК на БІС
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
01.40 Т/с «90210: нове 

покоління»
03.00 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 «Спляча красуня»
12.10 Х/ф «Бременські 

музиканти»
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-2»

УТ-1

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

06.05, 7.05, 8.05 Ера бізнесу
06.10, 7.10, 8.10 Спорт
06.15, 7.15 АгроЕра
06.25 Сім чудес України
06.50, 7.50, 8.20 Смакота
07.25, 23.50 На слуху
08.30 Паспорт.Ua
08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Т/с «Таксі»
09.45 Уряд на зв’язку з 

громадянами
10.15, 19.30 Про головне
10.50 Війна і мир
11.30, 16.30 Д/с «Обличчя 

Америки»
12.30 Вікно в Америку
13.30 Казки Лірника Сашка
13.40 М/ф «Як козаки 

інопланетян зустрічали»
14.00 Суспільний університет
14.50 Подорожні
15.40 Абілітація. Піца ветерана
15.50 Д/ф «Доброволець Антон» 

із циклу «Героям слава»
17.30 Д/с «Національні парки 

Америки»
18.25, 1.20 Новини. Світ
19.00, 1.45 Новини. Культура
19.25 Візитівка Карпат
20.00 РЕ:ФОРМА
20.30 Наші гроші
21.30, 5.35 Найяскравіші моменти 

ХХХІ Олімпійських ігор
21.50 Т/с «Закон Мерфі»
22.45 З перших вуст

ТРК «ЕРА»
23.00 Підсумки
23.15 Золотий гусак
02.00 Т/с «Роксолана»
03.00 Д/ф «Василь Макух. 

Смолоскип»
03.40 Х/ф «Для домашнього 

огнища»
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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, 12.00, 
16.45, 19.30, 23.15, 
3.05 ТСН

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

07.35 Маша і Ведмідь
09.30 Чотири весілля-5
10.55, 12.20 Міняю жінку-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 «Родичі»
00.00 Комедія «Викрутаси»
01.45, 3.50 Трилер 

«Льодовик»

ІНТЕР

06.05, 11.10, 12.25, 5.15 

Слідство вели... 

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

12.00, 14.00, 17.40 

Новини

07.15, 7.35, 8.10, 8.35 

«Ранок з «ІНТЕРом»

09.20, 21.00 Т/с «Райські 

яблучка»

13.00, 14.20 Судові справи

14.45 Сімейний суд

15.30 Давай одружимося

18.00, 19.00 Стосується 

кожного

20.00, 1.35, 4.25 Подробиці

23.45 Т/с «Територія краси»

02.35 Т/с «Сусіди»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.00, 5.10 Реальна містика
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 

19.00, 3.00 Події
07.15, 8.15 Ранок з 

Україною
09.15, 3.50 Зоряний шлях
10.40 Реальна містика. 

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»

ICTV

05.30 Громадянська оборона
06.30 Ранок у Великому Місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.05 Патруль. Самооборона
10.25 Х/ф «Ударна сила»
12.30, 13.20, 22.20 Т/с 

«Відділ 44»
12.45, 15.45 Факти. День
14.50, 16.20, 21.20 Т/с «Пес»

16.30 Т/с «Під прикриттям»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
23.25 Х/ф «Людина-тінь 

(Тіні минулого)»
01.20 Т/с «Послідовники»
04.10 Студія Вашингтон
04.15 Факти
04.40 Провокатор

НОВИЙ 

КАНАЛ

03.00 Зона ночі
04.55, 18.00 Абзац
05.55, 7.10 Kids Time
05.57 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 Хто зверху
20.55 Х/ф «Міс 

Конгеніальність»

22.55 Х/ф «Пропозиція»
01.05 Х/ф «Дика вишня»

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, 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»

08.20 Бізнес-час
10.10, 10.32, 11.10, 11.32 

Наживо: прес-
конференції/засідання 
Верховної Ради

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

12.32 Наживо: прес-
конференція щодо 

ситуації у зоні АТО
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

05.05, 19.30 Т/с «Кулагін і 
партнери»

07.00 Х/ф «Розслідування»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Кримінальні справи
09.55, 17.25 Т/с «Детективи»
11.30 Страх у твоєму домі
13.15, 14.20 Т/с «CSI: Нью-

Йорк-6»
14.00, 19.00, 23.15, 2.40 

Свідок
15.05 Т/с «Доктор Блейк»
21.30 Т/с «CSI: Нью-Йорк-7»
23.45 Т/с «Елементарно-3»
00.40 Т/с «Бестія»
03.10 Випадковий свідок
03.15 Речовий доказ
04.25 Легенди бандитської 

Одеси
04.50 Правда життя. 

Професії

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну
06.05 Музика і музиканти. 

Оперна абетка, ч. 2 
06.30 Національний музей 

медицини України, ч. 2 
06.50 Поезія Тараса 

Шевченка. Читає 
Лариса Кадирова 

07.00 Буша — заповідна 
земля 

07.35 Лариса Кадочникова. 
Колаж життя 

08.00 Ранок iз «Культурою»
08.30 Інформаційна програма 

«Культура. День» 
08.50 Ранок iз «Культурою»
09.20 Прямостояння. Роман 

Корогодський 
10.10 Д/ф «Рейх. Крах 

чорних селекціонерів», 
ч. 1 

10.35 Незримий відчай 
Бабиного Яру, ч. 1 

11.00 І. Карпенко-Карий. 
«Житейське море». 
Фільм-вистава 
Львівського театру ім. 
М. Заньковецької 

12.30 Д/ф «Сміхотворець 
Павло Глазовий» 

13.05 Валентин Сильвестров. 
Музика поезії 

14.00 XVIII Міжнародний 
театральний 
фестиваль» 
Мельпомена Таврії»

15.35 Музика Василя 
Пилипчака на вірші 
українських поетів

16.00 Музика і музиканти. 
Оперна абетка, ч. 3

16.25 Невигадані історії. 
Сидір Воробкевич

17.00 Борис Гудзяк. 
Перспектива гідності в 
час війни

17.35 Д/ф «Чотириногі герої 
війни»

18.00 Інститут академіка 
Глушкова

19.00 Інформаційна 
програма «Культура. 
День»

19.20 Мистецький арсенал 
19.50 Стезі пізнання. 

Художник Володимир 
Кальненко

20.05 Д/ф «Рейх. 
Крах чорних 
селекціонерів»,ч. 2

20.35 Незримий відчай 
Бабиного Яру, ч. 2

21.00 Дьордь Таборі. 
«Майн Кампф, або 
Шкарпетки у кавнику». 
Вистава Київського 
академічного театру 
драми і комедії на 
Лівому березі Дніпра

23.30 Звучить музика 
Йоганнеса Брамса

00.00 Інформаційна 
програма «Культура. 
День» 

00.20 Державний музей 

авіації
00.50 Незнаний Шевченко. 

Український Версаль
01.05 Валерій Бесараб. 

Життя подібне кометі
02.00 XVIII Міжнародний 

театральний 
фестиваль 
«Мельпомена Таврії» 

03.35 Музика Василя 
Пилипчака на вірші 
українських поетів 

04.00 Моновистава «Я вам 
цей борг ніколи не 
залишу» за творами 
Ліни Костенко. 
Дніпропетровський 
академічний 
український музично-
драматичний театр 
ім. Т. Шевченка

04.55 Пам’яті Єлизавети 
Чавдар. Концерт 
Світлани Катернози

 
СТБ

07.10, 16.00 Все буде добре!
09.10 Все буде смачно!
10.10, 18.30 За живе!
11.40 Зіркове життя
12.35 МастерШеф-4
18.00, 22.00 Вiкна-новини
19.55, 22.45 МастерШеф-6
23.05 Т/с «Коли ми вдома»
00.05 Один за всіх
01.35 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.00 Таке спортивне життя
06.30 Відлуння
07.00, 22.10 Природа 

сьогодні
09.50, 16.50 Алло, лікарю!
11.15 Д/ф «Щоденники 

Другої світової війни: 
день за днем»

13.45 Соціальний статус: 
ваша пенсія

14.45, 23.10 Сили природи
16.10, 21.00 Зоопарки світу
17.45 Чарівні світи
18.30 Перша Сумська: 25 

років лідерства

19.00 Кваліфікаційний етап 
чемпіонату Європи з 
баскетболу «Україна-
Болгарія»

21.40 Глобал-3000
00.00 Натхнення
00.10 Життя на вершині
01.45 Ніч чорних краваток
02.40 Після опівночі
03.45 Світські хроніки
04.10 Зимою і літом 

мандруємо світом
04.30 Цивілізація Incognita
04.50 Лікуємо без пігулок
05.00 Rock Time 

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
06.35 Нове «Шалене відео 

по-українськи»
07.35, 11.05, 1.45 Облом.UA.
08.10, 19.00, 23.00 ДжеДАІ
08.30, 18.30 Спецкор
09.00, 23.20 Секретні 

матеріали
09.20 Д/п «Смертельні 

серфери 3Д»
12.45 Відеобімба
13.50 Т/с «Скорпіон»
15.35, 22.00 Т/с «Перевіз-

ник-2»
16.35 Х/ф «Мічений»
19.20 Люстратор 7, 62
20.00 Х/ф «Закон 

доблесті»
23.55 Х/ф «Мамонт»

ФУТБОЛ

06.00, 8.00, 0.40, 5.35 Топ-
матч

06.10 «Тоттенгем» — 
«Ліверпуль». ЧА

08.10 Великий футбол
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE
10.20 «Вільярреал» 

— «Севілья». ЧІ
12.05 «Сталь» — «Шахтар». 

ЧУ
13.50 «Ман Сіті» — «Вест 

Гем». ЧА
16.00 «Сіткорізи». Прем’єра
16.30 «Леганес» — 

«Атлетіко». ЧІ

18.20 «Олександрія» 
— «Зірка». ЧУ

20.10 «Халл Сіті» — «МЮ». 
ЧА

22.00 Сіткорізи
22.50 «Реал» — «Сельта». ЧІ
00.55 «Ман Сіті» — «Стяуа». 

Ліга чемпіонів УЄФА
02.45 ЧІ. Огляд туру
03.45 «Ейбар» — 

«Валенсія». ЧІ

ЄВРОСПОРТ

04.00, 8.30, 13.30, 19.00, 
22.15, 2.15 Теніс. US 
Open

08.00, 14.45 Теніс. US Open. 
Огляд ігрового дня

09.30, 12.30, 16.00 
Велоспорт. «Вуельта»

10.30 Мотоспорт. Піт-стоп
11.00 Автоспорт. Серія 

Renault
11.30 Ралі. За лаштунками 

ERC
12.00 Автоспорт. Серія 

Blancpain
15.15 Велоспорт. «Вуельта». 

Огляд
15.45, 18.45 Велоспорт. 

«Вуельта»-екстра
22.00, 2.00 Теніс. «Гейм, сет 

і Матс»

МЕГА

06.00 Вражаючі кадри
06.40 Бандитська Одеса
07.30 Дзеркало історії
08.30 Правда життя
09.30 Полювання на вбивць
10.30 Мисливець та жертва
11.30 Плітвіц: край озер
12.20, 18.00 Аферисти проти 

туристів
13.20 Містична Україна
14.20, 19.40 Нечисть
15.10 Шлях до війни
16.10, 22.40 Найнебезпечніші 

тварини
17.00, 20.40 Шукачі скарбів
18.50 Чорна піхота
21.40 Дика Куба
23.30 Вражаюче відео
00.20 Таємниці 

кримінального світу
01.30 Скарб.Ua
05.10 Небезпечний світ

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»
14.00, 20.10 Орел і решка
15.00, 21.00 Орел і решка. 

Ювілейний сезон
16.00 Три сестри
18.15 Звана вечеря
19.10 Розсміши коміка
22.00 КВК на БІС
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
01.40 Т/с «90210: нове 

покоління»
03.00 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 «Пані Метелиця»
12.10 Х/ф «Хоробрий 

кравчик»
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-2»

УТ-1

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

06.05, 7.05, 8.05 Спорт
06.10, 7.10 АгроЕра
06.20 Сім чудес України
06.50, 7.50, 8.20 Смакота
07.20 Ера будівництва
07.25, 23.50 На слуху
08.30 Паспорт.Ua
08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Т/с «Таксі»
09.45 Наші гроші
10.15, 19.30 Про головне
11.00 Засідання Кабінету 

Міністрів України
13.30 Казки Лірника Сашка
13.40 Хто в домі господар?
14.00 Суспільний університет
14.50 Світло
15.40 Абілітація. Танго
15.50 Гра долі
16.30 Д/с «Обличчя 

Америки»
17.30 Д/с «Національні парки 

Америки»
18.25, 1.20 Новини. Світ
19.00, 1.45 Новини. Культура
19.25 Візитівка Карпат
20.00 Переселенці
20.30 Слідство. Інфо
21.30, 5.35 Найяскравіші 

моменти ХХХІ 
Олімпійських ігор

21.50 Т/с «Закон Мерфі»
22.40 Мегалот
22.45 З перших вуст

ТРК «ЕРА»
23.00 Підсумки
23.15 Золотий гусак
02.00 Т/с «Роксолана»
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 

12.00, 16.45, 19.30, 

23.15 ТСН

06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.35 Маша і Ведмідь

09.30 Чотири весілля-5

10.55, 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 «Родичі»

00.00, 3.40 Комедія 

«Кохання-зітхання-2»

01.50 Драма «Валентинка»

ІНТЕР

06.05, 11.10, 12.25, 5.15 

Слідство вели... 

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

12.00, 14.00, 17.40 

Новини

07.15, 7.35, 8.10, 8.35 

«Ранок з «ІНТЕРом»

09.20, 21.00 Т/с «Райські 

яблучка»

13.00, 14.20 Судові справи

14.45 Сімейний суд

15.30 Давай одружимося

18.00, 19.00 Стосується 

кожного

20.00, 1.35, 4.25 Подробиці

23.45 Т/с «Територія краси»

02.35 Т/с «Сусіди»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.00, 5.10 Реальна містика

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 

19.00, 3.00 Події

07.15, 8.15 Ранок з Україною

09.15, 3.50 Зоряний шлях

10.40 Реальна містика. 

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»

ICTV

05.30 Громадянська оборона

06.30 Ранок у Великому 

Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.00 Патруль. Самооборона

10.20 Х/ф «Людина-тінь 
(Тіні минулого)»

12.25, 13.20, 22.20 Т/с 

«Відділ 44»

12.45, 15.45 Факти. День

14.45, 16.20, 21.20 Т/с 

«Пес»

16.30 Т/с «Під прикриттям»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.20 Інсайдер

23.25 Х/ф «Важкий 
корпус»

01.30 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

05.55, 7.10 Kids Time

05.57 М/с «Пінгвіни 

Мадагаскару»

07.12 Т/с «Молодята»

10.15 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»

14.25 Т/с «Не родись 

вродливою»

19.00 Любов на виживання

20.55 Х/ф «Міс 
Конгеніальність-2»

22.55 Х/ф «Блондинка в 
законі»

00.50 Х/ф «Блондинка в 
законі-2»

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, 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»

08.20 Бізнес-час

10.10, 10.32, 11.10, 11.32, 

12.32 Наживо: прес-

конференції/засідання 

Верховної Ради

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 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

05.55 Х/ф «Чарівний 
голос 
Джельсоміно»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Кримінальні справи

09.50, 17.25 Т/с 

«Детективи»

10.50 Страх у твоєму домі

13.30, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: 

Нью-Йорк-7»

14.00, 19.00, 23.15, 2.35 

Свідок

15.20 Т/с «Доктор Блейк»

19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»

23.45 Т/с «Елементарно-3»

00.40 Т/с «Бестія»

03.10 Випадковий свідок

03.15 Речовий доказ

03.45 Правда життя. 

Професії

04.55 Х/ф «Кисневий 
голод»

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Музика і музиканти. 

Оперна абетка, ч. 3 

06.30 Невигадані історії. 

Сидір Воробкевич 

07.05 Борис Гудзяк. 

Перспектива гідності в 

час війни 

07.35 Д/ф «Чотириногі герої 

війни» 

08.00 Ранок iз «Культурою»

08.30 Інформаційна 

програма «Культура. 

День» 

08.50 Ранок iз «Культурою»

09.20 Мистецький арсенал 

09.50 Стезі пізнання. 

Художник Володимир 

Кальненко

10.05 Д/ф «Рейх. 

Крах чорних 

селекціонерів», ч. 2

10.35 Незримий відчай 

Бабиного Яру, ч. 2

11.00 Дьордь Таборі. 

«Майн Кампф, 

або Шкарпетки у 

кавнику». Вистава 

Київського 

академічного театру 

драми і комедії на 

Лівому березі Дніпра

13.30 Звучить музика 

Йоганнеса Брамса

14.00 Х/ф «Марія» 
15.05 Срібне століття 

бельгійської поезії 

16.00 Д/ф «Між минулим і 

нинішнім. Бібліотека 

Києво-Могилянської 

академії»

16.30 Василь 

Сухомлинський. 

«Етюди про 

українського Сократа»

17.30 Д/ф «Антон 

Макаренко. Дальня 

перспектива»

18.00 Міркування на тему 

освіти 

19.00 Інформаційна 

програма «Культура. 

День»

19.20 Дійові особи

20.15 Гра долі. Софія 

— дитя кохання 

20.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Віктор 

Неборак, ч. 1 

21.00 Анатолій Пазенко. 

Наш Пазя

21.45 Між Гітлером і 

Сталіним

22.40 Джузеппе Верді. 

Реквієм

00.00 Інформаційна 

програма «Культура. 

День» 

00.20 Дійові особи 

01.15 Гра долі. Геній сміху

01.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Марія 

Влад

02.00 Х/ф «Марія» 
03.05 Срібне століття 

бельгійської поезії 

04.00 Б. Србляновіч, 

«Сарана» Вистава 

Львівського 

академічного театру 

«Воскресіння»

СТБ

06.55, 16.00 Все буде добре!

08.55 Все буде смачно!

09.50, 18.30 За живе!

11.05 Зіркове життя

12.05 МастерШеф-4

18.00, 22.00 Вiкна-новини

20.00, 22.45 Зважені та 

щасливі-6

ТОНІС

06.00 Глобал-3000

06.30, 22.10 Природа 

сьогодні

07.30 МАН: молоді, 

амбіційні, 

наполегливі?

09.50, 16.50 Алло, лікарю!

11.15 Подорож у царство 

тварин

13.40, 17.45 Чарівні світи

14.40, 23.10 Сили природи

16.10, 21.00 Зоопарки світу

18.15 Цивілізація Incognita

18.35 В гостях у Дмитра 

Гордона

19.50 Д/ф «Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем»

21.40 Відлуння

00.10 Життя на вершині

01.45 Ніч чорних краваток

02.40 Після опівночі

03.40 Світські хроніки

04.10 Кумири

04.20 Зимою і літом 

мандруємо світом

05.00 Rock Time 

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

06.35 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

07.35, 11.10, 1.50 Облом.UA.

08.10, 19.00, 23.00 ДжеДАІ

08.30, 18.30 Спецкор

09.00, 19.20, 23.20 Секретні 

матеріали

09.20, 10.15 Д/п «Загублені 

світи»

12.45 Відеобімба

13.45 Т/с «Скорпіон»

15.30, 22.00 Т/с 

«Перевізник-2»

16.30 Х/ф «Закон 
доблесті»

20.00 Х/ф «Виворіт міста»
23.55 Х/ф «Бейтаун поза 

законом»

ФУТБОЛ

06.00, 8.00, 0.40, 5.35 Топ-

матч

06.10 «Олександрія» 

— «Зірка». ЧУ

08.10 «Реал» — «Сельта». 

ЧІ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 «Лестер» — 

«Свонсі». ЧА

12.10 «Оболонь-Бровар» 

— «Іллічівець». ЧУ. 

Перша ліга

13.55 «Леганес» — 

«Атлетіко». ЧІ

16.00 «Вотфорд» — 

«Арсенал». ЧА

17.50 «Бетіс» — 

«Депортіво». ЧІ

19.40 ЧІ. Огляд туру

20.40 «Вест Бромвіч» 

— «Мідлсбро». ЧА

22.50 «Вільярреал» 

— «Севілья». ЧІ

00.55 «Боруссія» (М) 

— «Янг Бойз». Ліга 

чемпіонів УЄФА

02.45 ЧА. Огляд туру

03.45 «Челсі» — «Бернлі». 

ЧА

ЄВРОСПОРТ

04.00, 8.30, 11.00, 13.30, 

19.00, 22.15, 2.15 

Теніс. US Open

08.00, 12.00, 14.30 Теніс. 

US Open. Огляд 

ігрового дня

09.30, 12.30, 15.00, 16.00 

Велоспорт. «Вуельта»

10.30 Автоспорт. Серія 

Renault

15.45, 18.45 Велоспорт. 

«Вуельта»-екстра

22.00, 2.00 Теніс. «Гейм, 

сет і Матс»

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.00 Дзеркало історії

08.00, 12.00 Правда життя

09.00 Мисливець та жертва

10.00 Світ на долоні

11.00, 18.00 Аферисти 

проти туристів

13.00 Паралельний світ

14.00, 1.30 Містична 

Україна

15.00, 19.50 Нечисть

16.00 Поплічники Гітлера

17.00 Найнебезпечніші 

тварини

18.50 Місто, яке зрадили

20.50 Шукачі скарбів

21.40 Неймовірний риф

22.40 Зграя

23.30 Вражаюче відео

00.20 Таємниці 

кримінального світу

05.10 Небезпечний світ

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»

14.00, 20.10 Орел і решка

15.00, 21.00 Орел і решка. 

Ювілейний сезон

16.00 Три сестри

18.15 Звана вечеря

19.10 Розсміши коміка

22.00 КВК на БІС

23.00 Т/с «Доктор Хаус»

00.45 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 «Король 
Дроздобород»

12.10 Х/ф «Румпель-
штільцхен»

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-2»

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 

18.40, 21.00, 1.30, 5.10 

Новини

06.05, 7.05, 8.05 Ера бізнесу

06.10, 7.10, 8.10 Спорт

06.15, 7.15 АгроЕра

06.25 Сім чудес України

06.50, 7.50, 8.20 Смакота

07.25, 23.50 На слуху

08.30 Паспорт.Ua

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Т/с «Таксі»

09.45 План на завтра

10.15, 19.30 Про головне

10.50 Переселенці

11.30 Д/с «Обличчя 

Америки»

12.30 Слідство. Інфо

13.30 Казки Лірника Сашка

13.40 Як це?

14.00 Суспільний 

університет

14.50 Надвечір’я. Долі

15.50 Спогади

16.30 Д/с «Розкриття 

Америки»

17.30 Д/с «Національні 

парки Америки»

18.25, 1.20 Новини. Світ

19.00, 1.45 Новини. Культура

19.25 Візитівка Карпат

20.00 Перша студія

20.30 Схеми

21.30, 5.35 Найяскравіші 

моменти ХХХІ 

Олімпійських ігор

21.50 Т/с «Закон Мерфі»

22.45 З перших вуст

ТРК «ЕРА»
23.00 Підсумки

23.15 Золотий гусак

02.00 Т/с «Роксолана»
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 2.50 ТСН

06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.35 Маша і Ведмідь

09.30 Чотири весілля-5

10.55 Міняю жінку-4

12.20 Міняю жінку-5

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, 3.15 Драма «Колір 

грошей»

01.15 Жахи «Кімната 

тортур»

ІНТЕР

06.05, 11.10, 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 «Райські яблучка»

13.00, 14.20 Судові справи

14.45 Сімейний суд

15.30 Давай одружимося

18.00 Стосується кожного

20.00 Подробиці

21.00 Х/ф «Дочка баяніста»
22.50 Х/ф «Святий»
01.00 Х/ф «А життя триває»
02.55 Великі українці

03.30 Х/ф «Лісова пісня. 
Мавка»

05.05 Чекай на мене

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.00 Реальна містика

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 

19.00, 3.00 Події

07.15, 8.15 Ранок з 

Україною

09.15, 5.00 Зоряний шлях

10.40 Реальна містика. 

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»

21.00 Х/ф «Що приховує 
любов»

23.00 Події дня

23.30 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, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Патруль. Самооборона

10.30, 13.20 Х/ф «Важкий 
корпус»

12.45, 15.45 Факти. День

13.30 Т/с «Відділ 44»

15.25, 16.20 Т/с «Пес»

16.50 Х/ф «Зачарована 
Елла»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.20 Антизомбі

21.20 Дизель-шоу

22.25 Х/ф «Залізний 
лицар»

00.55 Х/ф «Залізний 
лицар-2»

02.55 Т/с «Послідовники»

04.55 Факти

НОВИЙ 

КАНАЛ

04.55, 18.00 Абзац

05.50, 7.30 Kids Time

05.55 М/с «Пінгвіни 

Мадагаскару»

07.32 Половинки

09.25 Київ удень і вночі

15.20, 19.00 Супермодель 

по-українськи

21.35 Х/ф «Весільний 
переполох»

23.40 Х/ф «Заліковий 
препод»

01.50 Про що говорять 

тварини

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, 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»

08.20 Бізнес-час

10.10, 10.32, 11.10, 11.32 

Наживо: прес-

конференції/засідання 

Верховної Ради

10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 

14.30, 00.00, 0.30, 2.00, 

2.30, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

12.32 Наживо: прес-

конференція щодо 

ситуації у зоні АТО

13.15, 14.10 День

15.15, 16.15, 17.12, 18.15 

Україна — понад усе! 

16.40 Мотор

20.00, 0.32 Час. Підсумки 

дня

22.15 Док. проект

23.30 Хроніка дня

01.30 Машина часу

02.15 Хроніка тижня

02.32, 5.15 Дзеркало 

історії

03.15 Рандеву

03.35 Невигадані історії

04.15 Кіно з Я. Соколовою

04.30 В кабінетах

НТН

06.50 Х/ф «Чорна стріла»
08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Кримінальні справи

09.55, 17.25 Т/с «Детективи»

11.00 Страх у твоєму домі

13.40, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: 

Нью-Йорк-7»

14.00, 19.00, 23.15, 2.45 

Свідок

15.35 Х/ф «Реальні хлопці»
19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»

23.45 Т/с «Елементарно-3»

00.40 Т/с «Бестія»

03.15 Випадковий свідок

03.30 Речовий доказ

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Д/ф «Між минулим і 

нинішнім. Бібліотека 

Києво-Могилянської 

академії» 

06.30 Василь Сухомлинський. 

«Етюди про 

українського Сократа» 

07.30 Д/ф «Антон Макаренко. 

Дальня перспектива» 

08.00 Ранок iз «Культурою»

08.30 Інформаційна програма 

«Культура. День» 

08.50 Ранок iз «Культурою»

09.20 Дійові особи 

10.15 Гра долі. Софія — дитя 

кохання 

10.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Віктор 

Неборак, ч. 1 

11.00 Анатолій Пазенко. Наш 

Пазя 

11.45 Між Гітлером і 

Сталіним 

12.40 Джузеппе Верді. 

Реквієм 

14.00 Надія Птушкіна. 

«Пізанська вежа». 

Вистава Київського 

академічного театру 

російської драми ім. 

Лесі Українки

15.20 «Україна-Японія» 

Культурний міст

16.00 Улас Самчук. Чого не 

гоїть вогонь

16.30 Д/ф «Неочікуване 

побачення»

17.00 «Просвітлої дороги 

свічка чорна». Пам’яті 

Василя Стуса, ч. 1

17.50 Православний календар 

18.00 Петро Калнишевський. 

Могутній, нескорений і 

незабутній

18.30 Музей української 

діаспори

19.00 Інформаційна програма 

«Культура. День»

19.20 Територія Кіно. 

Олександр Ітигілов 

— молодший

20.15 Києвотека. Київ у 

міському фольклорі

20.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Віктор 

Неборак, ч. 2 

21.00 І. С. Тургенєв 

«Місяць у селі». 

Вистава Київського 

академічного театру 

юного глядача на 

Липках

23.05 Д/ф «Володимир 

Івасюк. Щоб 

народитися знову»

00.00 Інформаційна програма 

«Культура. День» 

00.20 Територія Кіно 

01.10 Під знаком Кримського

01.25 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Микола 

Стороженко

02.00 Надія Птушкіна. 

«Пізанська вежа». 

Вистава Київського 

академічного театру 

російської драми ім. 

Лесі Українки 

03.20 «Україна-Японія» 

Культурний міст 

04.00 Павло Ар’є. 

«Сталкери». 

Вистава Київського 

академічного Молодого 

театру

СТБ

06.15 Зіркове життя

08.15 Х/ф «Zolushka. ru»
10.20 Х/ф «Принцеса та 

жебрачка»
18.00, 22.00 Вiкна-новини

18.30, 0.40 Т/с «Коли ми 

вдома»

20.00, 22.45 Танцюють всі!-9

01.50 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

05.55, 5.00 Таке спортивне 

життя

06.20 Будьте здорові!

06.30, 21.40 Відлуння

07.00, 22.10 Природа сьогодні

09.50, 16.50 Алло, лікарю!

11.15, 19.50 Д/ф «Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем»

13.45, 17.45 Чарівні світи

14.45, 23.10 Сили природи

16.10, 21.00 Зоопарки світу

18.15, 4.50 Цивілізація 

Incognita

00.00 Життя на вершині

01.35 Ніч чорних краваток

02.30 Вихідний, після 

опівночі

03.30 Світські хроніки

04.00 Кумири

04.10 Зимою і літом 

мандруємо світом

05.30 Rock Time 

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

06.35 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

07.35, 11.10, 2.45 Облом.UA.

08.10, 19.00 ДжеДАІ

08.30, 18.30 Спецкор

09.00 Секретні матеріали

09.20, 10.15 Д/п «Загублені 

світи»

12.45 Відеобімба

14.05 Т/с «Скорпіон»

15.50 Т/с «Перевізник-2»

16.50 Х/ф «Виворіт міста»
19.20 Х/ф «Найкращі 

серед найкращих»
21.20 Х/ф «Найкращі 

серед найкращих-2»
23.20 Х/ф «Пулбой: 

тамуючи лють»
01.10 Х/ф «Піранья»

ФУТБОЛ

06.00, 8.00, 17.50, 1.10, 5.35 

Топ-матч

06.10 «Ман Сіті» — «Вест 

Гем». ЧА

08.10 «Оболонь-Бровар» 

— «Іллічівець». ЧУ. 

Перша ліга

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 «Атлетік» — 

«Барселона». ЧІ

12.05, 3.45 «Олександрія» 

— «Зірка». ЧУ

13.50 «Челсі» — «Бернлі». 

ЧА

16.00 «Сталь» — «Шахтар». 

ЧУ

17.55, 20.25 Футбол LIVE

18.25 LIVE. U-21. Україна 

— Франція. Вiдбiр до 

Євро-2017

21.00, 3.15 Світ Прем’єр-

ліги

21.30 ЧІ. Огляд туру

22.50 Сіткорізи

23.20 «Леганес» — 

«Атлетіко». ЧІ

01.25 «Шахтар» — 

«Істанбул. Ліга Європи 

УЄФА

ЄВРОСПОРТ

04.00, 8.30, 10.30, 13.30 Теніс. 

US Open. Четвертий 

день

08.00, 12.00, 14.30 Теніс. US 

Open. Огляд ігрового 

дня

09.30, 12.30, 15.00, 16.00 

Велоспорт. «Вуельта»

15.45, 18.45 Велоспорт. 

«Вуельта»-екстра

19.00, 22.15, 2.15 Теніс. US 

Open. П’ятий день

22.00, 2.00 Теніс. «Гейм, сет 

і Матс»

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.00 Дзеркало історії

08.00, 12.00 Правда життя

09.00 Мисливець та жертва

10.00 Планета горобців

11.00, 18.00 Аферисти проти 

туристів

13.00 Паралельний світ

14.00 Містична Україна

15.00, 19.50 Нечисть

16.00 Поплічники Гітлера

17.00 Найнебезпечніші 

тварини

18.50 Секти

20.50 Шукачі скарбів

21.40 Неймовірний риф

22.40 Зграя

23.30 Вражаюче відео

00.20 Таємниці кримінального 

світу

01.30 Бандитський Київ

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, 1.00 Розсміши коміка

22.00 КВК на БІС

23.00 КВК

01.50 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 «Червона 
шапка»

12.10 Х/ф «Столику, 
накрийся»

13.30 Одного разу під 

Полтавою

15.00 Т/с «Домашній арешт»

16.35 Країна У

18.00 Х/ф «Агент Коді 
Бенкс»

20.00 Х/ф «Сам удома»
22.00 Х/ф «Повний дім»
01.00 Т/с «Світлофор»

01.30, 5.00 У ТЕТа тато!

02.25 БарДак

03.15 17+

03.55 Т/с «Щоденники 

Темного-2»

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 Сім чудес України

06.50, 7.50, 8.20 Смакота

07.20 Ера будівництва

07.25, 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 Про головне

10.50 Перша студія

11.30 Д/ф «Обличчя 

Америки»

12.30 Схеми

13.30 Казки Лірника Сашка

13.40 Хочу бути

14.00 Суспільний університет

14.50 Віра. Надія. Любов

15.50 Театральні сезони

16.30 Д/с «Розкриття 

Америки»

17.30 Д/с «Національні парки 

Америки»

18.25, 1.20 Новини. Світ

19.00, 1.45 Новини. Культура

19.25 Візитівка Карпат

20.00 На пам’ять

20.30 План на завтра

21.30 Найяскравіші моменти 

ХХХІ Олімпійських ігор

21.50 Війна і мир

22.40 Класики світової 

літератури

ТРК «ЕРА»
23.00 Підсумки

23.15 Золотий гусак

02.00 Музичне турне

03.00 Т/с «Роксолана»

05.05 Уряд на зв’язку з 

громадянами

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 26—27 СЕРПНЯ 2016
2 вересня
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КАНАЛ «1+1»

06.10, 19.30 ТСН

07.00 Світське життя

08.00 Сніданок. Вихідний

10.00 Т/с «Родичі»

14.35, 21.15 Вечірній 

квартал

16.40 Розсміши коміка. Діти

18.30 Розсміши коміка»

20.15 Українські сенсації

23.20 Комедія «Великий 

рік»

01.20, 4.15 Трилер 

«Льодовик»

02.40 Жахи «Кімната 

тортур»

ІНТЕР

06.35, 20.00 Подробиці

07.35 М/ф «Вінні Пух»

08.15, 4.30 Д/п «Євген 

Лєонов»

09.15 Х/ф «Звичайне чудо»
12.10 Х/ф «Білоруський 

вокзал»
14.10 Т/с «Гордіїв вузол»

17.50 Т/с «Як же бути серцю»

20.30 Т/с «Як же бути серцю. 

Продовження»

22.30 Х/ф «Гра у схованки»
00.20 Х/ф «Все можливо»
02.20 Великі українці

02.50 Х/ф «А життя 
триває»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00, 2.00 

Події

07.10, 5.00 Зоряний шлях

09.15 Т/с «Осіння мелодія 

любові»

13.10, 15.20 Т/с «Сільська 

історія»

17.30, 19.40 Т/с «Поранене 

серце»

22.00 Х/ф «Осінній 
лист»

00.00 Реальна містика

02.45 Т/с «C. S. I. Нью-

Йорк. 2-й сезон»

ICTV

05.25 М/с «Том і Джері у 

дитинстві»

06.05, 3.45 М/ф «Скубі-Ду. 

Під куполом цирку»

07.45 Більше ніж правда

08.45 Секретний фронт

09.45 Антизомбі

10.40 Громадянська оборона

11.40 Інсайдер

12.35, 13.00 Х/ф 
«Зачарована Елла»

12.45 Факти. День

14.45 Х/ф «Моя мачуха-
іншопланетянка»

16.50 Х/ф «Смокінг»
18.45 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки

20.05 Х/ф «Хеллбой-2: 
золота армія»

22.35 Х/ф «РобоКоп»
00.45 Х/ф «Залізний 

лицар»
02.55 Т/с «Послідовники»

НОВИЙ 

КАНАЛ

03.05 Служба розшуку дітей

03.10 Зона ночі

05.00 Абзац

05.55, 7.50 Kids Time

06.00 М/с «Монстри проти 

прибульців»

07.52, 10.00 Ревізор

12.45 Страсті за ревізором

15.40 Любов на виживання

17.35 Х/ф «Той самий 
Карлсон»

19.05 Х/ф «Відьмова 
гора»

21.00 Х/ф «Лисий нянька: 
спецзавдання»

22.50 Х/ф «Блондинка в 
ефірі»

00.40 Х/ф «Дика вишня»
02.25 Світ тварин

5 канал

06.00 Час-тайм

06.30, 7.30, 8.30, 9.30, 

10.30, 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, 02.00, 

2.30, 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, 0.00 Час новин

07.32 Суперкнига

07.50, 8.20, 22.15 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 Док. проект

00.15 Бізнес-час

02.15 В кабінетах

05.55 Огляд преси

НТН

05.10, 4.05 Легенди 

бандитської Одеси

05.45 Правда життя. 

Професії

06.30 Х/ф «Вигідний 
контракт»

11.30, 3.25 Речовий доказ

15.00 Т/с «Детективи»

19.00, 2.40 Свідок

19.30 Т/с «Черговий ангел»

23.00 Х/ф «Реальні 
хлопці»

00.50 Т/с «Убивчий відділ. 

Стамбул»

03.10 Випадковий свідок»

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Улас Самчук. Чого не 

гоїть вогонь 

06.40 Д/ф «Неочікуване 

побачення» 

07.05 «Просвітлої дороги 

свічка чорна». Пам’яті 

Василя Стуса, ч. 1 

08.00 Петро 

Калнишевський. 

Могутній, нескорений 

і незабутній 

08.30 Музей української 

діаспори 

09.00 Інформаційна 

програма «Культура. 

День» 

09.20 Територія Кіно. 

Олександр Ітигілов 

— молодший 

10.15 Києвотека. Київ у 

міському фольклорі 

10.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Віктор 

Неборак, ч. 2 

11.00 В. Ільїн, В. Лукашев. 

«За двома зайцями». 

Вистава Київського 

національного 

академічного театру 

оперети 

13.05 Д/ф «Володимир 

Івасюк. Щоб 

народитися знову» 

14.00 Концерт «Музика до 

кінофільмів»

15.05 Богдан Веселовський 

та його пісні, ч. 1

16.00 Українське 

гончарство. 

Фляндрівка, ч. 1

16.30 Музичне виховання, 

ч. 1

17.00 «Просвітлої дороги 

свічка чорна». Пам’яті 

Василя Стуса, ч. 2

17.45 Туристична Оксанівка

18.00 Згадуючи Павла 

Нанієва

18.50 Арт-провідник. 

Церковна музика 

римського бароко 

ХVI—XVII cт. 

19.00 Інформаційно-

аналітична програма 

«Культура. Дайджест»

19.20 Позиція. Олена 

Кухаревська. Класна 

робота!

19.45 Д/ф «Іван Терещенко. 

Колекціонер справ 

благодійних»

20.05 Золота весна Олега 

Чорногуза

21.00 Уроки Даниїла Лідера

22.50 Джаз-коло. Україна 

— наш дім. Палац 

«Україна», ч. 2

23.15 В гостях у майстра. 

Вадим Вікснін

00.00 Інформаційно-

аналітична програма 

«Культура. Дайджест» 

00.20 Позиція. Олена 

Кухаревська. Класна 

робота! 

00.45 Дещо про кіно. Віктор 

Івченко. Микола 

Мащенко

01.05 Арт-провідник)

01.15 Д/ф «Григір 

Тютюнник. Доля. 

«Повна душа болі...», 

ф. 2

02.00 Концерт «Музика до 

кінофільмів» 

03.05 Богдан Веселовський 

та його пісні, ч. 1 

04.00 Моцарт underground. 

Балет Київського 

національного 

академічного театру 

оперети

05.35 Читаючи Чеслава 

Мілоша

СТБ

05.50 ВусоЛапоХвіст

08.00 Караоке на майдані

09.00 Все буде смачно!

09.55 Зважені та щасливі-6

16.15, 22.05 Хата на тата

19.00 Х-Фактор-7

00.05 Танцюють всі!-9

ТОНІС

06.30 Відлуння

07.00 Родіон Нахапетов. 

Від П’ятихаток до 

Голлівуду

09.50 Шеф-кухар країни

11.00, 18.50 Д/ф 

«Щоденники Другої 

світової війни: день за 

днем»

13.30 Цивілізація Incognita

14.00 Чарівні світи

15.10 Зоопарки світу

15.45 Природа сьогодні

17.00 Концерт «Приречений 

на любов» 

18.20 Рецепти успіху 

Михайла Поплавського

20.00 Сили природи

21.00 Концерт Ольги 

Чубарєвої

22.45 Х/ф «Мої чорничні 
ночі»

00.35 Вихідний, після 

опівночі

01.45 Життя на вершині

03.10 Ніч чорних краваток

03.35 Світські хроніки

04.00 Кумири

04.10 Х/ф «Уяви нас 
разом»

05.40 Джаз-коло

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 «Найкращі 
серед найкращих»

16.15 Х/ф «Найкращі 
серед найкращих-2»

18.15 Х/ф «Маска ніндзя»
20.10 Х/ф «Вуличний 

воїн»
22.00 Х/ф «Секс заради 

виживання»
23.55 Х/ф «Бейтаун поза 

законом»

ФУТБОЛ

06.00, 8.00, 17.50 Топ-матч

06.10 «Халл Сіті» — «МЮ». 

ЧА

08.10 «Бетіс» — 

«Депортіво». ЧІ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20, 22.50 U-21. Україна 

— Франція. Вiдбiр до 

Євро-2017

12.05 «Реал» — «Сельта». ЧІ

13.55 «Сталь» — 

«Шахтар». ЧУ

16.00 «Тоттенгем» — 

«Ліверпуль»». ЧА

17.55 «Вільярреал» 

— «Севілья». ЧІ

19.45 ЧА. Огляд туру

20.40 «Лестер» — 

«Свонсі». ЧА

00.35 «Челсі» — «Бернлі». 

ЧА

02.20 «Леганес» — 

«Атлетіко». ЧІ

04.05 «Вотфорд» — 

«Арсенал». ЧА

ЄВРОСПОРТ

04.00, 8.30, 10.30 Теніс. US 

Open. П’ятий день

08.00, 11.15 Теніс. US Open. 

Огляд ігрового дня

09.30, 11.45, 13.00 

Велоспорт. «Вуельта»

12.45, 18.45 Велоспорт. 

«Вуельта»-екстра

19.00, 22.15, 2.15 Теніс. US 

Open. Шостий день

22.00, 2.00 Теніс. «Гейм, сет 

і Матс»

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.40 Паралельний світ

09.40, 18.20 У пошуках 

істини

11.30 Поплічники Гітлера

13.30, 21.00 За лаштунками

15.20 Мегамисливці

16.20 Неймовірний риф

22.50 Мій дім вбивця

00.40 Таємниці 

кримінального світу

05.10 Небезпечний світ

К1

05.00 Рецепти щастя

05.50 Свати біля плити

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

09.25 М/ф «Дон Кіхот»

11.10 Х/ф «Таємниця 
Мунакра»

13.10 КВК

15.10 Розсміши коміка

17.10, 22.00 Орел і решка. 

Незвідана Європа

21.00 Орел і решка. 

Шопінг-2016

23.00 Х/ф «Дорослі 
діти розлучення»

00.45 Т/с «Красуня та 

чудовисько»

02.35 Нічне життя

ТЕТ

06.00, 10.10 М/с «Дора-

мандрівниця»

06.45 Байдиківка

07.35 М/с «Чаґінгтон»

08.00 МультMIX

09.45 М/с «Лис Микита»

11.05 М/с «Дора і друзі. 

Пригоди в місті»

11.40 М/ф «Усі собаки 

потрапляють до 

раю»

13.05 М/ф «Пригоди Лева 

в чарівній країні Оз»

14.25 Х/ф «Король 
повітря: сьома 
подача»

16.10 Х/ф «Агент Коді 
Бенкс»

18.00 Х/ф «Сам удома»
20.00 Х/ф «Повний дім»
22.50 Віталька

00.00 Т/с «Світлофор»

01.30 Одна за всіх

02.00 БарДак

03.15 17+

03.55 Т/с «Щоденники 

Темного-2»

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 «Серце дуба»

10.10 Як це?

10.30 Хто в домі господар?

10.50 Хочу бути

11.10 Школа Мері Поппінс

11.25 Казки Лірника Сашка

12.00 Суспільний університет

12.50 Мистецький пульс 

Америки

13.45 Д/с «Національні 

парки Америки»

17.50 Концертна програма

19.00 Х/ф «Елеонора — 
таємнича месниця»

21.00, 5.20 Новини

21.30 Біатлон. Підсумки 

літнього чемпіонату

21.50 Д/ф

22.40 Мегалот

ТРК «ЕРА»
23.00 Територія закону

23.20 Вперед на Олімп!

01.20 Музичне турне

02.20 Світло

03.00 Надвечір’я. Долі

03.55 Віра. Надія. Любов

04.50 Про головне

05.40 Найяскравіші моменти 

ХХХІ Олімпійських ігор

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 26—27 СЕРПНЯ 2016
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КАНАЛ «1+1»

06.00 Шість кадрів

07.00 Українські сенсації

08.00 Сніданок. Вихідний

09.00 Лотерея «Лото-

забава»

09.40 Світ навиворіт-3

11.00 Т/с «Родичі»

15.15 Комедія «Свати-5»

19.30, 5.20 ТСН-Тиждень

21.00, 1.45 Мелодрама 

«Чудо за 

розкладом»

00.50 Світське життя

ІНТЕР

05.40 Х/ф «Білоруський 
вокзал»

07.40 Подробиці
08.10 Удалий проект
09.00 Готовимо разом
10.00 Орел і решка. Навколо 

світу
11.00 Орел і Решка. Шопінг
12.00 Х/ф «Дочка баяніста»
14.00 Т/с «Як же бути серцю»
16.00 Т/с «Як же бути серцю. 

Продовження»
18.00, 21.30 Т/с «Братні узи»
20.00 Подробиці тижня
23.40 Т/с «Гордіїв вузол»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.50 Події
07.30 Зоряний шлях
09.00 Х/ф «Осінній лист»
11.00 Т/с «Поранене серце»
14.50 Х/ф «Що приховує 

любов»
16.50, 20.00 Т/с «Поки живу, 

люблю»
19.00, 5.50 Події тижня з 

Олегом Панютою
21.45 Т/с «Осіння мелодія 

любові»
01.30 Т/с «Співачка»

ICTV

05.05 Факти
05.40, 4.55 М/с «Том і Джері у 

дитинстві»
06.25 Стоп-10
07.20, 4.00 Провокатор
08.20 Зірка YouTube
10.20 Дивитись усім!
11.30 Без гальм
11.55, 13.00 Х/ф «Смокінг»

12.45 Факти. День
14.05 Х/ф «РобоКоп»
16.15 Х/ф «Хеллбой-2: 

золота армія»
18.45 Факти тижня
20.25 Х/ф «Морський бій»
23.00 Х/ф «Всесвітня 

війна Z»
01.10 Х/ф «Залізний 

лицар-2»
03.10 Т/с «Послідовники»

НОВИЙ 

КАНАЛ

03.55 Зона ночі
06.05, 9.00 Kids Time
06.10 М/с «Кіт у чоботях»
09.02 Х/ф «Дивиться, хто 

заговорив»

10.55 Х/ф «Той самий 
Карлсон»

12.40 Х/ф «Весільний 
переполох»

14.40 Х/ф «Міс 
Конгеніальність»

16.40 Х/ф «Міс 
Конгеніальність-2»

18.40 Х/ф «Краля»
21.00 Х/ф «Ціпонька»
23.00 Х/ф «Чоловік за 

викликом-2»
00.45 Х/ф «Блондинка в 

ефірі»
02.40 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 Агрокраїна

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 Док. 

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

05.05 Правда життя. 
Професії

05.40 Х/ф «Чорна стріла»
07.20 Х/ф «Хочу дитину»
09.15 Т/с «Брати»
13.25 Розсміши коміка
14.15 Т/с «Великі почуття»
15.10 Х/ф «Невловимі 

месники»
16.45 Легенди карного 

розшуку»
19.00 Т/с «Черговий ангел»
22.30 Х/ф «Розплата»
00.00 Х/ф «Напад акул на 

Нью-Джерсі»
01.50 Таємниці 

кримінального світу
02.50 Випадковий свідок
03.25 Речовий доказ
04.05 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну
06.05 Українське гончарство. 

Фляндрівка, ч. 1 
06.35 Музичне виховання, ч. 1 
07.00 «Просвітлої дороги 

свічка чорна». Пам’яті 
Василя Стуса, ч. 2 

07.50 Туристична Оксанівка 
08.05 Згадуючи Павла 

Нанієва 
09.00 Національний Києво-

Печерський історико-
культурний заповідник 

09.20 Позиція. Олена 
Кухаревська. Класна 
робота! 

09.45 Д/ф «Іван Терещенко. 
Колекціонер справ 
благодійних» 

10.05 Золота весна Олега 
Чорногуза 

11.00 Уроки Даниїла Лідера
12.50 Джаз Коло. Україна 

— наш дім. Палац 
«Україна», ч. 2 

13.15 В гостях у майстра. 
Вадим Вікснін 

14.00 Парад біг-бендів
15.05 Богдан Веселовський 

та його пісні, ч. 2
16.00 Українське гончарство. 

Фляндрівка, ч. 2
16.30 Музичне виховання, ч. 2

17.00 «Просвітлої дороги 
свічка чорна». Пам’яті 
Василя Стуса, ч. 3 

18.00 Ніна Алісова. 
Народжена в Україні

18.45 Туристичними 
стежками. Холодний 
Яр

19.00 Інформаційно-
аналітична програма 
«Культура. Дайджест»

19.20 Мовою мистецтва. 
Академія. Майстерня 
станкового живопису

19.45 Київский міський 
музей пошти

20.10 Головна роль. Наталя 
Ворожбит

21.00 Джакомо Пуччіні. 
«Турандот». Вистава 
Національної опери 
України

23.00 Акторські зустрічі з 
Галиною Стефановою. 
Вікторія Авдєєнко 

00.00 Інформаційно-
аналітична програма 
«Культура. Дайджест» 

00.20 Мовою мистецтва 
00.40 Д/ф «Симфонія» 
01.05 Осінні зустрічі. Сестри 

Тельнюк
 

СТБ

05.55 ВусоЛапоХвіст
07.00 Все буде добре!
09.00 Все буде смачно!
09.55 Караоке на майдані
10.50 Х-Фактор-7
14.00 МастерШеф-6
19.00, 0.10 Слідство ведуть 

екстрасенси
21.00 Один за всіх
22.10 Давай поговоримо про 

секс-3

ТОНІС

06.30 Як створювався фільм 
про Мілен Демонжо

06.50 Мілен Демонжо. 
Міледі з українським 
корінням

07.50 Натхнення
09.50 Мова тварин
11.00, 18.50 Д/ф 

«Щоденники Другої 
світової війни: день за 

днем»
13.30, 20.00 Цивілізація 

Incognita
14.00 Шеф-кухар країни
15.10, 21.35 Зоопарки світу
15.45 Природа сьогодні
17.00 Концерт «Приречений 

на любов» 
20.15 Кумири
20.35 Світські хроніки
21.00 Євромакс
22.00 Х/ф «Уяви нас 

разом»
00.00 Вихідний, після 

опівночі
01.10 Життя на вершині
02.30 Ніч чорних краваток
03.00 Х/ф «Мої чорничні 

ночі»
04.35 Калинове здоров’я
05.00 Джаз-коло

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»
16.00 Х/ф 

«Філадельфійський 
експеримент»

17.45 Х/ф «Нижче нуля»
19.20 Х/ф «24 години»
21.30 Профутбол»
23.15 Х/ф «Секс заради 

виживання»
01.10 Х/ф «Пулбой: 

тамуючи лють»

ФУТБОЛ

06.00, 8.00, 15.00, 17.50 
Топ-матч

06.10 «Сталь» — «Шахтар». 
ЧУ

08.10 «Вільярреал» 
— «Севілья». ЧІ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS. LIVE

10.20 Журнал Ліги чемпіонів 
10.50 «Ман Сіті» — «Вест 

Гем». ЧА
12.40 Сіткорізи
13.10 Україна — Франція. 

Вiдбiр до Євро-2017
15.10 Світ Прем’єр-ліги
16.00 Словаччина — Англія. 

УЄФА Євро-2016
18.00, 23.40 Пункт 

призначення-2018
18.50 Словаччина — Англія. 

Вiдбiр до ЧС-2018
20.55 Великий футбол
21.45 Пункт призначення-

2018. ONLINE. Вiдбiр 
до ЧС-2018

00.30 Чехія — Півн. 
Ірландія. Вiдбiр до 
ЧС-2018

02.20 Казахстан — Польща. 
Вiдбiр до ЧС-2018

04.10 Огляд 1-го ігрового 
дня. Вiдбiр до ЧС-2018

ЄВРОСПОРТ

04.00, 13.15, 19.00, 22.15, 
2.15 Теніс. US Open

08.00, 14.45 Теніс. US Open. 
Огляд ігрового дня

08.30 Автоспорт. Серія 
WTCC. Перша гонка

09.30, 11.45 Автоспорт. Серія 
WTCC. Основна гонка

10.30 Автоспорт. Етап 
чемпіонат світу 
з перегонів на 

витривалість
12.30 Автоспорт. Суперкубок 

Porsche
15.15, 18.45 Велоспорт. 

«Вуельта»-екстра
15.30 Велоспорт. «Вуельта»
22.00, 2.00 Теніс. «Гейм, сет 

і Матс»

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса
07.40 Паралельний світ
09.40, 18.20 У пошуках 

істини
11.30 Поплічники Гітлера
13.30, 21.00 За лаштунками
15.20 Мисливець та жертва
16.20 Неймовірний риф
17.20 Таємниці глибин
22.50 Мій дім вбивця
00.40 Підроблена історія
05.10 Небезпечний світ

К1

05.00 Рецепти щастя
05.50 Свати біля плити
06.30 TOP SHOP
07.40 Чи знаєте ви, що...
08.15 М/ф
09.25 Х/ф «Таємниця 

Мунакра»
11.25 М/ф «Дон Кіхот»
13.10 Орел і решка. 

Незвідана Європа
18.00 Орел і решка. Шопінг-

2016
19.00 Вечірній квартал
21.00 Х/ф «Повелитель 

стихій»
23.00 КВК
01.20 Т/с «Красуня та 

чудовисько»
03.10 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»
11.05 М/с «Дора і друзі. 

Пригоди в місті»
11.40 М/ф «Пригоди Лева в 

чарівній країні Оз»
12.55 Х/ф «Король 

повітря: сьома 
подача»

14.35 Рятівники
15.35 Танька і Володька
17.35 Одного разу під 

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

Темного-2»

УТ-1

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

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Х/ф «Елеонора 
— таємнича месниця»

11.10 М/ф «Серце дуба»
12.10 Театральні сезони
12.40 Мистецькі історії
12.55 Спогади
13.25 Гра долі
14.10 Фольк-music
15.20 Д/ф «Ганна 

Варпаховська. 
Повернення»

15.50 Х/ф «Гетьманські 
клейноди»

17.30 Т/с «Закон Мерфі»
20.10 Подорожні
21.00, 1.20 Новини
21.40 Перша шпальта
22.15 Книга ua
22.40, 1.40 Класики світової 

літератури
ТРК «ЕРА»

23.00 Паспортний сервіс
23.20 День Янгола
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Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харківська область

Україна сьогодні існує ніби в 
двох реальностях. В одній із них 
— «все пропало», «куди нам до 
Заходу» й «економіка вся в зане-
паді». А в іншій люди не хочуть 
жити по-старому й намагаються 
вийти з наїждженої колії. При-
чому другі розвивають бізнес 
не лише по великих містах, а й 
у сільській глибинці, орієнтую-
чись на довгострокову перспек-
тиву. Чугуївський район у цьому 
сенсі вважають на Харківщині 
лідером. Окрім звичних «інтен-
сивних» соняшників і кукуруд-
зи, якими тепер скрізь рясніють 
придорожні поля, тут з’явився 
«керований» сад і тваринницькі 
комплекси європейського рівня. 

Мистецтво управління деревом
 Яблуневий сад у селі Коро-
бочкине нічим не відрізняється 
від своїх європейських анало-
гів і загалом нагадує живу ксе-
рокопію комп’ютерної гри «Ви-
рости добрий врожай». Тут об-
міряно все — відстань між де-
ревами, їх максимальна висота 
і навіть кількість плодів на гіл-
лі. Необхідність у зрошуванні і 
боротьбі з хворобами визначає 
не агроном на око, а електрон-
на система власної метеостан-
ції, за показниками якої мож-
на спостерігати, в тому числі й 
iз домашнього інтернету. І в цьо-
му ж таки комплекті підприємс-
тво «Харківська фруктова ком-
панія» придбало єдину в регіоні 
холодильну установку, що доз-
воляє при температурі в півтора 
градуса зберігати достиглі яблу-
ка відмінної свіжості фактично 
до нового врожаю. 
 Подібні плантації в Україні 
почали з’являтися ще років де-
сять тому, але до Харківщини, 
що вважається зоною ризико-
ваного садівництва, це ноу-хау 
дійшло тільки зараз. Зважити-
ся на експеримент підштовх-
нула обіцянка уряду Янукови-
ча компенсувати половину вит-
рат на створення такого бізнесу, 
але не склалося. «Коли ми по-
чинали, в Україні була задекла-
рована цільова програма, згід-
но з якою 1,5-відсотковий збір 
з алкогольної продукції повинен 
був iти на розвиток садівництва 
та виноградарства, — пригадує 
директор підприємства Василь 
Сердюк. — Але ті гроші були ус-
пішно розграбовані, і ми не от-
римали жодної копійки. Спроба 
домогтися справедливості теж 
не увінчалася успіхом, оскіль-
ки ми виграли всі суди, включа-
ючи Верховний, але справа була 
відправлена на рівень висхідної 
точки. Нова влада пішла своїм 
шляхом. Тобто Кабмін не тільки 
скасував обіцяні преференції, а 
й посилив фінансовий тиск по 
лінії НДС. У результаті свій не 
надто прибутковий бізнес підні-
маємо самі. Більше жодних ігор 
iз нашою державою не буде. Го-
ловне, аби не заважали». 
 На кожен із 54 гектарів саду 
харків’яни вклали до 50 тисяч 
доларів. Сюди входить вартість 
закладеної у міжрядді підземної 
зрошувальної системи і ціна кар-
ликових саджанців, закуплених 
у Бельгії. Висадили їх на підго-
товленій площі позаминулого 
року, а вже наступного зібра-
ли перший врожай. «За старою 
технологією вирощують спочат-
ку деревину, а вже потім яблу-
ка, — каже пан Сердюк. — А за 
цією — деревини виходить міні-
мум, зате максимум плодів. Сек-
рет у тому, що саджанці надхо-
дять iз квітучою брунькою й од-
разу починають плодоносити». 
 Життєдіяльність кожної 
яблуні суворо регламентова-

на. Вона не повинна перерости 
два метри й утримувати на гіллі 
більше 80 яблук. У протилежно-
му випадку плоди не досягнуть 
у діаметрі 75 міліметрів, що ав-
томатично зменшить їхню ціну. 
«Яблука саме такого розміру ко-
ристуються найбільшим попи-
том, — пояснює ситуацію канди-
дат сільськогосподарських наук 
Віталій Леус, який працює тут 
агрономом. — Саме тому кожне 

дерево треба регулярно огляда-
ти, приймаючи по ньому індиві-
дуальне рішення». 
 Усю продукцію підприємс-
тва забирають харківські су-
пермаркети. Садiвники хоті-
ли б продавати її і за кордоном, 
отримуючи більший прибу-
ток, але з цим наразі проблема: 
Росія перекрила транзит ук-
раїнських фур до Казахстану, 
з яким уже була домовленість 
на поставку, а з іншими краї-
нами поки що йдуть перегово-
ри. Але, незважаючи на скром-
ні прибутки, підприємство пла-
нує висадити у Коробочкиному 
ще два сади — вишневий і сли-
вовий. Не виключено також, що 
тут освоять американську тех-

нологію вирощування лохини. 
Усю землю підприємство орен-
дує у шістьох місцевих пайови-
ків, які повірили в те, що сади — 
це всерйоз і надовго. 
 Цікаво, що аналогічний сад 
«Харківська фруктова ком-
панія» заклала в Криму ще до 
анексії. Там кілька років пос-
піль уже збирали рясні врожаї, 
але з приходом Росії усе це гос-
подарство довелося продати за 

дуже невигідною ціною. «Ми 
покинули свої активи й пішли 
з півострова, — каже Василь 
Сердюк. — Звичайно, можна 
було переоформити докумен-
тацію, але там настільки жорс-
тке законодавство, що прості-
ше було піти з втратами». Тепер 
про кримську історію нагаду-
ють лише яблуні вітчизняно-
го сорту «Симиренко», закуп-
лені у місцевому розсаднику. 
Решта шість сортів — «про-
дукт» бельгійських селекціо-
нерів, що відмінно прижився 
на Слобожанщині.
 Корбочкине завдяки саду 
стало чудовою навчальною ба-
зою. Сюди приїздять як віт-
чизняні, так й іноземні фахів-

ці для обміну досвідом. Навіду-
ються й студенти Харківсько-
го аграрного університету імені 
Докучаєва, в якому Віталій 
Леус колись працював деканом 
агрономічного факультету, а те-
пер читає лекції з садівництва. 
На його думку, майбутньому 
фахівцеві реальна практика не 
зможе замінити навіть найкра-
щу теорію. 

Повстали з руїни
 П’ять років тому в селищі 
Чкалівське сталася справжня со-
ціальна трагедія. Місцевий агро-
комбінат «Слобожанський» по-
чав масово вирізати майже сто-
тисячне поголів’я найбільшого в 
регіоні свинокомплексу, внаслі-
док чого без роботи ризикували 
залишитися сотні місцевих жи-
телів. Причина банальна: якість 
м’яса тут була настільки низь-
кою, що фахівці заборонили по-
повнювати ним Держрезерв. 
Більше того, гігантський свинар-
ник мало опікувався очисними 
спорудами, тому з часом став для 
довкілля справжньою екологіч-
ною проблемою. Зрештою нерен-

табельне підприємство продали 
новому інвестору, який повніс-
тю модернізував архаїчне вироб-
ництво ще радянського зразка. 
 Тепер тут усе європейське. Ін-
дивідуальну технологію утриму-
вання тварин розробила німець-
ка компанія Big Dutchman, в 
якої було закуплено сучасне об-
ладнання. У свою чергу, маточне 
поголів’я з генетикою відомої по-
роди Йоркшир-Дюрок придбали 
у Данії. Звідти родом і фахівець, 
якому довірили управління дво-
ма автоматизованими свино-
комплексами. Наразі тут виро-
щують свиней беконної породи 
з максимальним вмістом м’яса 
й мінімальним шпиком. Комбі-
корм готують iз високоякісної 

сировини без стимуляторів росту 
на власному комбінаті за рецеп-
турою, розробленою данськими 
ветеринарами. Тварини утриму-
ються у спеціалізованих групових 
станках, що мають залізобетонну 
решітчасту підлогу з автоматич-
ною системою видалення гною. 
Сам гній нарешті перестав бути 
головним болем Чкалівського, 
оскільки підприємство має доз-
віл на використання його як еко-
логічно чистого органічного доб-
рива. 
 На думку начальника Чу-
гуївського районного управління 
агропромислового розвитку Га-
лини Олексієвець, «Слобожансь-
кий» має великі перспективи роз-
витку, оскільки сьогодні жителі 
України споживають утричі мен-
ше м’яса, ніж мешканці Євросо-
юзу. Крім цього, європейські тех-
нології, запроваджені на комбі-
наті, дозволяють підприємству 
виходити зі своєю продукцією й 
на міжнародний ринок. 

Молоко класу «екстра»
 У Чугуївському районі пра-
цюють 7 молочних комбінатів, 
проте лише на двох із них встиг-
ли провести модернізацію за єв-
ропейським стандартом. У селі 
Волохів Яр підприємство Аг-
росервіс» реконструювало два 
старi господарськi корівники й 
збудувало чотири новi, облад-
навши їх сучасними апарата-
ми доїння. Отримане молоко не 
контактує ні з руками доярів, ні 
з повітрям, що й забезпечує йому 
високу якість. 
 А в селі Стара Гнилиця това-
риство «Надія» звело сучасний мо-
лочний комплекс iз нуля, закупив-
ши 1200 данських нетелей. «Уяв-
ляєте, це стадо наразі лише роздо-
юється, але вже зараз деякі телиці 
дають по 40 літрів молока, — каже 
Галина Олексієвець. — Всю про-
дукцію одразу охолоджують й роз-
ливають по бочках нових молоко-
возів. Автомобільні ємності виго-
товлено з нержавіючої сталі для 
відбивання сонячних променів й 
оснащені спеціальними термоса-
ми. Свою продукцію «Надія» збу-
ває жителям регіону. Люди дуже 
задоволені. Кажуть, що за смако-
вими якостями і вмістом жиру це 
молоко дасть фори навіть домаш-
ньому». 
 На запитання: «Чи не тісно 
сімом виробникам «молочки» в 
межах одного району?» пані Га-
лина відповіла заперечно. «Наш 
ринок має велику потребу в такій 
продукції, — каже вона. — Маю-
чи величезний потенціал розвит-
ку сільського господарства, ми 
не повинні шукати в магазинах 
соєві та інші рослинні імітато-
ри молочного асортименту. Нам 
потрібно виробляти своє і винят-
ково високої якості».

Вічний пошук інвесторів
 Чугуївський район розташо-
ваний неподалік Харкова і має 
зручну транспортну розв’язку, 
чим обумовлена його висока ін-
вестиційна привабливість. Утім 
бізнесмени не поспішають роз-
міщувати свої фінансові активи 
у сільській глибинці. Минулого 
року, скажімо, місцеві підпри-
ємства залучили 85 мільйонів 
доларів прямих капіталовкла-
день із семи країн світу. Але, як 
повідомила заступник голови 
райдержадміністрації Валенти-
на Волоцкова, це лише невели-
ка дещиця того, що район міг би 
отримати завдяки своєму госпо-
дарському потенціалу. «Ми під-
готували кілька майданчиків 
для заходу інвесторів, розробив-
ши самостійно кілька перспек-
тивних проектів, — каже вона, 
— але з якихось причин вони 
поки що залишаються незатре-
буваними». ■

КОПАЙТЕ ТУТ! ■

Своя Європа 
Орієнтуючись на західний ринок, чугуївські аграрії годують 
Харківщину якісними продуктами

Віталій Леус демонструє яблуко, якому не пощастило пройти селекційний відбір. ❙
Фото автора. ❙

Інтенсивний сад у Коробочкиному. ❙

У селі Стара Гнилиця товариство «Надія» звело сучасний молочний комплекс iз нуля, 
закупивши 1200 данських нетелей. Це стадо наразі лише роздоюється, але вже зараз деякі 
телиці дають по 40 літрів молока. Вся продукція одразу охолоджується й розливається 
по бочках нових молоковозів. Автомобільні ємності виготовлено з нержавіючої сталі для 
відбивання сонячних променів й оснащені спеціальними термосами. Свою продукцію 
«Надія» збуває жителям регіону. Люди дуже задоволені.
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Ігор БОНДАР-ТЕРЕЩЕНКО

 …На перший погляд 
здається, що дебютний ро-
ман відомого журналіс-
та — це чергова сповідь 
на тему «проклятого» ми-
нулого, що починається 
з радянського дитинства. 
І хоча з нього вийшли всі 
наші «патріотичні» сімде-
сятники, вісімдесятники з 
девяностиками включно, 
але ні в кого з них не було 
й мови про юні роки саме 
за окупаційного режи-
му. Якось так, знаєте, все 
про подрані колготи, піо-
нерські лінійки, книжки-
іграшки та іншу носталь-
гію «за справжнім», з чого 
несподівано виросли наші 
щирі патріоти. А ким вони 
були до того, цікаво? Нато-
мість лише у двотисячних, 
перестрибнувши через не-
певної свіжості «націо-
нальний» досвід поперед-
ників, які досі з лекція-
ми про калинову сопілку 
виступають, дехто роззир-
нувся та й прокляв це боло-
то.
 Дивно, що це зробили 
молоді, на яких була єдина 
надія в 90-х, бо їхні батьки, 
як писав Юрій Тарнавский 
у поемі «У ра на», «просра-
ли Україну, сидячи за клу-
нею комунізму». Тобто див-
но, що довелося робити це 
знову, бо якщо це вже зро-
били їхні «калинові» попе-
редники, то якого біса зно-
ву цим перейматися? І все 
ж автор роману «№1» Ос-
тап Дроздов (Видавництво 
Анетти Антоненко) пере-
ймається. Тобто пише про 
те, що зробив. Наприклад, 
сказав «ні» цілому класові 
посіпак, які завжди казали 
«так» довколишньому ре-
жимові. Навіть вже у 90-х, 
уявляєте? Бо річ не в «не-
залежності» чи ще якійсь 
«революції гідності», ос-
кільки йдеться не про час, 
який усе спише, а про міс-
це, де ми народилися. «Я 
не раз проклинав країну 
свого походження і пере-
свідчувався, що вона ніби 
придумана небесами як ек-
спериментальний полігон 
для випробувань цивіліза-
ційного трешу на живих 
людях», — ділиться свої-
ми думками герой роману. 
 А що ж у цій країні, 
крім суцільної зради іде-
алів? Здебільшого «вічно 
старі люди, які ніби змага-
лися між собою, хто кого 
поховає першим, хто на 
чиїх поминках з’їсть фар-
шировані перці», а з молоді 
«егоїстичні самки розстав-
ляють пастки і задіюють 
увесь арсенал (криклива 
помада, перпендикулярні 
підбори, конусоподібні де-
кольте) — все заради того, 
щоб добірного екземпля-
ра сильної статі заманити, 
припнути на все життя до 
однієї вагіни». 
 З одного боку, суть та-
кої прози була висловлена 
в 90-х мізантропом Степа-

ном Процюком і його ідей-
ною колегою Наталкою 
Сняданко (хоч яка дивна 
ця сполука, коли згадає-
мо, що вона написала ку-
медну книжку про дівоче 
дорослішання в стилі «На-
уки виживання Ді Снайде-
ра»). Отже, цитуючи пер-
шого автора, це світ, де 
править «цар-долар», і де, 
за свідченням уже другої 
авторки, «самотні збочен-
ці дрочать перед екранами 
своїх «філіпсів». Причому 
сказано це було, відповід-
но, про українське та євро-
пейське суспільство, нато-
мість в «№1» Дроздова все 
це поєдналося вже тільки в 
нашому суспільстві.
 Таким чином, перед 
нами своєрідний роман-
памфлет, який від баналь-
ності рятує те, що в ньо-
му читачеві пропонують 
не велику публіцистичну 
статтю моралізаторсько-
го кшталту, а  «життєве» 
підтвердження «публіцис-
тичних» сценок, подій, 
колізій.
 Отже, починалося все 
зі школи, коли автора-ге-
роя, побитого вчитель-
кою, виставили посеред 
класу, і всі одноголосно за-
явили, що він сам вдарив-
ся об стінку. Продовжило-
ся сповіддю п’яної студен-
тки, яка зламала життя 
викладачеві, що нібито ви-
магав у неї сексу за залік, а 
насправді нічого такого не 
було, простий розіграш. Ну 
а завершення, любі друзі, 
не буде, і роман Дроздова 
— це така собі притча про 
вихід людини з людської 
подоби в космос суспільс-
тва — школи, роботи, за-
галом «дорослого» жит-
тя. Протягом якого героя 
роману супроводжує, спо-
кушаючи і випробовуючи 
у питаннях віри найкра-
щий друг. Той самий, що 
в подобі невинного хлоп-
чака супроводжував Хрис-
та у фільмі Скорцезе. Так, 
саме Той, про якого всі по-
думали і про якого у філь-
мі гадали, що він — янгол, 
який завжди поруч, а в ро-
мані навпаки — маску ски-
нуто, і ніхто нікого не суп-
роводжує навіть із благими 
намірами, якими, як відо-
мо, вимощена дорога в пек-
ло, а лише відверто підбу-
рює, під’юджує, розводить 
на відвертість і довіру. На-
приклад, каже: «Ніщо так 
не гнобить, як щира віра в 
порятунок душі». І ми вже 
знаємо, що це провокація 
в стилі «Адвоката дияво-
ла» з Аль Пачино. «У цьо-
му є щось дуже егоїстичне 
й підступне: ти вимолюєш 
спасіння на підставі свого 
нічогонероблення», — по-
чинає сумніватися герой 
роману, замість того, щоби 
послати свого приятеля по 
фінське пиво в Фінлян-
дію. 
 Самого ж себе герой 
змальовує так: «20-річний 
хлопець, закомплексова-

ний, заточений на конф-
лікт із оточенням, повер-
нутий у філософські роз-
мірковування про умов-
ність правил». Такий собі 
одинак із кандидатською, 
сама тема якої постави-
ла всіх на вуха — «Жур-
налістика як інструмент 
Апокаліпсису». Думаєте, 
це було сприйнято за кри-
тику Системи? Аж ніяк — 
диплом із відзнакою. Прос-
то іноді для того, щоб зне-
шкодити інакомислячого, 
можна не виносити його за 
дужки, а навпаки — впус-
тити в дипломований і пре-
міальний колгосп, де його 
вже колектив обламає. 
Точніше, колективні бла-
га. Або дати висловити-
ся, щоби було куди бити, 
як бувало не раз з автором 
цих рядків, коли видан-
ня спочатку замовляє ма-
теріал про «незалежне» по-
коління, потім (на своїх же 
шпальтах) дозволяє його 
цькувати коментаторам.
 Ну і суцільні рефлексії 
про все на світі, як це за-
звичай буває у памфлетах 
із притчами вкупі. Про не-
правильне виховання дітей 
у школі, про неправильно-
го приятеля, який кинув 
вести щоденник, нарешті 
про неправильного дідуся, 
який у радянському війсь-
ку дивився, як «однопол-
чани ґвалтували жінок по 
всьому маршруту фронту», 
тоді як його родина вдома 
таємно допомагала воякам 
УПА. А також про пра-
вильну бабусю, яка отри-
мала 8 років таборів за ан-
тирадянські листівки там, 
де нікого не треба було пе-
реконувати у нелюдськості 
радянського режиму.
 І все-таки це книж-
ка про побутовий героїзм, 
якщо можна таке взагалі 
пояснити в наш «демок-
ратичний» час. Про те, що 
інакшим можна бути лише 
на тлі — про це пояснюва-
ти не треба, бо тла зі ста-
дом-бидлом і навіть профе-
сорською чередою в якості 
охоронної зграї у нас і без 
того до біса. Тому-то йдеть-
ся про «категорію людей, 
котрі пішли услід за собою, 
а не за більшістю». Що ж до 
автора роману, то, за його 
словами, «родинна генеа-
логія навчає мене обдума-
но настромлятися на шти-
ки двозначностей і сміли-
во ступати у свою облюбо-
вану прірву». Цієї прірви, 
друзі, ми не помічаємо на 
своєму шляху до чергової 
«незалежності», бо вона 
вже до краю повна імена-
ми героїв не нашого часу. 
І по їхніх долях, як по го-
ловах, ми вільно й зручно 
простуємо у чергове наше 
«світле» майбуття. ■

Євдокія ФЕЩЕНКО

 Учора виставкою «Іван Франко: 
ідея державності» у Києві почалося 
урочисте відкриття проекту «Фран-
ко Фест». Літературно-мистецька 
виставка у Національному музеї лі-
тератури акцентує увагу на націє-
творчій складовій доробку Каменя-
ра. На ній експонують рідкісні ви-
дання, автографи, світлини та доку-
менти з фондів музею-організатора, а 
також Інституту літератури імені Та-
раса Шевченка НАНУ та Централь-
ного державного історичного архіву 
України. Наприклад,  представлено 
автограф вірша «Розвивайся ти, ви-
сокий дубе», який Іван Франко готу-
вав до видання  у збірці «З вершин і 
низин»; експонується лист письмен-
ника до Михайла Драгоманова, його 
анотація (німецькою мовою) до «Іс-
торії України-Руси» Михайла Гру-
шевського, матеріали про діяльність 
у Науковому товаристві імені Тара-
са Шевченка.  Особливим експонатом 
виставки є сорочка Івана Франка, пе-
редана на виставку Львівським літе-
ратурно-меморіальним музеєм видат-
ного письменника й діяча, 160-річчя 
якого сьогодні. Цього року вшано-
вується 100-річчя від дня смерті Ка-
меняра.

 Нагадаємо, українська націо-
нальна ідея відображена у таких тво-
рах Івана Франка: «Мойсей», «Націо-
нальний гімн» «Не пора...», «Моя лю-
бов», «Розвивайся ти, високий дубе», 
«Ляхам» (1880—1883). Державниць-
кі ідеї самостійності й соборності ук-
раїнської нації знаходимо, зокрема, 
у працях «Що таке поступ», «Гадки 
на межі», «Великі роковини», «Од-
вертий лист до галицької молоді». 
Виставка діятиме до кінця вересня.
 У Львові на площі перед Театром 
опери та балету імені Соломії Кру-
шельницької майже тиждень про-
ходить фестиваль сучасної монумен-
тальної скульптури Franko sculpture 
symposium. Учасники симпозіуму, 
скульптори Академії мистецтв, ін-
терпретуючи поетичні образи Івана 
Франка, створили 6 скульптур iз пі-
нополістиролу висотою 4 метри кож-
на. Модульні скульптурні блоки пере-
суватимуться на колесах. Разом вони 
утворять найбільший у світі портрет 
Івана Франка. Презентують результат 
проекту уже в суботу надвечір. 
 У Дрогобичі та селі Нагуєвичі Дрого-
бицького району — на батьківщині Іва-
на Франка — проходять, зокрема, День 
Франкової книги, квест «Місцями Івана 
Франка» та виставки творів декоратив-
но-ужиткового мистецтва. ■

Дар’я БАВЗАЛУК 

 У Львові з’явився 
новий мурал на під-
тримку поліції. Но-
вий малюнок, що 
покликаний оживити 
барви спального райо-
ну та зробити його 
приємнішим для жи-
телів та відвідувачів, 
намалювали побли-
зу Сихівської район-
ної адміністрації та 
Сихівського райвід-
ділу поліції. Цей му-
рал — зображено 
дружнє потискання 
рук поряд із упізна-
ваними львівськи-
ми будівлями — ре-
алізували Інститут 
суспільних ініціатив 
та мистецьке форму-
вання KickIt у рам-
ках проекту «Моя 
нова поліція», який 
організація проводи-
ла з метою підтрим-
ки реформи поліції 
та побудови нових 
каналів комунікації 
з суспільством. ■

КНИЖКОВА ШАФА

Шлях по головах
У романі Остапа Дроздова триває 
інвентаризація «незалежного» 
покоління

■

НОВАЦІЇ

Допомогти поліції
У Львові подають руку допомоги 
правоохоронцям

■

Новий мурал у Львові.
Фото з соціальної мережі.

❙
❙

ДО ДАТИ

Слово Каменяра
Творять найбільший у світі портрет Івана Франка

■

Одна з шести 4-метрових скульптур.❙
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«Хочу подякувати президенту Суркісу за той фантастичний досвід і можливість 

продовжити кар’єру в бундеслізі. «Динамо» було для мене важливим перевалочним 
пунктом. Те, що тепер я в «Байєрі», німецькому гіганті, й зможу грати з партнерами 

по збірній — Баумгартлінгером i Озканом, — фантастика».
Александр Драгович
австрійський футболіст

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Швидкоплинного погляду на 
медальний протокол Олімпіади-
2016 достатньо, аби зрозуміти: 
найуспішніших спортсменів го-
тують у високорозвинених краї-
нах. Вісім із десяти представни-
ків «топ-10» Ріо — це так звані 
вільні демократичні країни, що 
мають потужну економічну сис-
тему. Тут на найвищому рів-
ні пропагується культ спорту та 
здорового способу життя; вули-
ці міст та містечок не встелені 
недопалками, а в рекреаційних 
зонах не розпивають декалітри 
пива. При цьому можливість по-
справжньому займатися спортом 
мають не тільки професіонали, а 
й аматори. 
 Завдяки потужній поетапній 
системі підготовки кадрів цивілі-
зований світ має таких спортив-
них геніїв, як п’ятиразовий чем-
піон Ріо та володар загалом 23 
олімпійських золотих медалей, 
плавець Майкл Фелпс зi США; 
чотириразова чемпіонка Ігор-
2016, американська гімнаст-
ка Сімона Байлз, автор трьох пе-
ремог на бразильському треку, 
британський велогонщик Джей-
сон Кенні, триразова золота ме-
далістка Ріо, угорська плавчиха 
Катінка Хоссу тощо. Думається, 
невипадково саме співвітчизники 
Фелпса та Кенні назбирали в Ріо 
найбільшу кількість золотих на-
город, посівши у загальному залі-
ку першi місця.
 В Україні ж, де з кожним ро-

ком лише зменшується кіль-
кість дитячо-юнацьких спортив-
них шкіл, говорити про масовий 
характер підготовки майбутніх 
підкорювачів Олімпу взагалі не 
можна. Найгірший за всі роки 
виступів на літніх Іграх медаль-
ний ужинок (11 нагород) лише 
підтверджує цей факт. Власне, от-
римати доступ до сучасного спор-
тивного інвентаря в нашій країні 
взагалі можуть лише одиниці — 
це люди, які свідомо вирішили 
стати на стежку спорту найви-
щих досягнень. При цьо му відто-
чувати свою майстерність їм дуже 
часто доводиться десь за кордо-
ном. Адже відсутність на Бать-
ківщині необхідних умов держа-
ва компенсує організацією неде-
шевих «заморських» зборів. Та-

кий не надто раціональний спосіб 
«зрощення чемпіонів» доволі час-
то дає «осічки». Приміром, «оди-
нарна» ставка національної Фе-
дерації плавання на спринте-
ра Андрія Говорова так і не зіг-
рала. Упродовж чотирьох років 
його, можна сказати, персональ-
но готували до успішного висту-
пу в Ріо, проте в підсумку зійти на 
п’єдестал йому так і не вдалося. 
Не маючи реальної конкуренції 
на тренуваннях, Андрій, зроще-
ний, по суті, в тепличних умовах, 
на головному старті чотириріччя 
просто не впорався з психологіч-
ним тиском: у фіналі дистанції 50 
м вільним стилем він припустив-
ся технічної помилки й фінішу-
вав п’ятим, хоча й мав потенціал 
для медального виступу.

 Зовсім трохи не дотягнула 
до омріяної цілі й наша четвірка 
байдарочниць — від олімпійської 
«бронзи» дівчат відділили три де-
сятi секунди. Троє представниць 
цього квартету — Світлана Аха-
дова, Анастасія Тодорова та Інна 
Грищун — у своїй невдачі звину-
ватили чиновників спортивно-
го міністерства, які незадовго до 
Олімпіади замість старої та добре 
«зіграної» з ними загрібної Марії 
Кічасової «посадили» їм у екі-
паж іншу веслувальницю, Марію 
Повх. Примітно, що в олімпійсь-
кий рік залишилися дівчата й без 
свого наставника Олексія Семи-
кіна, котрого, звинувативши в 
бажанні «продати перспектив-
ний екіпаж за кордон», спортив-
ні чиновники міністерства зняли 

з посади. Не дивно, що за таких 
умов дівчатам не вдалося пока-
зати в Ріо свій максимальний ре-
зультат...
 Що ж, бажання вітчизняних 
функціонерів будь-що доклас-
тися до великих перемог наших 
олімпійців не завжди приносить 
позитивні результати. Моно-
полія, яку вони мають у питан-
нях підготовки та відрядження 
українських спортсменів на ве-
ликі спортивні старти, робить 
наших олімпійців неймовірно 
вразливими та залежними від 
настрою та бажань певної особи. 
Навряд чи це той шлях, яким має 
рухатися Україна, котра 25 років 
тому відторгла тоталітарно-ко-
муністичну ідею. ■

ПІСЛЯМОВА

Корекція чемпіонської траєкторії
Невдачі вітчизняних олімпійців у Ріо як індикатор нераціонального функціонування 
спортивної системи

■

Григорій ХАТА

 Учора в Монако відбу-
лося жеребкування групо-
вого етапу Ліги чемпіонів-
2016/2017. На відміну 
від попереднього розігра-
шу, цього разу в основно-
му раунді головного клуб-
ного турніру Старого сві-
ту гратиме лише один ук-
раїнський клуб. Честь 
українського футболу в 
Суперлізі одноосібно за-
хищатиме вже не «Шах-
тар», котрий у сезонах 
2010/2011, 2011/2012, 
2013/2014, 2014/2015 був 
єдиним повпредом чемпіо-
нату України в «еліт»-ра-
унді ЛЧ, а «Динамо». На-
гадаємо, що найсильніша 
команда нашої футболь-
ної першості вже давно 
без відбору «кваліфікуєть-
ся» до основного розіграшу 
Суперліги. От тільки якщо 
«гірники» під час жереб-
кування групового раун-
ду мали «сіяний» статус», 
опиняючись, як правило, 

в другому кошику, то ди-
намівці — не надто часті 
гості ЛЧ — вчора були зму-
шені ділити місце в третьо-
му кошику разом із «Ба-
зелем», «Тоттенхемом», 
«Ліоном», ПСВ, «Спортин-
гом», «Брюгге» та «Борус-
сією» з Менхенгладбаху.
 «Хотілося б зіграти з 
найсильнішими колекти-
вами, — заявив напере-
додні жеребкування бра-
зильський форвард «біло-
синіх» Жуніор Мораес. 
— Було б непогано зустрі-
тися з «Барселоною» (пер-
ший кошик) та «Арсена-
лом» (другий).
 Бажання лідера ди-
намівських атак «пере-
тнутися» зі своїм зірко-
вим співвітчизником — 
новоспеченим олімпійсь-
ким чемпіоном Неймаром 
— зрозуміле. Інше питан-
ня, як на тлі одного з най-
кращих колективів світу 
виглядатиме український 
чемпіон, який напередод-
ні старту основного раунду 

ЛЧ демонструє вельми блі-
дий футбол.
 Коли кілька років 
тому «біло-сині» збирали-
ся підкорювати Лігу чем-
піонів, їхній власник де-
монстрував неабияку ак-
тивність на трансферно-
му ринку, комплектуючи 
команду серйозними ви-
конавцями. Нині ж Ігор 
Суркіс переймається ін-
шими питаннями. Клю-
човим виконавцям «Дина-
мо» стало не ймовірно тіс-
но в українському чемпіо-
наті й вони один за одним 
почали проситися в силь-
ніші першості. 
 Реноме чи гроші — во-
чевидь непростий для Іго-
ря Михайловича вибір.
 У середу в «Динамо» 
офіційно підтвердили, 
що австрійський захис-
ник Александр Драгович 
перебирається з Києва до 
Леверкузена. Трансфер-
на ціна центрального обо-
ронця, без якого вочевидь 
динамівський захист у ЛЧ 

матиме відчутні пробле-
ми, склала 18 мільйонів 
євро. Водночас пропози-
цію продати  «Бешикта-
шу» іншого захисника 
— хорвата Домагою Віду 
— Суркіс-молодший, на-
чебто, відхилив. Щодо лі-
дера атак столичного клу-
бу Ярмоленка, то Ігор Ми-
хайлович узагалі заявив: 
«Жодних пропозицій не 
було». Звучить трохи сум-
нівно. Так само, як і іс-
торія з рецидивом травми 
спини Ярмоли, через яку 
«вінгер» періодично про-
пускає матчі «Динамо» в 
національній першості. 
Утім будь-який конф-
лікт із Ярмоленком влас-
ник «Динамо» відкидає, а 
припущення журналістів 
про демарш футболіста, 
не згодного з політикою 
президента, називає «ви-
гадкою».
 Відзначимо, що епо-
пея з продажу Ярмолен-
ка за кордон триває вже 
більше року, при цьо-
му головний герой цього 
серіалу ще жодного разу 
предметно не коменту-
вав свою драматичну іс-
торію. Наразі достеменно 
невідомо, хоче чи ні змі-
нити чемпіонат Андрій. 
Утiм одне сказати можна 
достеменно: можливості 
для прогресу Ярмоленка 
в українській першості 
вичерпалися. ■

ФУТБОЛ

Загальмований прогрес 
На українського чемпіона, котрого залишають лідери, 
в Суперлізі чекає непростий сезон

■

Напередодні старту в ЛЧ «Динамо» залишив 
австрійський «стовп» оборони.
Фото УНІАН.

❙
❙
❙

Паралімпізм
 Спортивний арбітражний суд відхи-
лив скаргу Паралімпійського комітету 
Росії щодо відсторонення збірної РФ від 
участі в Паралімпіаді. Відтак через сис-
темні допінгові «ігри» на найвищому рів-
ні, про які нещодавно заявила Незалежна 
комісія Всесвітньої антидопінгової аген-
ції, жоден російський спортсмен-інвалід 
не візьме участі в Паралімпіаді-2016, 
котра незабаром стартує в Ріо.

Викриття
 Повторно перевіривши десятки до-
пінг-проб учасників Олімпійських ігор 
у Пекіні-2008, Всесвітня антидопінго-
ва агенція повідомила, що у дослідних 
зразках 16 медалістів-важкоатлетів тих 
змагань було виявлено заборонені пре-
парати. Так, у трьох китайських чемпіонів 
виявили стимулятор гормону росту, реш-
та спортсменів спіймалася на вживанні 
анаболічних гормонів. Прикро, що сліди 
цього допінгу залишилися й в аналізах 
двох українок — срібної призерки Пекіна 
Ольги Коробки та бронзової медалістки 
Наталі Давидової. Серед інших порушни-
ків чесної гри — атлети Росії, Білорусі та 
Казахстану. ■

ХРОНІКА■

Українська байдарка-четвірка в Ріо фінішувала четвертою. Її учасниці кажуть, що без медалей їх залишили чиновники.
Фото з сайта canoe.in.ua.

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

 За столиком ресторану сидять 
чоловік i жiнка. До них підходить 
офіціант:
 — Що замовлятимете?
 — Мені що-небудь екзотичне з 
морепродуктів.
 — А як щодо каракатиці?
 — А вона нехай сама собі виби-
рає.

* * *
 — Ти знаєш, Фіма, коли під час 
знайомства люди кажуть мені «приєм-
но познайомитися», я завжди відпові-
даю «не поспішайте з висновками».

* * *
 — Фіра, неочiкуваних гостей 
не буває. Трапляються господарі, 
які втратили пильність.

* * *
 — Жоро, як ви думаєте, оголо-
шення в газетах дають результати?
 — Ще й які! У понеділок вийшло 
оголошення, що ми шукаємо сторожа, 
а вже у вівторок нас пограбували!

* * *
 — Циля, давай домовимося. Я 
кажу тобі, що це дуже смачно, а ти це 
більше ніколи не готуєш.

По горизонталі:
 1. Український діаспорний пись-
менник, автор роману «Жовтий 
князь». 5. Ім’я головного отамана ар-
мії УНР. 8. Місто в Нідерландах, де за-
сідає Міжнародний військовий трибу-
нал. 9. Один з провідників гайдама-
цького руху, який, за легендою, вбив 
своїх синів-католиків. 11. Справжнє 
ім’я Роксолани. 12. Давньогрецька 
богиня перемоги. 13. Один із отаманів 
Холодноярської республіки 20-х років 
минулого століття. 16. Мисливська 
сумка. 17. Український композитор, 
автор знаменитої «Мелодії» з фільму 
«Високий перевал».  19. Звання ко-
мандирів великих з’єднань ВМФ, замі-
нене у 1940 році на адміральське. 21. 
Ім’я, яким близькі друзі називали куль-
тового письменника Олеся Ульяненка. 
25. Екс-президент Чехії, колишній дра-
матург і дисидент. 26. Ім’я українсько-
го політика, автора тексту «Акта прого-
лошення Незалежності України». 27. 
Ім’я одного із синів Богдана Хмель-
ницького, який став гетьманом піс-
ля смерті батька. 28. Гопак, капоейра, 
полька, танго. 29. Класична японська 
п’ятирядкова лірична поезія. 
По вертикалі:
 1. Вінницький козацький полков-
ник, якого зіграв Олександр Домога-
ров у фільмі «Вогнем і мечем». 2. По-
пулярний у радянські часи український 
молодіжний журнал. 3. Єгиптянка, ра-
биня Авраама, яка народила йому сина 
Ізмаїла. 4. Місто на Донеччині, одне з 
епіцентрів боїв на Горлівському на-
прямку. 5. Волинський князівський 

рід, який брав початок від князя Оль-
герда. 6. Пригодницький роман Воло-
димира Лиса, головний герой якого 
Прокіп Марушко перевтілюється у на-
родного месника, який грабує багатих 
і допомагає бідним. 7. Божество вод-
ної стихії у давньогрецькій міфології. 
12. Притока Південного Бугу, по якій 
пролягала північна межа Запорозь-
кої Січі. 14. «Слово, чому ти не твердая 
...» (Леся Українка). 15. «Подільський 
Робін Гуд», оспіваний Марком Вовчком 
в однойменній повісті. 18. Солдат ре-
гулярної піхоти Османської імперії, яка 
набиралася зі слов’янських полонених, 
обернених у мусульманство. 19. Творче 
псевдо Олега Михайлюти з гурту «Та-
нок на майдані Конго». 20. Підвищен-
ня в церкві перед іконостасом. 22. Краї-
на на Сході, на прапорі якої зображено 
кедр. 23. Дружина царя Фів Амфіона, 
покарана богинею Лето за гординю. 24. 
«Брат» скрипки, що має більш низький 
регістр звучання. ■

Кросворд № 99
від19—20 серпня
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з 29 серпня до 4 вересня
 Овен (21.03—20.04). У першій половині 

цього тижня можуть виникнути нові цікаві ідеї, 
які плавно сформують нові напрями вашого осо-
бистого розвитку. Зараз ви відчуєте прагнення 
до свободи, незалежності та творчої реалізації.
 Дні: спр. — 29; неспр. — 2.

 Телець (21.04—21.05). Упродовж цього 
періоду ви зможете подивитися на себе з іншого 
боку, розкрити в собі нові таланти та здібності. По-
мітно активізуються ваші ораторські здібності.
 Дні: спр. — 30; неспр. — 1.

 Близнюки (22.05—21.06). Пам’ятайте про 
те, що слова в цей час будуть переконливiшими, а 
будь-які побажання — вагомiшими. Намагайте-
ся уникати негативних фраз і побажань, особливо 
виголошених на адресу близьких людей.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 4.

 Рак (22.06—23.07). Бажайте оточуючим 
більше добра, і воно обов’язково до вас повер-
неться, та й самі налаштовуйтеся на позитив-
ний лад. Друга половина тижня принесе значно 
більше оптимізму.
 Дні: спр. — 3; неспр. — 4.

 Лев (24.07—23.08). Ви відчуєте впев-
ненiсть у власних силах, прагнутимете само-
розвитку. Свiй ентузiазм спробуйте направи-
ти в iнше русло. Вихiднi присвятiть дiтям.
 Дні: спр. — 29; неспр. — 31.

 Діва (24.08—23.09). Наприкінці тиж-
ня займіться особистим життям. Якщо ви 
шукаєте людину для серйозних і тривалих  
стосунків, то варто завести нове знайомс-
тво саме цими вихiдними.
 Дні: спр. — 31; неспр. 1.

 Терези (24.09—23.10). Цей тиж-
день сприятиме цілеспрямованим людям, 
які твердо знають, чого хочуть досягти в 
житті. Зовнішні обставини нададуть бага-
то шансів для реалізації цілей.
 Дні: спр. — 3; неспр. — 4.

 Скорпіон (24.10—22.11). На почат-
ку тижня варто критично подивитися на 
себе і свою поведінку. Напевно, ви знай-
дете те, що потрібно виправити i підкори-
гувати. Це необходімна умова для успіху в 
подальшому.
 Дні: спр. — 29; неспр. — 30.

 Стрілець (23.11—21.12). Зараз можна 
зайнятися пошуком відповідей на запитан-
ня, які давно хвилюють вас. У середині тиж-
ня вам стане відома та інформація, яка ко-
лись була недоступна.
 Дні: спр. — 31; неспр. — 2.

 Козеріг (22.12—20.01). Можливо, у 
вас з’являться впливові покровителі, які на-
дадуть серйозну підтримку в ключових пи-
таннях. У вихiднi можете планувати сiмейний 
вiдпочинок.
 Дні: спр. — 3; неспр. — 4.

 Водолій (21.01—19.02). Сприятли-
вий час для учнів i студентів. Ви зможете без 
особливих проблем здати всі заліки й вико-
нати екзаменаційні завдання.
 Дні: спр. — 1; неспр. — 3.

 Риби (20.02—20.03). У перші дні тижня 
можуть відбутися події, які змусять вас пере-
глянути деякі свої колишні погляди і замис-
литися над тим, що вам потрібно для щас-
тя. Декому з вас доведеться шукати нову ро-
боту.
 Дні: спр. — 29; неспр. — 2. ■

Аліса КВАЧ

 Добре мати свій дім, куди 
можна повертатися з далеких 
доріг і де тебе люблять і чекають. 
Такий куточок нарешті з’явився і у 
цьогорічної переможниці «Євроба-
чення» Джамали, яка після анексії 
Криму змушена була залишити пі-
вострів і винаймати житло. І ось із 
нагоди Дня Незалежності Київсь-
ка міська держадміністрація пода-
рувала співачці трикімнатну квар-
тиру в Солом’янському районі сто-
лиці. Ордер на житло зірці вручив 
особисто мер Віталій Кличко і по-
обіцяв прийти на новосілля.
 Цікаво, що про такий пода-
рунок Джамала дізналася, щойно 
повернувшись із гастролей у Ту-
реччині. Як і про те, що її новий 
дім загальною площею 107,7 м2 
розташований на 11-му поверсі 
на вулиці Федора Ернста, 16 Б,  у 

так званому «Турецькому містеч-
ку» неподалік аеропорту «Жуля-
ни». Співачка одразу ж навіда-
лася до нового житла і лишилася 
задоволеною. «Дякую, що в мене 
тепер є свій дім. Я щаслива», — 
заявила вона журналістам.
 У новій квартирі Джамала по-
селиться з усією родиною — татом, 
мамою та дідусем, які також зму-
шені були виїхати з Криму. Як роз-
повідала співачка, після її перемоги 
російські ЗМІ влаштували справж-
нє полювання на батьків, організу-
вавши цілодобове чергування під 
вікнами їхнього будинку і ставлячи 
провокативні запитання.
 До речі, ще один «свій» дім 
з’явився у Джамали днями і в 
Сумах на вулиці Петропавлівсь-
кій — художник із Охтирки Ігор 
Шевченко прикрасив стіну будин-
ку муралом із портретом співач-
ки. Мешканці будинку із захоплен-

ням сприйняли появу цього твору 
мистецтва, справедливо сподіва-
ючись, що тепер любителі настін-

ного живопису посоромляться пи-
сати на стіні нецензурні слова. Як-
не-як, а Джамала — жінка. ■

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

НОВОСІЛЛЯ

Дім для Джамали
Переможниця «Євробачення» 
отримала київську прописку

■

Джамала.❙
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27—28 серпня за прогнозами синоптиків

Київ: невелика хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвнiчно-схiдний, 5-
10 м/с. Температура вночi +14...+16; удень +26...+28. Пiслязавт-
ра вночi +14...+16; удень +29...+31.

Миргород: без опадiв. Уночi +14...+16; удень +27...+29.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +11...+13; удень +26...+28.
Одеса: без iстотних опадiв. Уночi +17...+19; удень +26...+28.

Курорти Карпат: невелика хмарнiсть, без опадiв. Трускавець: 
уночi +9...+11; удень +25...+27. Моршин: уночi +10...+12; удень 
+26...+28.

25 серпня температура води в Чорному та Азовському морях 
становила 21-25 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 21.
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