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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 25,85 грн 

1 € = 28,64 грн

1 рос. руб. = 0,3 грн

Передплатіть «Україну молоду» на 2017 рік »СТОР. 7

Я не за полiтикiв 
воюю, а за людей

До свята Покрови i Дня захисника України: 
на зв’язку з «УМ» — просто чоловiк, 
який пiшов на фронт, бо в його країнi — вiйна
стор. 4 »

Обвінчала 
вишиванка

Куплена на Андріївському 

узвозі в Києві вишита сорочка 

стала для черкащанки 

квитком у щасливе життя
стор. 13 »

Москва 
готується 
до війни? 
Апетити Кремля 

з освоєння чужих 

територій зростають
стор. 5 »

Обмін міфами 
та мистецтвом 

Культурний 

форум об’єднує 

Слобожанщину 

і Галичину
стор. 14 »

Захищати нас вони вважають своїм чоловічим обов’язком. ❙
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«На сьогодні остаточних будь-яких рішень щодо того, як ми будемо 
будувати нашу пенсійну систему в країні, немає». Володимир Гройсман

Прем’єр-міністр

УКРАЇНА МОЛОДА

доларiв —
такою є сума німецьких інвестицій в Україну, 
повідомила перший заступник голови Мінеко-
номрозвитку Юлія Ковалів.

Понад  5,4  млрд.
доларiв 
становить товарообіг України і Туреччини з початку 
нинішнього року, повідомив голова Державної фіс-
кальної служби Роман Насіров. Із цієї суми 1,4 млрд. 
доларiв склав експорт і 667 млн. доларiв — імпорт.

гривень
передбачено на розвиток спор-
тивної інфраструктури у держбю-
джеті на 2017 рік, заявив Прем’єр-
міністр Володимир Гройсман.

євро
надасть Ук-
раїні німець-

кий державний банк KfW на реалізацію про-
екту з реконструкції підстанцій на сході Ук-
раїни, заявив міністр регіонального розвит-
ку, будівництва і ЖКГ Геннадій Зубко. 

доларiв
Україна експортувала шоколаду за 9 міся-
ців поточного року, повідомили у ДФС. Най-
більшими імпортерами українського шокола-
ду стали Казахстан, Грузія і Білорусь.

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

Понад  2 млрд.  300 млн. 150 млн. На 88,5 млн.

ВІДДІЛ КАДРІВ

Шлейф 
Медведчука
Новообраний очільник Київщини 
має неоднозначну репутацію

■

Валерія НАЛИВАЙКО

 У системі української освіти 
продовжуються пертурбації. Цьо-
го разу змін зазнало питання щодо 
допустимої кількості заяв на спе-
ціальності при вступі. Якщо ми-
нулого року, як і чимало років до 
цього, абітурієнт мав право без об-
межень подавати до 15 заяв на 5 
спеціальностей, то з 2017 року май-
бутні студенти подаватимуть лише 
сiм заяв на три спеціальності, ви-
рішили на засіданні робочої групи 
з доопрацювання умов прийому до 
ВНЗ, зазначено на сайті Міністер-
ства освіти. Таке скорочення кіль-
кості заяв має позитивно позначи-
тися на вступниках, адже вони змо-
жуть цілеспрямовано й ефектив-
но готуватись до меншої кількості 
вступних випробувань. «Сім заяв 
дадуть можливість вступнику скон-
центруватися на обраних ним спе-
ціальностях, а також не заплутати-
ся в різноманітті спеціальностей і 

вишів», — прокоментував прорек-
тор КНУ імені Т. Шевченка Володи-
мир Бугров.
 Тим часом без змін зали-
шається умова вступу — сертифі-
кат ЗНО 2016-го та 2017 років, де 
обов’язковим має бути тестування з 
української мови та літератури. «З 
якого предмету будуть інші два сер-
тифікати ЗНО — обиратиме універ-
ситет. Одним iз них може бути мате-
матика або історія України, або біо-
логія, третій сертифікат — з інших 
предметів, які визначить сам ВНЗ», 
— наголосили у міністерстві.
 У 2017 році прийом заяв у 
вищі навчальні заклади на основі 
ЗНО відбуватиметься до 26 липня. 
Вступні конкурси у вищі навчальні 
заклади пройдуть з 17 до 26 лип-
ня, а іспити — з 21 до 26 липня. 
Вступникам із Криму та Донбасу 
буде передбачено окремі квоти, як 
і для пільговиків — абітурієнтів з 
особливими потребами, сиріт, дітей 
учасників АТО тощо. ■

ОСВІТА

Не кількість, 
а якість
Наступного року абітурієнти матимуть 
змогу подавати лише сім заяв 
на три спеціальності

■

Іван ГАВРИЛЯК

 Конкурсна комісія з питань вищо-
го корпусу державної служби обрала 
Олександра Горгана головою Київсь-
кої обласної державної адміністрації. 
Це викликало обурення у громадян, 
які вважають його людиною Медвед-
чука.
  Олександр Горган переміг з вели-
ким відривом, отримавши 18,03 бала. 
Найближча суперниця, голова Василь-
ківської районної ради і дружина рад-
ника Віталія Кличка,  Наталія Баласи-
нович набрала 14,02 бала.
  У фінальному етапі конкурсу взя-
ли участь колишній голова Київської 
обласної ради шостого скликання, 
«ударівець» Микола Бабенко, голо-
ва Бориспільської райдержадмініст-
рації Дмитро Воронін та голова Немi-
шаївської селищної ради Бородянсь-
кого району Київської області Сергій 
Замідра.
  Журналіст Сергій Руденко пише, 
що новопризначений керівник КОДА 
у 90-х роках входив до складу Націо-

нальної ради з питань молодіжної 
політики при Президентові Кучмі. Цю 
ж раду очолював Віктор Медведчук. 
«2010 року він очолив КП «Київсь-
кий водний стадіон». У політичних 
кулуарах говорили про зв’язки Гор-
гана з регіоналами. І, знову ж таки, 
як і у випадку з УНКМО, не обійшлося 
без претензій щодо нецільового ви-
користання бюджетних коштів. Роз-
слідуванням справи займалася про-
грама «Гроші» на «1+1»,  – нагадав 
Сергій Руденко.
  Хоч як би там було, а 31 берез-
ня 2015 року Президент Петро Поро-
шенко призначив Олександра Горга-
на головою Вишгородської районної 
держадміністрації. Вже у липні того ж 
року з’явилася інформація про те, що 
ця кандидатура розглядалася на по-
саду начальника департаменту освіти 
і науки, молоді й спорту в КМДА.
  «Але розголос у ЗМІ, очевидно, 
зупинив цей процес, — вважає Сер-
гій Руденко. — Словом, кадри вирі-
шують усе. Особливо — кадри, вихо-
вані Медведчуком і СДПУ(о)». ■

Олена КАПНІК

 Майже рік минув вiдтодi, коли 
урядовці майже вдвічі зменшили 
ставку єдиного соціального внеску 
для роботодавців iз метою детіні-
зації бізнесу. Якщо y 2015-му се-
редня процентна ставка ЄСВ (Єди-
ний соціальний внесок) була вста-
новлена на рівні 38% від зарпла-
ти, у цьо му році податок знизили 
до 22%. Зменшення навантаження 
на фонд оплати праці мало б ство-
рити оптимістичні умови для вихо-
ду зарплати з тіні, але сталося не 
зовсім так. 
 Напередодні, під час засідання 
Ради регіонального розвитку, Пре-
зидент Петро Порошенко висловив 
своє невдоволення процесом ле-
галізації заробітної плати, оскіль-
ки після зниження податкового на-
вантаження виплати працівникам 
підвищили недостатньо. «Ми ухва-
лили дуже непросте рішення, коли 
значним чином скоротили єдиний 
соціальний внесок, передбачаю-
чи, що ту економію, яку бізнес от-
римав, недоплачуючи податок де-
ржаві, в повному обсязі буде випла-
чено на руки людям. Упевнений у 
тому, що поки підвищення заробіт-
ної плати не перевищує тiєї еконо-
мії, яку власники підприємств от-
римали через скорочення наванта-
ження на заробітну платню», — по-
яснює глава держави.
 За інформацією Державної 
служби статистики України, y січ-

ні—липні цього року розмір серед-
ньомісячної заробітної плати ста-
новив 4916 гривень. У порівнян-
ні з аналогічним періодом за ми-
нулий рік збільшився майже на 
25%. Найвищу заробітну плату 
наразі отримують працівники авіа-
ційно-транспортних, фінансових, 
страхових та фармацевтичних ус-
танов, y сфері інформації, телеко-
мунікації, добування кам’яного та 
бурого вугілля. Найменше ж пла-
тять на підприємствах поштової 
та кур’єрської діяльності, охоро-
ни здоров’я (!), текстильного ви-
робництва, y музеях, архівах, біб-
ліотеках та інших закладах куль-
тури.
 До слова, середня заробітна 
плата найвища y Києві — 8101 
грн., 5779 — y Донецькій та 4989 
— y Київській областях. Найниж-
чий рівень заробітної плати, який 
не перевищував 76,2% від серед-
нього по економіці, спостерігався 
у Кіровоградській, Чернівецькій 
та Тернопільській областях. ■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Знижуючи ставку податку, Мін-
фінансів переслідувало благород-
ну мету підвищення зарплати та ле-
галізації виплат працівникам. Однак, 
як кажуть, є й інша сторона медалі. 
Оскільки ЄСВ — основне джере-
ло поповнення Пенсійного фонду, 
то після його зниження утриман-
ня Пенсійного фонду лягло на плечі 
держави. Як наслідок, y Пенсійному 
фонді з’явився дефіцит на рекор-
дну для України суму —  більш як 
150 мільярдів гривень. До слова, y 
2014-му дефіцит становив 80 міль-
ярдів. Тоді дірку в бюджеті залатали 
за допомогою оподаткування пенсій, 
що дало y результаті майже два мі-
льярди гривень. 
 «Ми маємо на сьогодні достат-
ньо дефіцитний Пенсійний фонд.  150 
мільярдів і вище дефіциту Пенсій-
ного фонду при загальному бюджеті 
умовно 700 мільярдів. Ви розуміє-
те, наскільки це серйозна проблема? 
На сьогодні остаточних будь-яких рі-
шень щодо того, як ми будемо будува-
ти нашу пенсійну систему в країні, не-
має», — коментує ситуацію Прем’єр-
міністр Володимир Гройсман. За сло-
вами глави уряду, потрібно відкрито 
поглянути на проблему і вирішува-
ти питання з пенсійною системою. 
Єдині принципи нарахування пенсії, 
без привілеїв для будь-якої професії, 
мають ухвалити уже до кінця грудня 
цього року. Заплановано відокреми-
ти надбавки до пенсії від власне тру-
дової пенсії і перевести їх фінансу-
вання від Пенсійного фонду до де-
ржавного бюджету, починаючи з 2017 
року. У Пенсійному фонді переконані, 
як тільки економіка почне виходити з 
«тіні» та в українців зростуть заробіт-
ні виплати, недостачі y державній каз-
ні суттєво зменшаться.

■ДОХОДИ

Чорно-біла зарплата 
Скорочення оподаткування не наповнило гаманців 

■

Оподаткування зменшили — 
грошей у людей більше не стало.

❙
❙

Іван БОЙКО

 Незважаючи на постійні об-
стріли бойовиками позицій ЗСУ 
з одного боку та протести міс-
цевих мешканців — з іншого, 
командування української ар-
мії все ще сподівається на син-
хронне, «дзеркальне» відведен-
ня військ у районі Станиці Лу-
ганської. 
 Так, Головне управління роз-
відки Міноборони повідомляє, 
що поблизу станиці бойовики й 
надалі порушують умови рам-
кової угоди від 21 вересня щодо 
розведення сил на цьому на-
прямку: мовляв, не приняють-
ся провокаційні обстріли, оку-
панти так і не залишили позиції 
в районі мосту через річку Сі-
верський Донець, спостерігачів 
місії ОБСЄ до району відведення 
не допускають тощо.

 Водночас, незважаючи на всі 
наведені порушення, в ГУР Мі-
ноборони сподіваються, що «від-
новлення заходів відведення, за-
планованих на 13 жовтня 2016 
року», таки відбудеться!
 І це притому, що обстріл по-
зицій ЗСУ в районі Станиці Лу-
ганської підтверджують і в шта-
бі АТО. Ще й додають, що за-
хисники України готові відби-
ти ймовірний наступ бойовиків, 
бо дії ворога вказують на такі 
наміри. 
 Водночас у районі зон міста 
Золоте і села Петрівське, де вій-
ська з обох сторін було відведе-
но вглиб на один кілометр рані-
ше, фіксують відносну тишу. 
Тут усе ще триває розмінування 
місцевості. Спостерігачі ОБСЄ 
скаржаться, що саме через мін-
ні поля вони обмежені в доступі 
до цих районів розведення. 

 Найгарячіше позамину-
лої доби було на донецькому та 
маріупольському напрямках. 
Адже саме під час обстрілів 
пром зони Авдіївки, що поблизу 
окупованого Донецька та сіл Та-
лаківка і Водяне, що під Маріу-
полем, було поранено чотирьох 
захисників України. 
 Загалом позаминулої доби 
ворог 44 рази відкривав вогонь 
по позиціях ЗСУ. При цьому на 
маріупольський напрямок при-
пало 34 обстріли від загальної 
кількості! Мінами 122 мм каліб-
ру окупанти накривали Широ-
кине та Водяне, а в інші приа-
зовські села «надсилали гостин-
ці» меншого калібру. 
 За даними штабу АТО, висо-
ка «інтенсивність ведення вог-
ню окупантами на цій ділянці 
лінії розмежування зберігалася 
вдень та вночі». ■

НА ФРОНТІ

Пристрасті навколо Станиці
На сьогодні заплановано «...надцяту» спробу відвести війська 
від багатостраждального райцентру 

■
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гривень
становить за-
боргованість із 

виплати заробітної платні у Києві станом на 
вересень, повідомило Головне управління 
статистики. 62% боргу припадає на сферу на-
укової, технічної та професійної діяльності.

82 млн. гривень
планує ви-
тратити «Укр-

трансгаз» на закупівлю 83 автомобілів, серед яких 77 
седанів і 6 мінівенів. У середньому ціна авто становить 
більше 930 тис. гривень, йдеться на порталі публічних 
закупівель «Прозорро». 

львів’ян 
отримують опален-
ня, оскільки, за роз-

порядженням міського голови, з 11 жовтня 
у Львові розпочався опалювальний сезон, 
повідомили у міській раді. У Києві до опа-
лення підключено 46% закладів соціальної 
сфери.

заповнені 
п ідзем-
ні схови-

ща газу України станом на початок 
жовтня, передало ПАТ «Укртранс-
газ». Зараз об’єм газу становить 
14,6 млрд. куб.м.

зросли та-
рифи на 
е л е к т р о -
енергію в 

Україні у вересні 2016 року в порівнян-
ні з серпнем, повідомили у Держстаті. У 
порівнянні з минулорічними даними за 
той же період тарифи зросли на 63,4%.

Понад  77 млн. 98,5% На 47% На 27,8%
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

КАТАСТРОФА

Школа не встояла
На відбудову зруйнованого 
закладу виділять гроші 
з держбюджету
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Новий навчальний рік  лише трохи більш як мі-
сяць розпочався, а вже ледь не закінчився трагічно 
для васильківських школярів, що на Київщині. У 
райцентрі у вівторок, 11 жовтня, під час навчаль-
ного процесу близько 10-ї ранку в триповерховій 
будівлі школи №6 несподівано сталося руйнуван-
ня частини несучої стіни розміром 9 на 15 метрів. 
Упала крівля, міжповерхові перекриття побутових 
приміщень та коридору з 3-го до 1-го поверхів.
 До опівночі, як повідомила Державна служба з 
надзвичайних ситуацій, роботи з розбирання зава-
лу було завершено, розчищено та вивезено 576 куб. 
м окремих елементів будівельних конструкцій. До 
проведення аварійно-рятувальних робіт було за-
лучено підрозділи ДСНС, Нацполіції, Міноборони 
та бригади комунальних служб міста — усього 296 
осіб та 24 одиниці техніки.
 За даним фактом відкрито кримінальне прова-
дження за ст.275 (порушення правил, що стосують-
ся безпечного використання промислової продук-
ції, або безпечної експлуатації будівель і споруд) 
Кримінального кодексу України.
 Школа могла обвалитися через дощову каналі-
зацію. Постраждалих та загиблих унаслідок інци-
денту  немає.  Прем’єр-міністр Володимир Гройс-
ман запевнив, що Кабмін допоможе відновити на-
півзруйнований навчальний заклад, для цього виді-
лять бюджетні кошти. ■ 

■

НЕБЕСНА КАНЦЕЛЯРІЯ

Перший сніг
Одесити через негоду не 
пускають дітей до школи 
Наталя ТУРАК

 Прогнозована синоптиками жовтнева зима все ж прийде в Ук-
раїну вже до кінця цього тижня. «Вже на ці вихідні сніг випаде у 
Києві», — йдеться у повідомленні Укргідрометцентру. «Температу-
ра понизиться та подекуди очікуються перші заморозки. Це можна 
повноцінно назвати початком зими, адже значного потепління поки 
не очікується», — говорить «УМ» директор Українського гідромет-
центру Микола Кульбіда.
 Найхолодніше буде на заході країни — до 5-7 градусів вище 
нуля. Трохи тепліше сьогодні на півночі — 8 градусів iз позначкою 
«плюс». У східних та центральних областях повітря прогріється до 
11 градусів. На півдні синоптики обіцяють +12...+14°С на матери-
ковій частині країни, а в Криму — до +19°С. На Правобережжі та 
у південних областях — дощі. У Закарпатській, Івано-Франківсь-
кій, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, вдень і у Вінниць-
кій, Миколаївській і Херсонській областях — сильні дощі. В Одесь-
кій та Чернівецькій областях — дуже сильний дощ. А в Карпатах — 
дуже сильний сніг. На решті території без опадів. Про це йдеться в 
прогнозі Українського гідрометцентру. 
 Вітер переважно східний, 7-12 м/с. Уранці та вдень в Україні, 
крім північних областей, очікують пориви вітру до 15-20 м/с, а в пів-
денній частині місцями 25 м/с. Крім того, вранці та вдень на Азовсь-
кому, в північних районах акваторії Чорного моря та в портах пори-
ви вітру сягатимуть 25-27 м/с. Висота хвиль на Чорному морі — 
2-4 метри, на акваторії Азовського моря — 1,5-2 метри. Одесити 
вже вчора дослухалися до порад синоптиків і не відправляли дітей 
у школу.
 За церковним календарем, 14 жовтня відзначають свято Пок-
рови Пресвятої Богородиці. Цього дня наші пращури вперше зу-
стрічали зиму. На Покрову особливу увагу приділяли вітру: якщо 
цього дня вітер зі сходу чи півночі — зима буде холодною; з півдня 
— теплою; із заходу — до сніжної зими; а якщо вітер мінливий, то 
й зима буде такою. ■

■

Кримських татар 
затримують
 В окупованому Криму тривають 
репресії проти кримських татар. ФСБ 
проводить обшуки, зокрема у Стро-
ганівці та Кам’янці. Учора російські 
силовики затримали щонайменше 
двох чоловіків — Айдера Саледіно-
ва та Еміля Джемадінова.
 На своїй сторінці у «Фейсбуцi» 
представник Курултаю кримсько-
татарського народу Заїр Смедляєв 
написав: «Нова хвиля обшуків, за 
традицією, піде нова хвиля аре-
штів. Як усе просто, для отриман-

ня грошової винагороди потрібно 
провести спецоперацію, відразу 
подвійний тариф! Незаконно засу-
дили — зірки на погони, а на люд-
ські долі глибоко наплювати».

Безвіз відтерміновується
 Європарламент не розгляне у 
жовтні питання безвізового режиму 
з Україною, питання навіть не внесли 
на розгляд сесії. Про це свідчить про-
ект порядку денного сесії, опубліко-
ваний на сайті Європарламенту.
 У  документі відсутній і пункт 
про затвердження візової лібералі-

зації для Грузії та розгляд питання 
так званого механізму призупинен-
ня безвізового режиму.

Не стало племінника 
Степана Бандери
 У місті Бориславі на Львівщині 
поруч iз могилою матері поховали  
87-річного Тараса Бандеру, племін-
ника Степана Бандери. Він помер 9 
жовтня вдома. Упродовж останніх 
трьох років за ним доглядали ро-
дичі. На церемонію прощання при-
йшло близько 80 осіб.
 За словами краєзнавця Ро-

мана Тарнавського, Бандери осе-
лилися в Бориславі у 1938 році. У 
1941 році Тараса з матір’ю висла-
ли в Сибір, звідки вони повернули-
ся через п’ять років. Після цього він 
отримав вищу освіту на військово-
му факультеті Державного інститу-
ту фізичної культури ім. Лесгафта 
(зараз — Університет фізкультури 
і спорту ім. Лесгафта в Санкт-Пе-
тербурзі). До пенсії працював інже-
нером на підприємстві «Хлорпро-
ект».
  Тарас Бандера ніколи не був 
одружений і не мав дітей. ■

Анастасія СЕМЕНЧУК

 Цього тижня виходить у прокат 
український сімейний мультфільм 
«Микита Кожум’яка». 
 Цю анімаційну казку із захоп-
люючим сюжетом і щасливим кін-
цем почали розробляти ще у 2007 
році. Початкова назва була  «Микита 
Кожум’яка та вогняна квітка». До-
велося повністю змінити весь процес 
виробництва комп’ютерної графіки, 
але навіть це не врятувало від «замо-
рожування» проекту через брак кош-
тів. Роботу було поновлено у 2011-у 
році, коли автори стрічки знайшли 
інвесторів в Україні та підкинуло 4 
мільйони гривень Держкіно. Оскіль-
ки світовий кінематограф стрімко 

розвивається, щоб зробити конку-
рентну стрічку, довелося перероб-
ляти вже готових персонажів. 
 Анімаційний «Микита Кожу-
м’яка» продовжує історію відомо-
го героя Кирила Кожум’яки, який 
переміг Змія. Головний герой — 12-
річний син батька-героя володіє над-
звичайною фізичною силою, втім не 
лише це його робить переможцем.
«Сьогодні наші діти ростуть на чу-
жих героях та цінностях, саме 
тому мені важливо, як вони відре-
агують на наш український мульт-
фільм. Діти для мене — найго-
ловніші критики», — каже Василь 
Вірастюк, який озвучував Кирила 
Кожум’яку.
 «Мультфільм навчає дітей тому, 

що добро завжди перемагає зло. Тво-
рячи добро, ми його примножуємо», 
— упевнений Віктор Андрієнко, один 
із постановників анімаційних сцен, 
який озвучив кажанчика Едді.
 Загалом, у новому українському 
мультфільмі чимало кумедних, не-
безпечних та героїчних пригод, а ще 
— магія і дотепи. Над фільмом пра-
цювали понад 200 людей, озвучува-
ла кількох персонажів, наприклад, 
Руслана Писанка. Спеціально для 
фільму було записано сім пісень, го-
ловну з яких виконує співачка  Зла-
та Огневич. 
 Команда проекту поставила пе-
ред собою амбітну мету — залучити 
до перегляду в Україні щонайменше 
мільйон глядачів. ■

Катерина МАРТИЧ

 На День захисника Ук-
раїни у Вінниці презенту-
ють унікальну копію броне-
автомобіля часів Українсь-
кої революції 1917—1921 
років. Відбудеться це в рам-
ках фестивалю «Жива іс-
торія: Вінниця — столиця 
УНР». Репродукцію ство-
рили на базі радянської 
вантажівки ГАЗ-51 — ана-
логу англійського автомо-
білю Ostin. Дослідники ка-
жуть, що на такому авто їз-
див голова Директорії УНР 
Симон Петлюра. Саме тому 
вінницькому панцернику 
присвоїли його ім’я.
 Один з організаторів 
фестивалю, вінницький іс-
торик Олександр Федори-
шен розповідає, що подіб-
них авто в Україні є чоти-
ри. Проте сподівається, що 
вінницька копія  буде най-
вдалішою. «Наше авто на 
ходу. Нині працюємо над 
його реєстрацією, розпові-

дає Олександр. — Щоправ-
да, автомобіль  не може 
бути повноцінним транс-
портним засобом. Після 
представлення плануємо 
демонструвати панцерник 
у школах та університетах. 
Звичайно ж, він братиме 
участь у загальнодержав-
них святкових заходах. 
А також хочемо залучити 
його до туристичного жит-
тя області». 
 У рамках фестивалю 15 
жовтня у Вінниці відтво-
рять бій армії УНР із бі-
логвардійцями 1919 року. 
«Майже 70 реконструк-
торів з Вінниці, Києва, 
Одеси, Хмельницького та 
Чернігова зберуться у цен-
трі Вінниці. Вони вперше в 
Україні спробують повто-
рити бій між українськи-
ми військами та «денікін-
цями». Ще 20 професій-
них акторів драмтеатру 
покажуть соціально-побу-
тове життя Вінниці того 
часу: весілля, прогулянки 

містом, вуличну торгівлю. 
Цю ідилію зруйнує війна», 
— розповідає співорганіза-
тор фестивалю Юрій Про-
копишин.
 «Усе буде максимально 
наближено до подій 1919 
року, з використанням бо-
йових пострілів та вибухо-
вих пакетів, — деталізує  
пан Юрій.  — До того ж, се-
ред реконструкторів — ба-
гато учасників АТО. Деякі 
навіть спеціально у відпуст-
ку пішли, щоб узяти участь 
у фестивалі. Єдина відмін-
ність між справжнім боєм і 
тим, що буде у Вінниці, — 
те, що тут поранені і вбиті 
зможуть встати».
 Також у Вінниці від-
криють меморіальну дошку 

Начальній Команді (вищий 
керівний орган) Українсь-
кої галицької армії. Там 
проходитиме церемонія 
«Почесна варта Тимчасо-
вої столиці». Реконструк-
тори будуть одягнені в од-
нострій третього Гайдама-
цького полку і  віддавати-
муть команди за статутом 
армії УНР.  
 Ще жителі та гості об-
ласного центру зможуть 
безплатно послухати «Піс-
ні Перших визвольних зма-
гань» кобзаря Тараса Ком-
паніченка. Завершиться 
фестиваль презентацією 
книги «На бій за волю. Пе-
ремога через поразки. Ук-
раїна у війнах і революціях 
1914—1921 року».■

НОВИНИ-ПЛЮС■

ПРЕМ’ЄРА

Кожум’яка замахнувся на мільйон
У новому українському мультику чути голоси Руслани Писанки і Злати Огнєвич

■

Реконструктори не раз відтворювали події 1919 року.
Архівне фото з сайта istpravda.com.ua.

❙
❙

СВЯТКОВЕ

Авто Петлюри
Вінниця  згадуватиме, як була  
столицею УНР

■
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 ■ За мирним життям 
дуже скучили?
  — Та як сказати. Ску-
чив, звичайно. Особливо 
за онучками, потішні такі. 
Я їх востаннє у червні ба-
чив. У мене уся сім’я цир-
кова, постійно на гастро-
лях, дома у Харкові і не-
має зараз нікого. До того 
ж я завжди хотів бути вій-
ськовим, після школи на-
віть вступив до військово-
го училища. А потім по-
думав, ні, треба армію від-
служити, побачити, що 
й до чого там. Тобто зараз 
маю можливість займати-
ся тим, чим завжди хотів.
 ■ У вас позивний 
«Цирк» — через сімейну 
професію?
  — Так, у мене й дру-
жина, й дочки циркові, і я, 
вважай, iз манежу на війну 
подався — були на гастро-
лях у Сумах у червні 2014-
го, звідти й пішов у добро-
вольчий батальйон. А до 
того я в цирку й по склу хо-
див, на цвяхах лежав — та-
кий веселий екстрім.
 ■ Шарлатанствували?
  — Ні, ну що ви! То 
мистецтво. Красиво все 
було обставлено.
 ■ А чому на війну не че-
рез військкомат?
  — Бо той військкомат 
мене замучив. Я двічі звер-
тався. Мене двічі футболи-
ли: ви не потрібні на фронті, 
ви старі. А як я не потрібен, 
коли після розпаду СРСР у 
Таджикистані воював, до-
свід мав непоганий? Ну й 
подався до добровольців. 
 ■ Про бої говорити буде-
мо?
  — Що про них говори-
ти? Подивіться бойовий 
шлях батальйону «Донбас» 
— ото і є мої бої. От під Іло-
вайськом я не був — саме 
у госпіталі лікувався. А 
так, вважай, скрізь разом 
із хлопцями. Для мене бої 
— це ж втрати. У моєму ба-
тальйоні було 400 хлопців. 
136 загинуло. Я особисто 
знав їх усіх. Я вижив, вони 
ні. Хіба про це розкажеш... 
І про госпіталі, де побував 
чотири рази, говорити не 
хочу, ті всі травми, кон-
тузії — невесела пісня... 
 ■ Коли «Донбас» роз-
формували, ви ж могли до-
дому піти. Багато ж хто не 
захотів у складі ЗСУ вою-
вати.
  — Міг піти. Багато хто 
й пішов. Комусь набридло 
воювати. Хтось не захотів 
до нових порядків звика-
ти. У нас у батальйоні було 
мало бюрократії і багато 

конкретних справ. І була 
справжня самодисциплі-
на, ми як єдиний організм 
були. Ми самі шукали во-
рога, де знаходили — там і 
били. Хлопці такі вмотиво-
вані, їм пояснювати нічого 
не треба було, самі все ро-
зуміли. Про добровольчі 
батальйони чого тільки не 
наговорено за цей час! Але 
я вам скажу: якби не доб-
ровольці, отой-от проект 
«Новоросія» міг би й ре-
алізуватися. А ми не дали.
 В ЗСУ все трохи інак-
ше. Але я не хотів іти з вій-
ни. Не хотів удома сидіти 
чи громадською роботою 
займатися, хотів брати ак-
тивну участь саме в бойо-
вих діях. Щоб довести цю 
війну до кінця. І якщо піс-
ля легалізації батальйонів 
воювати можна було в 
складі ЗСУ, я й пішов у ар-
мію. Був у «Донбасі» штур-
мовиком, став у 53-й бри-
гаді артилеристом.
 ■ Самі вибрали арти-
лерію?
  — Та якось згадав, що 
коли арта сипле снаряда-
ми, немає ніякого відчут-
тя захищеності. І я поду-
мав: оце я буду по тих-от 
«ополчєнцах» гупать, не-
хай покрутяться...
 ■ Думали, що війна так 
затягнеться?
  — Ні. Думав, макси-
мум за рік зачистимо Ук-
раїну від «сєпарів» і росіян. 
І будемо будувати нормаль-
ну державу — не вийшло.
 ■ Коли зрозуміли, що 
швидкого результату не 
буде?
  — А коли всі ці мінські 
процеси почалися. Он уже 
майже два роки вони три-
вають, і увесь цей час вій-
на продовжується. Хоча 
весь цей час нам не дозво-
ляють воювати. Ті нас об-
стрілюють — он нашу пі-
хоту чи не щодня — а ми 
виконуємо мирні домов-
леності. Іноді так хочеться 
вдарити у відповідь — не 
можна. Якась дурна ситу-
ація. Другий рік не можуть 
домовитися.
 ■ Вас дратує ця ситуа-
ція?
  — Звичайно, дратує. 
Мені багато що не подо-
бається в цій війні, не по-
добається оця невизна-
ченість, ці політичні ігри, 
чиїсь бізнесові інтереси. 
Зараз ми маємо війну на 
дві сторони — і з зовніш-
нім ворогом, і з внутріш-
нім, що саботує зміни в де-
ржаві. Але я не за чиїсь ін-
тереси тут стою, не за полі-

тиків, а за наших людей, 
бо політики приходять і 
йдуть, а людей, землю тре-
ба захищати. Закінчимо 
війну, візьмемося наводи-
ти лад в країні, щоб було в 
нас справжнє народовлад-
дя. 
 ■ Бездіяльність важко 
витримати?
  — Ну що значить без-
діяльність? Якщо немає 
активних бойових дій, то 
це не значить, що треба 
горілку пити. Перемир’я 
в будь-яку хвилину може 
закінчитися. Треба бути до 
цього готовим. Я особисто 
використовую цей час, щоб 
учитися. Став командиром 
гармати, певного досвіду 
набув. Думаю, він мені ще 
знадобиться. 
 ■ Скільки ви отримуєте 
як контрактник?
  — У мене зарплата 7 
тисяч гривень ну і плюс за 
перебування у зоні АТО ще 
1200. 
 ■ От ви з 2014 року на 
Донбасі. Помітили якісь 
зміни у свідомості місце-
вих мешканців?
  — Я місцевих меш-
канців не з 2014-го знаю, я 
ще до війни з ними багато 
спілкувався. Що про них 
сказати... Вони не хочуть 
нічого чути й бачити, не 
хочуть змінюватися. Хто 
був за Україну, той і зали-
шився, а ватники у біль-
шості своїй залишилися 
ватниками, на жаль. Від-
критої ворожнечі стосов-
но нас немає, тому що вони 
бояться. 
 ■ Як ви з ними спілкує-
теся? Думаєте про те, що за 
вашими діями вони оціню-

ють ставлення до них Ук-
раїни?
  — Я давно зрозумів, 
що з ними треба обережно, 
не агресивно. Я їм посмі-
хаюся, показую, що нала-
штований на позитив. На 
якісь задирання, агресію з 
їхнього боку просто не реа-
гую. На якісь випади у від-
повідь посміхаюся. Ста-
раюся з ними по-людсь-
ки, щоб вони в мені бачи-
ли нормального чоловіка. 
Я сумніваюся, що їх піс-
ля війни можна буде пере-
виховати, але треба, а рап-
том вийде?
 ■ Наші військові їх, як і 
раніше, підгодовують?
  — Підгодовують, як є 
чим. 
 ■ А вони задираються, 
але їдять?
  — А вони їдять, на-
віть ті, що нас ненави-
дять. Роботи у них тут не-
має ніякої. Вони в лісі 
браконьєр ствують, у шах-
тах, кар’єрах крадуть. Ба-
гато хто тут «по понятіях» 
живе. Їм гроші понад усе. 
 ■ І вам треба таких лю-
дей захищати. Тутешні чо-
ловіки самі не спішать у 
ЗСУ?
  — І таких доводить-
ся захищати. Їхні чолові-
ки в нашу армію справді 
що не поспішають. І слава 
Богу. Навіщо вони тут пот-
рібні такі в армії, несвідо-
мі. З них же людей не зро-
биш. Якщо людина сюди 
прийшла несвідома, вона 
свідомою не стане, в армію 
повинні йти свідомі.
 ■ А якщо свідомих не 
вистачає, що ж робити?
  — Я вже за ці роки пе-

реконався: на війну треба 
брати не всіх, треба відби-
рати тих, хто готовий, хто 
вмотивований. Не те що 
від загальної мобілізацій 
треба відмовлятися, треба 
враховувати бажання лю-
дини — хоче вона на війну 
чи ні. Держава ще на рівні 
військкоматів повинна від-
бір якийсь робити, не лише 
за станом здоров’я, а за рів-
нем вмотивованості.
 ■ Тобто назвався не-
свідомим — і спокійно 
пий пиво з таранею. Як 
ви сприймаєте чоловіків, 
які весь цей час жили так, 
немов би і немає війни, — 
молоді, здорові, за вашою 
спиною?
  — Я їх не зневажаю, 
просто якось не думаю про 
них. Якби вони прийшли 
сюди, від них усе одно було 
б мало користі. Нехай собі 
вдома сидять, не плутають-
ся під ногами. 
 ■ Давайте трохи про во-
лонтерів поговоримо. Зараз 
вони так само опікуються 
бійцями, як і в 2014?
  — Волонтери з 2014 
року дуже змінилися. 
Коли ми були в доброволь-
чому батальйоні, волонте-
ри на руках нас носили, за-
безпечували нас усім. Це 
була для нас величезна мо-
ральна і матеріальна під-
тримка, ти відчуваєш, що 
потрібен своєму народу. 
Зараз у ЗСУ волонтерів рід-
ко бачу, так як колись у ба-
тальйони, вони до нас не їз-
дять. Хіба що зрідка з тих 
міст, звідки хлопці призи-
валися.
 ■ Значить, зараз держа-
ва намагається самостійно 
вирішувати ті питання, які 
раніше брали на себе во-
лонтери.
  — Держава відчула 
у волонтерах силу і ста-
рається їх нейтралізувати. 
Але знаєте, і досі кожен, у 
кого є можливість, все одно 
використовує НАТОвсь-
кі зразки обмундирування 
від волонтерів — воно дуже 
якісне. Я особито доношую 
те, чим волонтери мене ще 
в 2014 році екіпірували.
 ■ Якщо волонтери при-
їздять рідко, значить і по-
дарунків від дітей стало 
менше? Он я дивлюся на 
стіни вашої кімнати, і не 
бачу жодного малюнка. 
  — Так, і малюнків, і 
подарунків, листів стало 
менше, і від дітей теж. А 
в 2014 їх було дуже бага-
то, і малюнки, і побажан-
ня. От вони якось душу 
гріли. Незнайома дитина 
тобі пише, вірить у тебе, 
по-дитячому так. Зворуш-
ливо було дуже. Я свої 
листи з малюнками додо-
му відвіз. У мене з тих по-

дарунків — ось шкарпет-
ки ще 2014 року сплетені, 
і дивіться що ще (Сашко 
нагнувся кудись під стіл 
чи до ліжка і дістав неве-
личке барвисте левенятко 
— м’яку іграшку) — бачи-
те, яке миле, біля себе пос-
тійно тримаю.
 ■ Живу б тваринку за-
вели?
  — А в нас є, собака Ба-
тон. Зараз на вулиці ганяє. 
Він у нас десь iз мі сяць 
уже. Через село якось їха-
ли. Зупинилися молока 
купити, а там пес гарний 
був. Такий прикольний. 
Я в хазяйки запитав, чи не 
має вона такого ж самого. 
Тільки маленького? А вона 
каже: є. Ну от і взяли цуце-
ня. Вже добряче виріс.
 ■ Який у вас зараз роз-
порядок дня?
  — Дуже простий: 
підйом, хто хоче, займаєть-
ся зарядкою, потім їжа, 
шикування, визначаємо 
завдання на день. А потім 
— навчання, ремонтні ро-
боти. 
 ■ А помешкання у вас 
яке? 
  — Ну от я із хлопцями у 
дачному будиночку живу, 
збереглися тут і такі. Час-
тина хлопців у наметах. У 
нас душова, водогрійка — 
постійно є гаряча вода, це 
ще те, що колись волонте-
ри привезли. Дрова нам не 
підвозять, самі заготовляє-
мо. В принципі, все є.
 ■ Розважаєтеся як?
  — Та як розважаємо-
ся... телевізор, iнтернет, 
якщо є зв’язок і електри-
ка. Спимо. Батон наш ве-
селить.
 ■ Ну хоч артисти балу-
ють?
  — Та й артисти не 
дуже. За останні три міся-
ці одна група якась приїз-
дила. Але я на концерт не 
потрапив, не вийшло. 
 А жаль, цікаво, концер-
ти дають можливість відпо-
чити, якось відволіктися.
 ■ А як будете День за-
хисника України відзна-
чати?
  — Та щось організує-
мо. Наперед не буду зага-
дувати, війна є війна. Вся-
ке може бути.
 ■ Стільки біди навколо, 
агресії. Що треба, щоб не 
зненавидіти людей?
  — Думаю, треба само-
му бути людиною, інакше 
ніяк. Тут, на війні, така ви-
сока концентрація хоро-
ших людей, якої у цивіль-
ному житті в мене особисто 
не було. Вони роблять тебе 
більш людяним. У мене 
така натура, що стараюся 
негатив забути, викресли-
ти. І тому в моєму житті все 
добре. ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

Я не за політиків воюю, а за людей
■

Сашко Пономаренко.❙

МАЙЖЕ ІНТИМНЕ

 Я з діда-прадіда слобожанин. Дід жив у селі на Харківщині, тут 
же в нас кругом українські села, я сам iз Харкова. Якось завжди від-
чував себе українцем, це від діда пішло, від його вишиванок, розмов 
за столом. У нас дуже багато говорили про біду, що прийшла в Ук-
раїну разом iз комуністами, про голод і розстріли. Якось це все було 
в моєму дитинстві. Моя українськість для мене абсолютно природна, 
і те, що я на війні, — теж природно, і для мене, і для моїх рідних.

■

ЩИРО

 Два з половиною роки йде війна. Два з половиною роки Україна на 
ворожому прицілі. Два з половиною роки наші хлопці тримають удар.
 З початку війни вони брали облогою військкомати, просячись 
на фронт, і проходили жорсткий відбір у добровольчі батальйо-
ни. Вони вистояли в Пісках і прикрили собою Маріуполь, звільнили 
Слов’янськ і не віддали Курахове. Наші зупинили на Донбасі росій-
ську військову машину. Вони змусили агресора сісти за стіл перего-
ворів. Наші хлопці, наші захисники.
 За ці два з половиною роки вони навчилися воювати. Із вчителів, 
слюсарів, фермерів і підприємців постали українські воїни. Вони за-
своїли страдницьку науку війни. Навчилися робити найважливішу 
чоловічу роботу — захищати свою країну, своїх людей. Навчилися 
розуміти, що головне на війні — милосердя й людяність. 
 Чи думали вони коли, що їм доведеться стати воїнами? Що на-
справді змушені будуть стріляти у ворога і вбивати його? Що обстрі-
ли, розвідки, мінні поля і полон стануть буденністю, реальністю їх-
нього особистого життя? Що ампутації і каліцтво, і загибель — це 
буде про них? Колись для них війна обмежувалася комп’ютерними 
іграми або історичними реконструкціями. І от тепер — фронтовики.
 Зі святом, наші дорогі!

■

На зв’язку з «УМ» — просто чоловік, який пішов на фронт, бо в його країні — війна
Тетяна БЕРЕЗА

Солдатське життя у Сашка Пономаренка почалося ще 
в червні 2014-го у складі добровольчого батальйону 
«Донбас». Зараз жовтень-2016 — а кінця солдатсько-
му життю й не видно. Якщо раптом військове началь-
ство не захоче підписати з ним черговий контракт — 
сержантові-артилеристу пішов уже 52-й рік — не біда, 
він знайде можливість не потрапити у тил. Подамся до 
хлопців у якийсь «Правий сектор», сміється Сашко. 
Ми не говоримо з ним про бої і подвиги. Бо в солдат-
ському житті, крім них, є ще багато подій і роздумів, є 
особистий простір, у якому — водогрійки від волон-
терів і м’які іграшки від дітей, і комп’ютер, завдяки 
якому ми з Сашком і спілкуємося.
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Ігор ВІТОВИЧ

 Арабські країни Катар і Об’єднані 
Арабські Емірати опинилися в трійці най-
безпечніших держав світу в 2015 році. Звіт 
на цю тему опублікувала міжнародна неуря-
дова організація «Світовий економічний фо-
рум». А найбезпечнішою для життя серед 
141-ї країни є Фінляндія. Варто зазначи-
ти, що цьогоріч України немає у переліку у 
зв’язку з недостатньою інформацією про си-
туацію в країні. А наша сусідка Польща, до 
якої найчастіше їздять українці у закордон-
ні подорожі, в цьому рейтингу посіла 35-ту 
сходинку.
 Експерти фонду врахували кількість 
скоєних середньостатистичних злочинів, ін-
цидентів, пов’язаних із насильством і теро-
ризмом. Фахівці вивчили також рівень ефек-
тивності поліцейських служб. Сайт Польсь-
кого радіо, який подав цю інформацію, на-
водить слова посла Польщі в ОАЕ Роберта 
Росєка, який наголошує, що число польсь-
ких туристів, які подорожують до Абу-Дабі 
або Дубаю, останніми роками зросло. «Такі 
історичні напрямки як Туніс і Єгипет нині 
менш популярні. Поляки шукають місця не 
тільки привабливі, а й такі, що задовольня-
ють їхні вимоги щодо безпеки», — наголосив 
посол. Певне, це стосується і туристів з бага-
ьох інших країн.

 За даними доповіді «Світового еконо-
мічного форуму», в ОАЕ активно розви-
вається не тільки підприємництво, а й ту-
ризм. «Проведення міжнародної виставки 
EXPO-2020 та будівництво таких комплек-
сів як Лувр та Музей Ґуґенгайма свідчать 
про розвиток туристичної інфраструкту-
ри», — написали експерти зі «Світового 
економічного форуму».
 Рейтинг фонду закривають такі держа-
ви як: Нігерія, Ємен, Пакистан і Венесуела. 
Ірак, Афганістан та Лівія, як і Україна, до 
рейтингу не потрапили. ■

НОВИНИ ПЛЮС
Гаїті в біді 
 Тимчасовий президент Гаїті Жо-
селерм Прівер застеріг про ризик 
справжнього голоду і масового 
поширення хвороб внаслідок ура-
ганних руйнувань, які він назвав 
«апокаліптичними». Найбідніша 
країна в Америці, яка свого часу 
стала тут першою незалежною піс-
ля США, і без того потерпала від 
найнижчого рівня життя, стихій і 
частих заколотів. Але зараз ситуа-
ція критична: півтора мільйона лю-
дей потребують гуманітарної до-
помоги. ООН виділяє 5 мільйонів 
доларів iз резервного фонду і ще 
120 мільйонів просить у донорів. 
ВООЗ направляє туди медперсо-
нал і вакцину. 

«Місто-привид» для 
військових 
 У Німеччині на замовлення Бун-
десверу споруджується найбіль-
ше в Європі військове містечко 
для проведення навчань. Тут до 
2020 року з’являться 520 будин-
ків, аеропорт, промисловий район, 
метро і навіть мечеть. Усе це для 
того, щоб військові могли прово-
дити тренування в умовах міської 
війни чи відпрацьовувати антите-
рористичні завдання.

Невдача «Самсунга» 
 Акції компанії «Самсунг» у се-
реду продовжили зниження — піс-
ля оголошення про зняття з вироб-
ництва смартфона Galaxy Note 7. 
У вересні смартфони відкликали 
через випадки займання батареї, 
але нещодавно з’явилися пові-
домлення, що з оновленими при-
строями трапляється те саме. Тож 
фірма закликала власників Note 7 
вимкнути їх, а згодом — оголоси-
ла, що припиняє виробництво мо-
делі. На відкритті ринків у середу 
акції «Самсунг» упали на 3% — 
після зниження на 8% у вівторок. 
За два дні компанія втратила по-
над 20 мільярдів доларів. 

■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Одинадцять уродженців Украї-
ни, члени команди вантажного суд-
на Marti N., що під прапором Пана-
ми вийшло 23 вересня з іспанського 
порту Альмерія в напрямку Лівії, пе-
ребувають під слідством в іспанській 
в’язниці. Про це повідомив у вівто-
рок, 11 жовтня, на прес-конференції 
в Мадриді підполковник Цивільної 
гвардії (жандармерії) Хав’єр Рохеро. 
За його словами, «українці причетні 
до діяльності мережі», яка займаєть-
ся постачанням зброї і наркотиків те-
рористам в Іраку та Лівії.
 На запитання кореспондента 
«Німецької хвилі», чи є українці 
джихадистами, підполковник від-
повів, що за наявними у слідства 
даними, «вони такими не є і були 
найняті мережею лише для транс-
портування марокканського гаши-
шу — близько 20 тонн — лівійсь-
ким терористам». Надалі нарко-
тик мали реалізувати в європейсь-
ких країнах, а на виручені гроші 
забезпечувати потреби джихаду.
 Судно Marti N. було захопле-
не днями спецназом Цивільної гвар-

дії в Західному Середземномор’ї. 
Точну дату офіцер назвати відмо-
вився. За участь у наркоторгівлі мо-
рякам загрожує до 10 років тюрем-
ного ув’язнення. Однак, за словами 
Рохеро, термін можуть збільшити, 
«якщо суд врахує таку обтяжуючу 
обставину, як співпраця з терорис-
тами». Хоча можливо, що «заареш-
товані могли і не знати, кому призна-
чався вантаж», додав Рохеро.
 Арешт українців був проведений 
у рамках великомасштабної поліцей-
ської операції, в якій беруть участь, 
окрім Іспанії, також Франція, Італія 
і Греція. Завдання — зруйнувати ка-
нали постачання і фінансування те-
рористів, повідомляє «Німецька 
хвиля». В ході операції, що прово-
диться з початку 2015 року, в водах 
Середземномор’я було перехоплено 
п’ять кораблів із гашишем і два — зі 
зброєю. Конфісковано 100 тонн зіл-
ля, понад 11 тисяч одиниць стрілець-
кої зброї і 10 тонн вибухівки. Зааре-
штовано 109 осіб. Вважається, що 
злочинною мережею керують грома-
дяни Сирії. Діють вони на території 
Туреччини, де, зокрема, і фрахтують 
судна, зазначив Хав’єр Рохеро. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

Знову бомби на Сирію 
 Посилені авіаудари сирійської та росій-
ської авіації по контрольованих повстан-
цями районах Алеппо у вівторок, 11 жов-
тня, призвели до загибелі щонайменше 14 
осіб, повідомляє інформагенція «Ассошіей-
тед Пресс» із посиланням на представни-
ків повстанців. Речник рятувальної групи 
«Білі шоломи» оцінює кількість загиблих 
у місті у 40 осіб.
 Нагадаємо, російські військово-повітряні 
сили 11 жовтня відновили регулярні атаки 
на підконтрольну повстанцям східну части-
ну Алеппо. Бомбардування поновилися піс-
ля кількох днів відносної тиші на тлі обу-
рення Заходу операціями Москви. Міжна-
родна громадськість покладає на Росію час-
ткову відповідальність за гуманітарну кризу 
в Алеппо, оскільки та сприяла жорсткій бло-

каді частини міста, яку контролюють пов-
станці. Загалом, ці райони перебувають під 
інтенсивним обстрілом з кінця вересня, коли 
було зірвано перемир’я, укладене за посеред-
ництва США і Росії. За даними правозахис-
ників, у результаті авіаударів постійно масо-
во гинуть цивільні, в тому числі діти.
 Генсек ООН Пан Кі Мун заявив, що під-
тримуваний Кремлем режим президента 
Асада відповідальний за загибель понад 300 
тисяч людей. Мільйони змушені були зали-
шити свої домівки і стати біженцями. І си-
туація може погіршитися, оскільки Росія 
має намір створити в сирійському середзем-
номорському портовому місті Тартус  пос-
тійну військово-морську базу. Про це пові-
домив перший заступник міністра оборони 
Росії Микола Панков. 
 На цей час пункт матеріально-технічно-
го забезпечення в Тартусі є єдиним опорним 
пунктом ВМС Росії в Середземному морі. 

Минулої п’ятниці Держдума ратифікувала 
російсько-сирійську угоду про безтермінове 
розміщення російської авіагрупи на території 
Сирії, яка була підписана у Дамаску в серп-
ні 2015 року. Йдеться про ще одну авіабазу 
— Хмеймім у провінції Латакія. За даними 
«Франс Пресс», через рік після початку воєн-
ної операції, в Сирії дислоковано приблизно 
4300 російських військових. І їх чисельність 
постійно нарощується. Це не враховуючи 
російських «зелених чоловічків», тобто най-
манців, які воюють на боці сил Асада. Для за-
хисту своїх наземних об’єктів Москва також 
вже розмістила в Сирії зенітно-ракетні комп-
лекси С-300 і С-400.

Запаси на випадок «кризових ситуацій» 
 Москва останніми місяцями стрімко 
нарощує свою присутність в озброєннях та 
військовому персоналі на західних кордо-
нах, передусім із Польщею та країнами Бал-
тії. Можливо, що йдеться не лише про заля-
кування і шантаж, а щось серйозніше. Гу-
бернатор Санкт-Петербурга Георгій Полтав-
ченко днями підписав цікавий декрет «про 
гарантування продовольчої безпеки». У цьо-
му документі, який розміщений на офіцій-
ному сайті міста, також містяться харчові 
норми для мешканців міста на випадок вій-
ни. Впродовж наступних трьох років влада 
Петербурга повинна накопичити у «воєнно-
му запасі» щонайменше 69,7 тис. тонн хар-
чів. Місцеві ЗМІ зазначають, що це перший 
випадок накопичення запасів у Петербурзі 
на випадок «кризових ситуацій» після за-
кінчення Другої світової війни. 
 Є й інші ознаки підготовки Росії до вій-
ни, передусім створення військових баз за 
межами Росії. Про Сирію вже згадували. А 
от інша російська база має з’явитися в Єгип-
ті, в місцевості Сіді Баррані на узбережжі 
Середземного моря. За інформацією газети 
«Ізвєстія», база має розпочати діяти 2019 
року. Радянські війська дислокувалися там 
до 1972 року. Російські представники та-
кож обговорюють із владою Єгипту можли-
вості оренди інших військових баз і об’єктів 
у цій країні. Більшість закордонних екс-
пертів у галузі міжнародної політики та оз-
броєнь розцінюють повернення російських 
військовослужбовців на бази в ці країни як 
продовження закордонної політики Крем-
ля, який став на шлях конфронтації з США 
та країнами НАТО. ■

РЕЙТИНГИ

Фіни можуть гуляти 
вулицями спокійно 

■

Світовий економічний форум 
уклав список найбезпечніших 
країн світу

На вулицях Гельсінкі безпечно і вдень, і вночі.❙

НАШІ

Кому гашиш? 

■

Іспанська поліція 
звинувачує 
українських 
моряків у співпраці 
з терористами Іспанська цивільна гвардія в дії.❙

ЗАГРОЗА

Москва готується до війни? 
Апетити Кремля з освоєння чужих територій зростають

■

Жахливі наслідки «миротворчої місії» росіян у Сирії. ❙



КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 23.15, 

03.45 ТСН

06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.35 Маша і Ведмідь

09.30 Чотири весілля-2

10.50, 12.20 Міняю жінку-2

14.10 Т/с «Сліпа»

14.45, 4.20 Мольфар

15.45 Сімейні мелодрами-6

17.15 Мелодрама «Уламки 

щастя -2»

20.30, 00.00 Чистоnews 2016

21.00 Комедія «Найкращий» 
тиждень мого життя»

22.00 Гроші

00.25 Драма «Імперія»
01.25 Драма «Імперія». 

Мовою оригіналу»
02.15 Мелодрама «Уламки 

щастя»

04.15 Служба розшуку дітей

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 13.45, 14.20 Слідство 

вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

17.40 Новини

07.15, 8.10 «Ранок з 

«ІНТЕРом»

09.20, 12.25 Х/ф 
«Лабіринти долі»

15.00 Чекай на мене

18.00, 19.00 Стосується 

кожного

20.00, 2.05, 5.05 Подробиці

21.00 Т/с «25-та година»

00.10 Х/ф «Знахарка»
03.00 Т/с «Сусіди»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.50, 7.15, 8.15 Ранок з 

«Україною»

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

1.50 Події

09.15, 3.45 Зоряний шлях

11.10 Х/ф «Життя після 
життя»

13.10, 15.30 Т/с «Знайти 

чоловіка у великому 

місті»

18.00 Т/с «Співачка і султан»

19.45, 2.40 Говорить «Україна»

20.55 Т/с «Лінії життя»

23.00 Події дня

23.30 Х/ф «Цар 
скорпіонів -2: 
сходження воїна»

04.20 Реальна містика

05.10 Агенти справедливості

ICTV

05.50 Служба розшуку дітей

05.55, 19.20 Надзвичайні новини

06.50 Факти тижня

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки

10.15 Х/ф «Острів»
12.45, 15.45 Факти. День

13.30 Дивитись усім!

14.25, 16.20 Х/ф «Гонщик-
привид»

16.55 Х/ф «Гонщик-привид-
2. Дух помсти»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Більше ніж правда

21.35 Т/с «Нюхач-2»

22.35 Свобода слова

01.10 Х/ф «Арена»
03.25, 4.40 Провокатор

04.15 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.50 Зона ночі

05.05, 18.00 Абзац

06.00, 7.15 Kids Time

06.02 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»

07.17 М/ф «Монстри на 

канікулах»

09.10 Х/ф «Тор-2: царство 
темряви»

11.20 Х/ф «Месники»
14.20 Т/с «Не родись 

вродливою»

19.00 Ревізор

22.00 Пристрасті за 

«Ревізором»

00.50 Х/ф «Принцеса і 
злидар»

02.45 Служба розшуку 

дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 1.55 Огляд преси

06.25, 0.25 Хроніка дня

06.30, 18.45 Місцевий час

06.40, 8.20, 21.25, 0.15 Бізнес-

час

06.45 Клуб LIFE

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 7.32, 8.10, 8.25, 8.35 

Інформаційний ранок

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

20.03, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Стоп корупції!

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.40 Т/с «Ілюзія полювання»

09.40, 19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»

10.40, 17.25 Т/с «Детективи»

12.15 Х/ф «Знайти та 
знешкодити»

13.45, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: 

Лас-Вегас-12»

14.00, 19.00, 23.15, 2.40 

Свідок

15.40 Т/с «Гаваї 5.0-5»

23.45 Т/с «Той, що читає 

думки-3»

00.40 Т/с «Містер і місіс 

убивство»

03.10 Випадковий свідок

03.25 Речовий доказ

04.05 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Товариство «Знання» 

України 

06.30 Ідеальне місто Жовква 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.35 Суспільна думка про 

сучасну педагогіку

08.00 Інформаційна програма 

«Культура.День». 

Дайджест

08.20 Ранок iз «Культурою»

08.55 Музей «Київська 

фортеця»

09.20 Мовою мистецтва.

Академія. Майстерня 

рисунка 

09.40 Національний музей 

історії України. ХХ ст., 

ч. 2 

10.05 Головна роль. Ольга 

Семьошкіна 

11.00 Х/ф І. Франко 
«Украдене щастя» 

13.10 Д/ф «Бойки» 

14.00, 02.00 Рільке. 

«Завчасна паморозь». 

Вистава Національного 

академічного 

українського 

драматичного театру 

ім. М. Заньковецької

15.45, 03.45 Так було. Палац 

Любомирських 

16.00 Азбука ремесел

16.20 Трипільський всесвіт 

України, ч. 1

17.00 Калинові острови. 

Рослини Святого 

Письма

17.30 Як це було. 

Старобердянське 

лісництво

18.00 Незвідане Закарпаття. 

Дар Марії Терезії

18.25 Новини-Світ

18.40 Новини 

19.00, 00.00 Інформаційна 

програма «Культура.

День»

19.20 Київський цирк у 

просторі часу, ч. 1

19.50 Світ у прямокутнику. 

Юрій Косін

20.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Іван 

Драч, ч. 1

21.00 Вистава майстерні 

Льва Сомова «Шукаю 

людину»

22.20 Передчуття. Валерія 

Демченко, ч. 1

23.20 Е. Шоссон «Концерт ре 

мажор тв. 2»

00.20 Світ у прямокутнику. 

Микола Данюк

00.55 Чернігів. Спасо-

Преображенський собор

01.05 Передчуття. Олена 

Чінка, ч. 3

04.00 Х/ф «Злочин 
iз багатьма 
невідомими», ч. 1 

05.00 Ігор Горяний. 

Художник, філософ, 

мандрівник

 

СТБ

06.15, 16.00 Все буде добре!

08.15 Все буде смачно!

10.20, 18.30 За живе!

11.50 Х/ф «Весілля в 
Малинівці»

13.40 Битва екстрасенсів-16

18.00, 22.00 Вiкна-новини

20.00, 22.35 Хата на тата

00.50 Один за всіх

02.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.00 Таке спортивне життя

06.30 Відлуння

07.00, 21.00 Зоопарки світу

09.50, 16.50 Алло, лікарю!

11.15, 19.45 Д/ф «Щоденники 

другої світової війни: 

день за днем»

13.45, 16.10 Подорож в 

царство тварин

14.40, 23.00 Повітряні воїни

17.45 Чарівні світи

18.15 Іпостасі спорту

18.40 В гостях у Дмитра 

Гордона

21.40 Мова тварин

22.10 Пригоди Остіна 

Стівенса

00.00 Ніч чорних краваток

01.10 Життя на вершині

02.50 Після опівночі

03.50 Світські хроніки

04.15 Кумири

04.25 Модні історії

04.45 Цивілізація Incognita

05.00 Rock Time 

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

06.35, 8.30 Нове «Шалене 

відео по-українськи»

07.05  Top Gear

08.10, 19.10 ДжеДАІ

09.50  Облом.UA.

11.00  «Реал-Бодрит»

12.00  Українські сенсації

13.00  Д/п «Дембель»

13.55  Люстратор 7,62

14.55  Люстратор. Спецпроект

15.50  Секретні матеріали

18.30  Спецкор

19.30  Цілком таємно

20.00  Т/с «Останній коп»

20.50  Х/ф «У пошуках 
скарбів нібелунгів»

23.10  Х/ф «Синдбад і 
Мінотавр»

00.55  Д/п «Заручники 

правосуддя»

ФУТБОЛ

06.00, 8.00, 5.35 Топ-матч

06.10 «Ман Сіті» — 

«Евертон». ЧА

08.10 «Олімпік» — 

«Шахтар». ЧУ

10.00, 15.40, 22.45 Футбол 

NEWS

10.15 Великий футбол

12.00 «Барселона» — 

«Депортіво». ЧІ

13.50 «Зірка» — «Ворскла». 

ЧУ

16.00 Журнал Ліги Європи

16.55 «Челсі» — «Лестер». 

ЧА

18.45 Журнал Ліги чемпіонів

19.15 «Бетіс» — «Реал». ЧІ

21.00 ЧА. Огляд туру

21.55 «Ліверпуль» — «МЮ». 

ЧА

00.00 ЧІ. Огляд туру

01.00 «Олександрія» 

— «Сталь». ЧУ

02.50 Журнал Ліги Європи

03.45 «Мідлсбро» — 

«Вотфорд». ЧА

ЄВРОСПОРТ

05.00, 16.15, 17.00, 18.30, 

22.00, 2.00 Футбол

07.30, 0.15 WATTS

08.00, 12.30 Снукер. English 

Open. Фінал

09.30 Легка атлетика. 

Марафон

11.00, 12.00, 14.00, 15.00 

Супербайк. Етап 

чемпіонату світу

11.30, 14.30 Суперспорт. Етап 

чемпіонату світу

15.45, 21.30, 1.30 Хокей. НХЛ. 

Регулярний сезон. 

Огляд

19.40 Футбол. ЧА. 

Чемпіоншип

21.00 Футбол. ЧА. 

Чемпіоншип. Огляд туру

23.00 Футбол. Чемпіонат 

MLS. Найкращі моменти

23.30 Футбол. «ФІФА»

00.00 Краще з кінного спорту

00.30 Кінний спорт. Конкур

МЕГА

06.00, 10.30 Вражаючі кадри

06.50 Бандитська Одеса

07.50 Правда життя

08.50 Вижити у Венесуелі

09.40, 16.10 Анатомія бою

11.20, 18.50 Правила життя

12.10, 19.40 У пошуках істини

13.10 Містична Україна

14.10, 20.40 Секретні історії

15.10 Мисливці на нацистів

17.00 Бути комахою

18.00 Вижити попри все

21.40 Довідник дикої 

природи

22.40 Таємниці акул

23.40 Вражаюче відео

00.20 Борджіа: історія клану

01.20 Шокуюче відео

К1

05.00 Рецепти щастя. Нова 

історія

05.50 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

09.25 Топ-модель по-

російськи

10.20, 14.00, 19.00, 20.00, 

21.00 Орел і решка

12.20 Т/с «Дикий ангел»

16.00 Файна Юкрайна

17.00 Розсміши коміка

18.00 Звана вечеря

22.00 Х/ф «Близнюки-
Дракони»

00.00 КВК

02.00 Т/с «90210: нове 

покоління»

03.30 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.45 Байдиківка

07.10, 9.55 М/с «Клуб Вінкс: 

школа чарівниць»

07.35 М/с «Чаґінгтон»

08.00 МультMIX

10.25 Х/ф «Король повітря. 
Золота ліга»

12.00, 17.55, 23.00 Панянка-

селянка

13.00, 21.00 Танька і Володька

14.00, 20.00 Одного разу під 

Полтавою

15.00 Т/с «Домашній арешт»

16.00 Віталька

16.55, 22.00 Країна У

00.00 Т/с «Світлофор»

01.00 Т/с «Студія 17»

01.55 Теорія зради

02.50 БарДак

03.55 Т/с «Щоденники 

Темного-2»

05.00 У ТЕТа тато!

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.40, 

21.00, 1.30, 5.10 Новини

06.10, 6.45, 8.10 Спорт

06.15, 8.15 АгроЕра

06.25, 7.05, 8.25 Смакота

06.35 Ера будівництва

07.15 Ранок

08.35 Паспортний сервіс

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00, 5.50 Вічне

09.10 Т/с «Травма»

09.50 РЕ:ФОРМА

10.25 Чоловічий клуб. Спорт

11.55 Перша студія

12.30 Схеми

13.30 Казки Лірника Сашка

13.40 Хочу бути

14.00 Суспільний університет

14.50 Фольк-music

16.00 Твій дім

16.30 Орегонський путівник

17.00 Вікно в Америку

17.30 Мовами світу. 

Мистецький пульс 

Америки

18.00 Книга.ua

18.25, 1.20 Новини. Світ

19.00, 1.45 Новини. Культура

19.25, 22.45 З перших вуст

19.30 Про головне

20.00 Перша шпальта

20.30 Вересень

21.30, 5.35 Новини. Спорт

21.50 Т/с «Епоха честі»

ТРК «ЕРА»
23.00 Підсумки

23.20 Золотий гусак

23.50 На слуху

02.00 Класики світової 

літератури

02.15 Телевистава «Мартин 

Боруля»

04.20 Д/ф «Герой не нашого 

часу. Юрій Мажуга»

ЧЕТВЕР—П’ЯТНИЦЯ, 13—14 ЖОВТНЯ 20166 УКРАЇНА МОЛОДА ТБ-ПОНЕДІЛОК
17 жовтня



КАНАЛ «1+1»

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

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

07.35 Маша і Ведмідь
09.30 Чотири весілля-2
10.50, 12.20 Міняю жінку-2
14.10 Т/с «Сліпа»
14.45, 4.20 Мольфар
15.45 Сімейні мелодрами-6
17.15 Мелодрама «Уламки 

щастя-2»
20.30, 00.00 Чистоnews 2016
21.00 Комедія «Найкращий» 

тиждень мого життя»
22.00 Життя без обману 2016
00.25 Драма «Імперія»
01.25 Драма «Імперія». Мовою 

оригіналу»
02.15 Мелодрама «Уламки щастя»
04.15 Служба розшуку дітей

ІНТЕР

06.00 М/ф
06.20, 13.10, 14.20 Слідство вели... 
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

17.40 Новини
07.15, 8.10 «Ранок з «ІНТЕРом»
09.20, 12.25, 21.00 Т/с «25-та 

година»
15.40 Сімейний суд
16.40 Давай одружимося
18.00, 19.00 Стосується кожного
20.00, 2.10, 5.05 Подробиці
00.10 Х/ф «Знахарка»

03.05 Т/с «Сусіди»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.00, 13.15, 15.30, 5.10 

Агенти справедливості

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

1.20 Події

07.15, 8.15 Ранок з 

Україною

09.15, 4.00 Зоряний шлях

11.15, 4.20 Реальна містика

15.50, 20.55 Т/с «Лінії 

життя»

18.00 Т/с «Співачка і 

султан»

19.45 Говорить Україна

23.00 Події дня

23.30 Т/с «C. S. I. Нью-Йорк»

02.10 Х/ф «Цар скорпіонів 
-2: сходження 
воїна»

ICTV

05.30, 20.20 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.00 Т/с «Острів непотрібних 

людей»
11.55, 13.20, 0.15 Х/ф 

«Спеціальне 
завдання»

12.45, 15.45 Факти. День
14.25 Т/с «Відділ 44»
15.20, 16.20, 21.35 

Т/с «Нюхач-2»
16.55 Т/с «Винищувачі»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.25 Х/ф «Ордер на 

смерть»

02.05 Т/с «Комісар Рекс»
03.15, 4.40 Провокатор
04.05 Служба розшуку дітей
04.10 Студія Вашингтон
04.15 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

04.45 Дорослі як діти
05.40, 18.00 Абзац
06.35, 7.55 Kids Time
06.37 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
07.57 Т/с «Спецзагін «Кобра»
09.55 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»
14.20 Т/с «Не родись 

вродливою»

19.00 Половинки
21.00 Київ вдень і вночі
22.00 Любов на виживання
01.40 Зона ночі

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.20, 1.55 Огляд преси
06.25, 0.25 Хроніка дня
06.30, 18.45 Місцевий час
06.40, 8.20, 21.25, 0.15 Бізнес-

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

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 23.00 
Час новин

07.10, 7.32, 8.10, 8.25, 8.35 
Інформаційний ранок

09.20, 17.50 Час громади
09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 
16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день
20.03, 1.00 Час. Підсумки дня
22.15 Невигадані історії
23.10 «За Чай.com»
00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо
02.15, 5.15 Машина часу
03.15 Феєрія мандрів
03.35 Не перший погляд
04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.05 Правда життя. Професії
06.15 Х/ф «Знайти та 

знешкодити»
07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»
08.30 Ранковий «Свідок»
10.30, 17.25 Т/с «Детективи»
12.05 Мисливці за привидами
13.45, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: 

Лас-Вегас-12»
14.00, 19.00, 23.15, 2.35 Свідок
15.40 Т/с «Гаваї 5.0-5»
23.45 Т/с «Той, що читає 

думки-3»
00.40 Т/с «Містер і місіс 

убивство»
03.05 Випадковий свідок
03.15 Речовий доказ
04.25 Легенди бандитської Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну
06.05 Калинові острови. 

Рослини Святого Письма 
06.30 Як це було. 

Старобердянське лісництво 
07.00 Ранок iз «Культурою»
07.35, 18.25 Новини-Світ 
07.45, 18.40 Новини 
08.00, 19.00, 00.00 

Інформаційна програма 
«Культура.День» 

08.15 Ранок iз «Культурою»
08.55 Незвідане Закарпаття. 

Дар Марії Терезії 
09.20 Київський цирк у 

просторі часу, ч. 1 
09.50 Світ у прямокутнику. 

Юрій Косін 
10.30 Діалог. Василь Герасим’юк 

— Іван Драч, ч. 1 
11.00 Вистава майстерні 

Льва Сомова «Шукаю 
людину» 

12.20 Передчуття. Валерія 
Демченка, ч. 1 

13.20 Е. Шоссон «Концерт ре 
мажор тв. 2» 

14.00, 02.00 Д/ф «У колі любові 
Миколи Рушковського»

14.25, 02.25 Оркестр Янки 

Козир. 10 років життя
16.00 Скарби роду. Колискові 

пісні
16.20 Розповідає Олександр 

Сизоненко. 
«Автопортрет», ч. 1

16.50 Галерея образів. Три 
грації. Равестейн 

17.00 Невигадані історії з 
життя одного театру, ч. 6

17.30 З одвічністю на «ти». 
Свято-Сампсоніївський 
храм

18.00 Сумщина інкогніто 
19.20 В гостях у майстра. 

Вадим Вікснін
20.05 Київ. Бабин Яр. 23 

вересня 2016 року
20.30 Діалог. Василь Герасим’юк 

— Іван Драч, ч. 2
21.00 Концерт «Три С»
22.35 Акторські зустрічі з 

Галиною Стефановою. 
Валерія Чайковська

23.25 Справа Бейліса 
00.20 Валерій Бесараб. Життя, 

подібне кометі
01.10 Жовтневий палац. 

Марафон довжиною 
60 років

01.30 Діалог. Василь 
Герасим’юк — Андрій 
Топачевський, ч. 1

04.00 Х/ф «Злочин 
iз багатьма 
невідомими», ч. 2

05.05 У колі друзів. Творчий 
вечір композитора Олега 
Селіванова

 
СТБ

07.10, 16.00 Все буде добре!
09.10 Все буде смачно!
10.05, 18.30 За живе!
11.25 МастерШеф-5
18.00, 22.00 Вiкна-новини
20.00, 22.45 МастерШеф-6
00.15 Давай поговоримо про 

секс-2
02.05 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.00 Таке спортивне життя
06.30, 21.00 Мова тварин
07.00, 22.10 Пригоди Остіна 

Стівенса
09.50, 16.50 Алло, лікарю!
11.15, 19.45 Д/ф «Щоденники 

Другої світової війни: 
день за днем»

13.45 Будьте здорові!
13.55, 16.15 Зоопарки світу
14.45, 23.10 Повітряні воїни

17.45 Соціальний статус: ваша 
пенсія

18.35 В гостях у Дмитра 
Гордона

21.40 Відлуння
00.10 Ніч чорних краваток
01.50 Життя на вершині
02.50 Після опівночі
03.50 Світські хроніки
04.15 Кумири
04.25 Модні історії
04.45 Цивілізація Incognita
05.00 Rock Time 

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
06.35, 10.15 Нове «Шалене 

відео по-українськи»
07.35, 11.05 Облом.UA.
08.10, 19.10, 22.45 ДжеДАІ
08.30, 18.30 Спецкор
09.00, 23.05 Секретні матеріали
09.20, 1.20 Д/п «Заручники 

правосуддя»
12.30 Відеобімба
14.05 Х/ф «Війна драконів»
15.50 Х/ф «Юрські 

мисливці»
17.40, 20.00 Т/с «Останній коп»
19.30 Люстратор. Спецпроект
20.50 Х/ф «Останній кордон»
23.25 Х/ф «Бурова»

ФУТБОЛ

06.00 «Атлетіко» — 
«Гранада». ЧІ

07.45, 16.00 Журнал 
Ліги чемпіонів

08.15 «Арсенал» — «Свонсі». 
ЧА

10.00, 15.40, 20.50, 22.30 
Футбол NEWS. LIVE

10.20 «Зірка» — «Ворскла». ЧУ
12.10 Великий футбол
13.55 «Бетіс» — «Реал». ЧІ
16.30 «Олімпік» — «Шахтар». 

ЧУ
18.15 Моя гра
18.45 «Ліверпуль» — «МЮ». ЧА
20.30, 20.55 Ліга чемпіонів. 

ONLINE
00.10 «Реал» — «Легія». Ліга 

чемпіонів УЄФА
02.00 Ман Сіті» — «Евертон». 

ЧА
03.50 «Барселона» — 

«Депортіво». ЧІ
05.40 Топ-матч

ЄВРОСПОРТ

04.30, 11.00 Футбол. Чемпіонат 
MLS. Найкращі моменти

05.00 Теніс. Турнір WTA. Фінал
06.30, 7.30, 9.30, 10.00 

Супербайк. Етап 
чемпіонату світу

07.00 Суперспорт. Етап 
чемпіонату світу

08.00 Легка атлетика. Марафон
10.30 Футбол. «ФІФА»
11.30 Снукер. English Open. 

Фінал
12.30 Велоспорт
14.00, 20.00 Теніс. Турнір WTA. 

Люксембург
00.00 Автоспорт. Етап 

чемпіонату світу 
з перегонів на 
витривалість. Огляд

00.30 Автоспорт. Серія 
Blancpain. Огляд сезону

01.30 Автоспорт. 
«Формула-3»

02.00 Хокей. НХЛ. Регулярний 
сезон. Огляд

02.30 Футбол

МЕГА

06.00, 10.30 Вражаючі кадри
06.50 Бандитський Київ
07.50 Правда життя
08.50, 18.00 Вижити у 

Венесуелі
09.40, 16.10 Анатомія бою
11.20, 18.50 Правила життя
12.10, 19.40 У пошуках істини
13.10 Містична Україна
14.10, 20.40 Секретні історії
15.10 Мисливці на нацистів
17.00 Бути комахою
21.40 Довідник дикої природи
22.40 Таємниці акул
23.40, 1.20 Вражаюче відео
00.20 Борджіа: історія клану

К1

05.00 Рецепти щастя. Нова 
історія

05.50 Спеція
06.30 TOP SHOP
07.40 Чи знаєте ви, що...
08.15 М/ф
09.25 Топ-модель по-російськи
10.20, 14.00, 15.00, 19.00, 

20.00, 21.00 Орел і решка
12.20 Т/с «Дикий ангел»
16.00 Файна Юкрайна
17.00 Розсміши коміка
18.00 Звана вечеря
22.00 КВК на БІС

23.00 Т/с «Доктор Хаус»
01.40 Т/с «90210: нове 

покоління»
03.10 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята
06.45 Байдиківка
07.10, 9.55 М/с «Клуб Вінкс: 

школа чарівниць»
07.35 М/с «Чаґінгтон»
08.00 МультMIX
10.50 Х/ф «Зоряні таляри»
12.00, 17.55, 23.00 Панянка-

селянка
13.00, 21.00 Танька і Володька
14.00, 20.00 Одного разу під 

Полтавою
15.00 Т/с «Домашній арешт»
16.00 Віталька
16.55, 22.00 Країна У
00.00 Т/с «Світлофор»
01.00 Т/с «Студія 17»
01.55 Теорія зради
02.50 БарДак
03.55 Т/с «Щоденники 

Темного-2»
05.00 У ТЕТа тато!

УТ-1

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

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

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00, 5.50 Вічне
09.10 Т/с «Травма»
09.50, 3.55 Уряд на зв’язку з 

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

розумне з Кирилом 
Галушком

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

ТРК «ЕРА»
23.00 Підсумки
23.20 Золотий гусак
23.50 На слуху
02.00 Класики світової 

літератури
02.15 Телевистава «Дві сім’ї»
04.20 Д/ф «Січневий бій»

ЧЕТВЕР—П’ЯТНИЦЯ, 13—14 ЖОВТНЯ 2016
18 жовтня

ТБ-ВІВТОРОК УКРАЇНА МОЛОДА 7

ПЕРЕДПЛАТА-2017■

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

Передплатна вартiсть 

«України молодої» 

на 2017 рiк:

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

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

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

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

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

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



КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 23.15, 3.45 

ТСН

06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.35 Маша і Ведмідь

09.30 Чотири весілля-2

10.50, 12.20 Міняю жінку-2

14.10 Т/с «Сліпа»

14.45, 4.20 Мольфар

15.45 Сімейні мелодрами-6

17.15 Мелодрама «Уламки 

щастя -2»

20.30, 00.00 Чистоnews 2016

21.00 Комедія «Найкращий» 

тиждень мого життя»

22.00 Поверніть мені красу-2

00.25 Драма «Імперія»

01.25 Драма «Імперія». 

Мовою оригіналу»

02.15 Мелодрама «Уламки 

щастя»

04.15 Служба розшуку дітей

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 13.10, 14.20 Слідство 

вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

17.40 Новини

07.15, 8.10 «Ранок з 

«ІНТЕРом»

09.20, 12.25, 21.00 Т/с «25-та 

година»

15.40 Сімейний суд

16.40 Давай одружимося

18.00, 19.00 Стосується 

кожного

20.00, 2.10, 5.05 Подробиці

00.10 Х/ф «Дуель»
03.05 Д/ф «Прокляття 

Скіфських курганів»

03.55 Х/ф «Зозуля с 
дипломом»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.00, 13.15, 15.30, 5.10 

Агенти справедливості

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

2.50 Події

07.15, 8.15 Ранок з 

Україною

09.15, 3.40 Зоряний шлях

11.15, 4.20 Реальна містика

15.50 Т/с «Лінії життя»

18.00 Т/с «Співачка і 

султан»

19.45 Говорить Україна»

21.30 Футбол. Ліга чемпіонів 

УЄФА. «Динамо» 

— «Бенфіка»

23.50 Події дня

00.10 Т/с «C. S. I. Нью-Йорк»

ICTV

05.25 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини

09.55 Патруль. Самооборона

10.15, 16.55 Т/с «Винищувачі»

12.05, 13.20 Х/ф «Ордер на 
смерть»

12.45, 15.45 Факти. День

14.30 Т/с «Відділ 44»

15.25, 16.20, 21.35 Т/с «Нюхач-2»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Секретний фронт

22.30 Х/ф «Під укіс»
00.15 Т/с «Чорний список-2»

02.00 Т/с «Комісар Рекс»

03.40, 4.55 Провокатор

04.25 Студія Вашингтон

04.30 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Х/ф «Рейд»

05.45, 18.00 Абзац

06.40, 7.55 Kids Time

06.42 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»

07.57 Т/с «Спецзагін «Кобра»

09.55 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»

14.25 Т/с «Не родись 

вродливою»

19.00, 22.00 Хто зверху? 

21.00 Київ вдень і вночі

01.50 Служба розшуку дітей

01.55 Зона ночі

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 1.55 Огляд преси

06.25, 0.25 Хроніка дня

06.30, 18.45 Місцевий час

06.40, 8.20, 21.25, 0.15 Бізнес-

час

06.45 Клуб LIFE

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 7.32, 8.10, 8.25, 8.35 

Інформаційний ранок

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

20.03, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Особливий погляд

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.20 Правда життя. Професії

06.40 Х/ф «Дикий пляж»
07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

і партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.35, 17.25 Т/с «Детективи»

12.05 Мисливці за привидами

13.45, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: 

Лас-Вегас-12»

14.00, 19.00, 23.15, 2.35 

Свідок

15.40 Т/с «Гаваї 5.0-5»

23.45 Т/с «Той, що читає 

думки-4»

00.40 Т/с «Містер і місіс 

убивство»

03.05 Випадковий свідок

03.20 Речовий доказ

04.25 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Невигадані історії з 

життя одного театру, 

ч. 6 

06.30 З одвічністю на «ти». 

Свято-Сампсоніївський 

храм 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.35, 18.25 Новини-Світ 

07.45, 18.40 Новини 

08.00, 19.00, 00.00 Інформаційна 

програма «Культура.

День» 

08.15 Ранок iз «Культурою»

08.55 Сумщина інкогніто 

09.20 В гостях у майстра. 

Вадим Вікснін 

10.05 Київ. Бабин Яр. 23 

вересня 2016 року 

10.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Іван 

Драч, ч. 2 

10.50 Православний 

календар 

11.00 Концерт «Три С»

12.35 Акторські зустрічі з 

Галиною Стефановою. 

Валерія Чайковська 

13.25 Справа Бейліса 

14.00, 02.00 Юлту Едліс. 

«Клеопатра» Вистава 

театру «Сузір’я»

15.45, 03.45 Православний 

календар 

16.00 Обереги. Малярство 

16.15 Апостольська нива 

Леоніда Тоцького

17.00 Акорди. Степан Турчак, 

ч. 1 

17.30 А у нас кіно знімали. 

Борислав Брондуков

18.00 Легенди Запоріжжя. 

В пошуках прихованих 

знань

19.20 Державний музей 

авіації

19.45 Живописні метафори 

Анатолія Криволапа

20.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Іван 

Драч, ч. 3

21.00 Йосеф Бар-Йосеф 

«Море...ніч...

свічки». Вистава 

Київського державного 

академічного театру 

драми і комедії на 

Лівому березі Дніпра

22.45 Є. Станкович «Каддиш-

Реквієм «Бабин Яр»

23.40 Лядовська святиня

00.20 Київський музей О. С. 

Пушкіна

00.50 Л. Мінкус «Пахіта». 

Балет Київського 

державного 

хореографічного 

училища 

01.30 Діалог Василь 

Герасим’юк — Андрій 

Топачевський, ч. 2

04.00 Х/ф «Злочин 
iз багатьма 
невідомими», ч. 3

05.10 Іван Козловський. 

Назавжди з Україною

 

СТБ

06.45, 16.00 Все буде добре!

08.45 Все буде смачно!

09.40, 18.30 За живе!

11.00 МастерШеф-5

18.00, 22.00 Вiкна-новини

20.00, 22.45 МастерШеф-6

00.20 Давай поговоримо про 

секс

02.10 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.00 Таке спортивне життя

06.30 Відлуння

07.00, 22.10 Пригоди Остіна 

Стівенса

09.50, 16.50 Алло, лікарю!

11.15 Д/ф «Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем»

13.45 Соціальний статус: 

ваша пенсія

14.40, 23.00 Повітряні воїни

16.15, 21.00 Мова тварин

17.45 Чарівні світи

18.15 Путівник прочанина

18.25, 4.45 Цивілізація 

Incognita

18.50 Баскетбол. Ліга 

чемпіонів 

21.40 Глобал-3000

00.05 Натхнення

00.15 Ніч чорних краваток

02.00 Життя на вершині

02.50 Після опівночі

03.50 Світські хроніки

04.15 Кумири

04.25 Модні історії

05.00 Rock Time 

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

06.35, 10.15 Нове «Шалене 

відео по-українськи»

07.35, 11.05 Облом.UA.

08.10, 19.10, 22.40 ДжеДАІ

08.30, 18.30 Спецкор

09.00, 23.00 Секретні 

матеріали

09.20 Д/п «Заручники 

правосуддя»

12.30 Відеобімба

14.05, 23.20 Х/ф 
«Видалити»

17.40, 20.00 Т/с «Останній 

коп»

19.30 Люстратор 7,62

20.50 Х/ф «Рептизавр»

ФУТБОЛ

06.00 ЧА. Огляд туру

06.55 «Баєр» — 

«Тоттенгем». Ліга 

чемпіонів УЄФА

08.40, 4.55 Огляд вівторка. 

Ліга чемпіонів УЄФА

10.00, 15.55, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20, 3.05 «Спортінг» 

— «Боруссія» (Д). Ліга 

чемпіонів УЄФА

12.05 «Ліверпуль» — «МЮ». 

ЧА

13.55 «Динамо» (К) — 

«Бенфіка. Юнацька Ліга 

УЄФА

16.15 Ліга чемпіонів. ONLINE

19.45 «Реал» — «Легія». 

Ліга чемпіонів УЄФА

21.40 Ліга чемпіонів. ONLINE

23.40 Топ-матч

23.50 Огляд середи. Ліга 

чемпіонів УЄФА

01.15 «Наполі» 

— «Бенфіка». Ліга 

чемпіонів УЄФА

ЄВРОСПОРТ

05.00, 0.30, 1.30, 3.00 Футбол

07.30, 12.00 Футбол. «ФІФА»

08.00, 12.30, 14.00, 20.00 

Теніс. Турнір WTA

09.30, 10.45 Футбол. 

Чемпіонат світу серед 

дівчат (до 17 років). 1/2 

фіналу

00.00, 2.30 Хокей. НХЛ. 

Регулярний сезон. 

Огляд

МЕГА

06.00, 10.30 Вражаючі кадри

06.50 Бандитська Одеса

07.50 Правда життя

08.50, 18.00 Вижити у 

Венесуелі

09.40 Смертельний двобій

11.20, 18.50 Правила життя

12.10, 19.40 У пошуках істини

13.10 Містична Україна

14.10, 20.40 Секретні історії

15.10 Мисливці на нацистів

16.10 Анатомія бою

17.00, 22.40 Таємниці акул

21.40 Довідник дикої 

природи

23.40 Вражаюче відео

00.20 Борджіа: історія клану

01.20 Шокуюче відео

К1

05.00 Рецепти щастя. Нова 

історія

05.50 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

09.25 Топ-модель по-

російськи

10.20, 14.00, 15.00, 19.00, 

20.00, 21.00 Орел і 

решка

12.20 Т/с «Дикий ангел»

16.00 Файна Юкрайна

17.00 Розсміши коміка

18.00 Звана вечеря

22.00 КВК на БІС

23.00 Т/с «Доктор Хаус»

01.40 Т/с «90210: нове 

покоління»

03.10 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.45 Байдиківка

07.10, 9.55 М/с «Клуб Вінкс: 

школа чарівниць»

07.35 М/с «Чаґінгтон»

08.00 МультMIX

10.50 Х/ф «Злодій та його 
учитель»

12.00, 17.55, 23.00 Панянка-

селянка

13.00, 21.00 Танька і Володька

14.00, 20.00 Одного разу під 

Полтавою

15.00 Т/с «Домашній арешт»

16.00 Віталька

16.55, 22.00 Країна У

00.00 Т/с «Світлофор»

01.00 Т/с «Студія 17»

01.55 Теорія зради

02.50 БарДак

03.55 Т/с «Щоденники 

Темного-2»

05.00 У ТЕТа тато!

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.40, 

21.00, 1.30, 5.10 Новини

06.10, 6.45, 8.10 Спорт

06.15, 8.15 АгроЕра

06.25, 7.05, 8.25 Смакота

06.35 Ера будівництва

07.15 Ранок

08.35 Паспорт.Ua

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00, 5.50 Вічне

09.15 Т/с «Травма»

09.55 Наші гроші

10.25,19.30 Про головне 

11.00 Засідання Кабінету 

Міністрів України

13.30 Казки Лірника Сашка

13.40 Хто в домі господар?

14.00 Суспільний університет

14.50, 3.30 Світло

15.40 Гра долі

16.10 Мистецькі історії

16.30 Д/с «Смачні подорожі»

17.30 Д/с «Бог в Америці»

18.25, 1.20 Новини. Світ

19.00, 1.45 Новини. Культура

19.25, 22.45 З перших вуст

20.00 Абілітація

20.30 Слідство. Інфо

21.30, 5.35 Новини. Спорт

21.50 Т/с «Епоха честі»

22.40 Мегалот

ТРК «ЕРА»
23.00 Підсумки

23.20 Золотий гусак

23.50 На слуху

02.00 Телевистава 

«Капітанша»

04.15 Д/ф «Повернення на 

мапу»
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 0.30 ТСН

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

07.35 Маша і Ведмідь
09.30 Чотири весілля-2
10.50, 12.20 Міняю жінку-2
14.10 Т/с «Сліпа»
14.45, 4.35 Мольфар
15.45 Сімейні мелодрами-6
17.15 Мелодрама «Уламки 

щастя-2»
20.30, 0.45 Чистоnews 2016
21.00 Комедія «Найкращий» 

тиждень мого життя»
22.00 Світ навиворіт-7
23.00 Право на владу 2016
01.20 Драма «Імперія»
02.20 Драма «Імперія». 

Мовою оригіналу»
03.05 Мелодрама «Уламки 

щастя»

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 13.10, 14.20 Слідство 

вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

17.40 Новини

07.15, 8.10 «Ранок з 

«ІНТЕРом»

09.20, 12.25, 21.00 Т/с «25-та 

година»

15.40 Сімейний суд

16.40 Давай одружимося

18.00 Стосується кожного. 

«ІНТЕР» — 20 років

20.00, 2.05, 5.05 Подробиці

00.10 Х/ф «Торкнутися 
неба»

03.00 Д/ф «Обережно, 

НЛО!»

03.55 Х/ф «Весь світ в очах 
твоїх»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.00, 13.15, 15.30, 5.10 

Агенти 

справедливості

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

3.10 Події

07.15, 8.15 Ранок з Україною

09.15, 4.00 Зоряний шлях

11.15, 4.20 Реальна 

містика

15.50, 22.00, 23.30 Т/с «Лінії 

життя»

18.00 Т/с «Співачка і султан»

19.45 Футбол. Ліга Європи 

УЄФА «Шахтар» 

— «Гент»

23.00 Події дня

00.35 Т/с «C. S. I. 

Нью-Йорк»

ICTV

05.25 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

09.55 Патруль. 

Самооборона

10.15, 16.55 Т/с «Винищувачі»

12.05, 13.20 Х/ф «Під укіс»

12.45, 15.45 Факти. День

14.30 Т/с «Відділ 44»

15.25, 16.20, 21.35 Т/с 

«Нюхач-2»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Інсайдер

22.25 Х/ф «Колонія»
00.15 Т/с «Чорний 

список-2»

01.10 Т/с «Комісар Рекс»

03.40, 4.50 Провокатор

04.15 Служба розшуку дітей

04.20 Студія Вашингтон

04.25 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.15 Зона ночі

04.00 Х/ф «Рейд-2: 
відплата»

05.40, 18.00 Абзац

06.40, 7.55 Kids Time

06.42 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»

07.57 Т/с «Спецзагін «Кобра»

09.55 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»

14.20 Т/с «Не родись 

вродливою»

19.00 Зірки під гіпнозом

21.00 Київ вдень і вночі

22.00 Суперінтуїція

23.15 Половинки

01.10 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 1.55 Огляд преси

06.25, 0.25 Хроніка дня

06.30, 18.45 Місцевий час

06.40, 8.20, 21.25, 0.15 Бізнес-

час

06.45 Клуб LIFE

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 7.32, 8.10, 8.25, 8.35 

Інформаційний ранок

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

20.03, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Акцент

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.00 Правда життя. Професії

06.05 Х/ф «Капітан 
«Пілігрима»

07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

і партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.35, 17.25 Т/с «Детективи»

12.10 Мисливці за привидами

13.45, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: 

Лас-Вегас-12»

14.00, 19.00, 23.15, 2.40 

Свідок

15.40 Т/с «Гаваї 5.0-5»

23.45 Т/с «Той, що читає 

думки-4»

00.40 Т/с «Містер і місіс 

убивство»

03.10 Випадковий свідок

03.25 Речовий доказ

04.35 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Акорди. Степан Турчак, 

ч. 1 

06.30 А у нас кіно знімали. 

Борислав Брондуков 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.35, 18.25 Новини-Світ 

07.45, 18.40 Новини 

08.00, 19.00, 00.00 Інформаційна 

програма «Культура.

День» 

08.15 Ранок iз «Культурою»

08.55 Легенди Запоріжжя. 

У пошуках прихованих 

знань 

09.20 Державний музей 

авіації 

09.45 Живописні метафори 

Анатолія Криволапа 

10.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Іван 

Драч, ч. 3 

11.00 Йосеф Бар-Йосеф 

«Море...ніч...

свічки». Вистава 

Київського державного 

академічного театру 

драми і комедії на 

Лівому березі Дніпра 

12.45 Є. Станкович 

«Каддиш-Реквієм 

«Бабин Яр» 

13.40 Лядовська святиня 

14.00, 02.00 Концерт 

«Музика до 

кінофільмів»

15.10, 03.10 Д/ф «Бойки»

16.00 Історія однієї картини. 

Васнєцов у Києві

16.25 Ігор Павлюк. «Між 

Бугом і Богом»

17.00 Д/ф «Одкровення 

академіка 

Вернадського»

17.30 Українські державники. 

Петро Франко

18.00 Невигадані історії. Мрія 

про небо

19.20, 00.20 Дійові особи

20.15 Гра долі. Дуель 

20.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Іван 

Драч, ч. 4

21.00 Любовний монолог... 

Музична моновистава 

Національної оперети 

України

22.40 Дарина Доброчаєва. 

Берегиня флори

23.30 Чотири броди Михайла 

Стельмаха

01.15 Гра долі. Мовчазне 

божество 

01.30 Діалог Василь 

Герасим’юк — Андрій 

Топачевський, ч. 3

04.00 Х/ф «Злочин 
iз багатьма 
невідомими», ч. 4

05.05 Михайло Наєнко. Було і 

буде слово

СТБ

06.50, 16.00 Все буде добре!

08.50 Все буде смачно!

10.45, 18.30 За живе!

12.00 МастерШеф-5

18.00, 22.00 Вiкна-новини

20.00, 22.45 Зважені та 

щасливі-6

00.15 Один за всіх

02.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.00 Таке спортивне життя

06.30 Глобал-3000

07.00, 22.10 Пригоди Остіна 

Стівенса

09.50, 16.50 Алло, лікарю!

11.15 Подорож у царство 

тварин

13.45, 17.45 Чарівні світи

14.40, 23.10 Повітряні воїни

16.15, 21.00 Мова тварин

18.15, 4.55 Цивілізація 

Incognita

18.45 В гостях у Дмитра 

Гордона

19.45 Д/ф «Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем»

21.40 Відлуння

00.10 Ніч чорних краваток

02.00 Життя на вершині

03.00 Після опівночі

04.00 Світські хроніки

04.25 Кумири

04.35 Модні історії

05.10 Rock Time 

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

06.35, 10.15 Нове «Шалене 

відео по-українськи»

07.35, 11.05 Облом.UA.

08.10, 19.10, 22.40 ДжеДАІ

08.30, 18.30 Спецкор

09.00, 19.30, 23.00 Секретні 

матеріали

09.20 Д/п «Заручники 

правосуддя»

12.30 Відеобімба

13.55, 23.20 Х/ф «Острів 
скарбів»

17.40, 20.00 Т/с «Останній 

коп»

20.50 Х/ф «Залізні 
перевертні»

ФУТБОЛ

06.00 Журнал Ліги Європи

06.55 «Наполі» 

— «Бенфіка». Ліга 

чемпіонів УЄФА

08.40, 18.40 Огляд середи. 

Ліга чемпіонів УЄФА

10.00, 15.40, 20.45 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20, 3.40 «Барселона» 

— «Ман Сіті». Ліга 

чемпіонів УЄФА

12.05, 1.50 Ліга чемпіонів. 

ONLINE

13.55 «Реал» — «Легія». 

Ліга чемпіонів УЄФА

16.00 «Динамо» (К) 

— «Бенфіка». Ліга 

чемпіонів УЄФА

17.50 Ніч Ліги чемпіонів

19.00, 21.55 Шлях до 

Стокгольма

19.50 «Шахтар» — «Гент». 

Ліга Європи УЄФА

22.35 «МЮ» — 

«Фенербахче». Ліга 

Європи УЄФА

00.00 «Інтер» — 

«Саутгемптон». Ліга 

Європи УЄФА

05.30 Топ-матч

ЄВРОСПОРТ

05.30, 9.30 Автоспорт. Серія 

Blancpain. Огляд сезону

06.30, 11.00, 12.30, 18.00, 

19.00 Футбол. 

Чемпіонат світу серед 

дівчат (до 17 років). 1/2 

фіналу

08.00 Теніс. Турнір WTA

10.30, 13.45, 22.00 Футбол. 

«ФІФА»

14.15 Футбол. Чемпіонат 

MLS. Найкращі 

моменти

14.45, 15.00 Велоспорт

16.00 Теніс. Турнір WTA. 1/4 

фіналу

20.00, 0.30, 2.30 Футбол

21.30, 2.00 Хокей. НХЛ. 

Регулярний сезон. 

Огляд

22.30 Футбол. ЧА. 

Чемпіоншип

00.00 Футбол. Чемпіонат 

MLS. Найкращі 

моменти

МЕГА

06.00, 10.30 Вражаючі кадри

06.50 Бандитський Київ

07.50 Правда життя

08.50 Вижити попри все

09.40, 16.10 Анатомія бою

11.20, 18.50 Правила життя

12.10, 19.40 У пошуках 

істини

13.10 Містична Україна

14.10, 20.40 Секретні історії

15.10 Мисливці на нацистів

17.00, 22.40 Таємниці акул

18.00 Вижити у Венесуелі

21.40 Дика Австралія

23.40, 1.20 Вражаюче відео

00.20 Борджіа: історія клану

К1

05.10 Рецепти щастя. Нова 

історія

05.50 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

09.25 Топ-модель 

по-російськи

10.20, 14.00, 15.00, 19.00, 

20.00, 21.00 Орел і 

решка

12.20 Т/с «Дикий ангел»

16.00 Файна Юкрайна

17.00 Розсміши коміка

18.00 Звана вечеря

22.00 КВК на БІС

23.00 Т/с «Доктор Хаус»

00.45 Т/с «90210: нове 

покоління»

02.25 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.45 Байдиківка

07.10, 9.45 М/с «Клуб Вінкс: 

школа чарівниць»

07.35 М/с «Чаґінгтон»

08.00 МультMIX

10.10 Х/ф «Шкільний 
мюзикл»

12.00, 17.55, 23.00 Панянка-

селянка

13.00, 21.00 Танька і 

Володька

14.00, 20.00 Одного разу під 

Полтавою

15.00 Т/с «Домашній арешт»

16.00 Віталька

16.55, 22.00 Країна У

00.00 Т/с «Світлофор»

01.00 Т/с «Студія 17»

01.55 Теорія зради

02.50 БарДак

03.55 Т/с «Щоденники 

Темного-2»

05.00 У ТЕТа тато!

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.40, 

21.00, 1.30, 5.10 Новини

06.10, 6.45, 8.10 Спорт

06.15, 8.15 Ера бізнесу

06.20, 8.20 АгроЕра

06.30, 7.05, 8.30 Смакота

07.15 Ранок

08.35 Паспорт.Ua

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00, 5.50 Вічне

09.10 Т/с «Травма»

09.50 План на завтра

10.25, 19.30 Про головне

10.55 Чоловічий клуб

11.30 Розсекречена історія

12.30 Слідство. Інфо

13.30 Казки Лірника Сашка

13.40 Як це?

14.00 Суспільний університет

14.50 Надвечір’я. Долі

15.50 Спогади

16.30 Д/с «Смачні 

подорожі»

17.30 Д/с «Бог в Америці»

18.25, 1.20 Новини. Світ

19.00, 1.45 Новини. Культура

19.25, 22.45 З перших вуст

20.00 Prime time з 

Мирославою Гонгадзе

20.30 Схеми

21.30, 5.35 Новини. Спорт

21.50 Т/с «Епоха честі»

ТРК «ЕРА»
23.00 Підсумки

23.20 Золотий гусак

23.50 На слуху

02.00 Телевистава 

«Житейське море»

03.30 Світло

04.15 Д/ф «Квант Індії»

ЧЕРВЕР—П’ЯТНИЦЯ, 13—14 ЖОВТНЯ 2016
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30 ТСН

06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.35 Маша і ведмідь

09.30 Чотири весілля-2

10.50, 12.20 Міняю жінку-2

14.10 Т/с «Сліпа»

14.45 Мольфар

15.45 Сімейні мелодрами-6

17.15 Мелодрама «Уламки 

щастя -2»

20.15 Вечірній Київ 2016

22.00 Світське життя

23.00 Ліга сміху

00.55 Драма «Приниження»

02.40 Що? Де? Коли?

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 13.10, 14.20 Слідство 

вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

17.40 Новини

07.15, 8.10 «Ранок з «ІНТЕРом»

09.20, 12.25 Т/с «25-та година»

15.40 Сімейний суд

16.40 Давай одружимося

18.00 Стосується кожного

20.00, 5.05 Подробиці

21.00 Чорне дзеркало

23.00 Х/ф «Принцеса на 
бобах»

01.10 Х/ф «Королева 
бензоколонки-2»

03.00 Чекай на мене

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.00, 13.15, 15.30 Агенты

 справедливости

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

2.50 Події

07.15, 8.15 Ранок з 

Україною

09.15, 4.30 Зоряний шлях

11.15, 3.40 Реальна містика

15.50, 20.55 Т/с «Лінії  

життя»

18.00 Т/с «Співачка і 

султан»

19.45 Говорить Україна

23.00 Події дня

23.30 Т/с «C. S. I. Нью-Йорк»

ICTV

05.30 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому 

місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

09.55 Патруль. Самооборона

10.15, 16.55 Т/с «Винищувачі»

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

14.30 Т/с «Відділ 44»

15.25, 16.20 Т/с «Нюхач-2»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Антизомбі

21.25 Дизель-шоу

23.30 Що? Де? Коли?

00.25 Х/ф «Максимальний 
ризик»

02.20 Т/с «Чорний 

список-2»

04.30 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Х/ф «Інтерв’ю з 
вампіром»

05.15, 18.00 Абзац

06.10, 7.25 Kids Time

06.12 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»

07.27 Т/с «Спецзагін «Кобра»

09.25 Половинки

11.20, 21.35 Київ вдень і вночі

15.15, 19.00 Супермодель 

по-українськи

22.35 Половинки

00.30 Суперінтуїція

01.50 Служба розшуку дітей

01.55 Зона ночі

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 1.55 Огляд преси

06.25, 0.25 Хроніка дня

06.30, 18.45 Місцевий час

06.40, 8.20, 21.25, 0.15 Бізнес-

час

06.45 Клуб LIFE

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 7.32, 8.10, 8.25, 8.35 

Інформаційний 

ранок

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

20.03, 1.00 Час. Підсумки дня

22.15 Стоп корупції!

23.10 «За Чай.com»

00.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

02.15 Машина часу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

03.35 В кабінетах

04.25 Фактор безпеки

04.45 Невигадані історії

05.25 Будемо жити

05.55 Рандеву з Яніною 

Соколовою

НТН

05.10, 4.30 Правда життя. 

Професії

05.50 Х/ф «Дике поле»
07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

і партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.35, 17.25 Т/с «Детективи»

12.10 Мисливці за 

привидами»

13.45, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: 

Лас-Вегас-12»

14.00, 19.00, 23.15, 2.35 

Свідок

15.40 Т/с «Гаваї 5.0-5»

23.45 Т/с «Той, що читає 

думки-4»

00.45 Т/с «Містер і місіс 

убивство»

03.05 Випадковий свідок

03.20 Речовий доказ

03.55 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Д/ф «Одкровення 

академіка 

Вернадського» 

06.30 Українські державники. 

Петро Франко 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.35, 18.25 Новини-Світ 

07.45, 18.40 Новини 

08.00, 19.00, 00.00 

Інформаційна програма 

«Культура.День» 

08.15 Ранок iз «Культурою»

08.55 Невигадані історії. Мрія 

про небо 

09.20 Дійові особи 

10.15 Гра долі. Дуель 

10.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Іван 

Драч, ч. 4 

11.00 Любовний монолог... 

Музична моновистава 

Національної оперети 

України 

12.40 Дарина Доброчаєва. 

Берегиня флори 

13.30 Чотири броди Михайла 

Стельмаха 

14.00, 02.00 Фільм та його 

передісторія «Чому 

посміхалися зорі»

15.35, 03.35 Джаз-бенд 

«Р-джаз»

16.00 Казки Запорізькі від 

Санька Сита 

16.15 Метатеорія професора 

Тищенка, ч. 1

17.00 Кохання і любов 

В. Винниченка 

17.30 Немеркнучі зірки. 

Євгенія Мірошниченко, 

ч. 1 

18.00 Володимир Білінський. 

Москва ординська, ч. 1

19.20, 00.20 Територія Кіно. 

Олександр Ітигілов-

молодший

20.15 Києвотека. Київ у 

літературі. Лиса гора

20.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Іван 

Драч, ч. 5

21.00 Вистава «Касандра»

22.30 Асоціація естрадних 

та джазових оркестрів 

України 

23.30 Д/ф «Вперед! Вперед! 

Синголи!»

01.10 Києвотека. Київ у кіно. 

«Артист з Коханівки» 

01.30 Діалог Василь 

Герасим’юк — Андрій 

Топачевський, ч. 4

04.00 Х/ф «Злочин 
iз багатьма 
невідомими», ч. 5

05.05 Дороги любові

СТБ

05.50 Зіркове життя

07.45 Х/ф «Смугастий 
рейс»

09.25 Х/ф «Доглядальниця»
11.20 Х/ф «Дихай зі мною. 

Щастя в борг»
18.00, 22.00 Вiкна-новини

18.30, 0.30 Т/с «Коли ми 

вдома»

20.00, 22.45 Танцюють всі!-9

ТОНІС

05.55 Таке спортивне життя

06.20 Будьте здорові!

06.30, 21.40 Відлуння

07.00, 22.10 Пригоди Остіна 

Стівенса

09.50, 16.50 Алло, лікарю!

11.15 Д/ф «Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем»

13.45, 17.45 Чарівні світи

14.40, 23.10 Повітряні воїни

16.15, 21.00 Мова тварин

18.15 Путівник прочанина

18.35, 4.50 Цивілізація 

Incognita

19.00 Баскетбол. Суперліга 

«Динамо» (Київ) 

— «Кривбас» (Кривий 

Ріг)

00.10 Ніч чорних краваток

01.50 Життя на вершині

02.55 Вихідний, після опівночі

03.55 Світські хроніки

04.20 Кумири

04.30 Модні історії

05.00 Джаз-коло

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

06.35, 10.15 Нове «Шалене 

відео по-українськи»

07.35, 11.05, 1.50 Облом.UA.

08.10, 19.10 ДжеДАІ

08.30, 18.30 Спецкор

09.00, 19.30 Секретні 

матеріали

09.20 Д/п «Заручники 

правосуддя»

12.30 Відеобімба

14.00 Х/ф «Місце аварії: 
сім’я в небезпеці»

15.50 Х/ф «Залізні 
перевертні»

17.40 Т/с «Останній коп»

20.10 Х/ф «Балістика: Екс 
проти Сівер»

22.00 Х/ф «Великий вибух»
00.00 Х/ф «Удар 

блискавки»

ФУТБОЛ

06.00, 19.20 «Феєнорд» 

— «Зоря». Ліга Європи 

УЄФА

07.45 Моя гра

08.15 «Інтер» — 

«Саутгемптон». Ліга 

Європи УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.25 «Сельта» — «Аякс». 

Ліга Європи УЄФА

12.10, 1.30 «МЮ» — 

«Фенербахче». Ліга 

Європи УЄФА

13.55 «Барселона» — «Ман 

Сіті». Ліга чемпіонів 

УЄФА

16.05 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

17.00 «Шахтар» — «Гент». 

Ліга Європи УЄФА

18.50 Світ Прем’єр-ліги

21.10, 3.20 ЧІ. Передмова до 

туру

21.40 «Осасуна» — «Бетіс». ЧІ

23.40 «Динамо» (К) 

— «Бенфіка». Ліга 

чемпіонів УЄФА

03.50 «Наполі» 

— «Бенфіка». Ліга 

чемпіонів УЄФА

05.40 Топ-матч

ЄВРОСПОРТ

05.00, 8.00, 12.30 Теніс. Турнір 

WTA. 1/4 фіналу

06.30, 9.30 Велоспорт. 

Чемпіонат Європи 

(трек)

11.00 Настільний теніс. 

Чемпіонат Європи

14.00, 15.00, 1.30 Велоспорт

16.00, 21.00 Хокей. НХЛ. 

Регулярний сезон. 

Огляд

16.30, 19.30 Футбол

18.00 Баскетбол. Єврокубок. 

Груповий етап

21.30 Футбол. ЧА. 

Чемпіоншип

23.45, 2.30 Теніс. Турнір WTA. 

Люксембург. 1/2 фіналу

01.00 Футбол. «ФІФА»

МЕГА

06.00, 10.30 Вражаючі кадри

06.50 Бандитська Одеса

07.50 Правда життя

08.50, 18.00 Вижити у 

Венесуелі

09.40 Анатомія бою

11.20, 18.50 Правила життя

12.10, 19.40 У пошуках істини

13.10 Містична Україна

14.10, 20.40 Секретні історії

15.10 Охоронці Гітлера

16.10 Смертельний двобій

17.00 Таємниці акул

21.40 Дика Австралія

22.40 Акула ХХІ століття

23.40 Вражаюче відео

00.20 Борджіа: історія клану

01.20 Шокуюче відео

К1

05.10 Рецепти щастя. Нова 

історія

05.50 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

09.25 Топ-модель по-

російськи

10.20, 14.00, 15.00, 19.00, 

20.00, 21.00 Орел і 

решка

12.20 Т/с «Дикий ангел»

16.00 Файна Юкрайна

17.00, 1.00 Розсміши коміка

18.00 Звана вечеря

22.00 КВК на БІС

23.00 КВК

02.00 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.45 Байдиківка

07.10, 9.30 М/с «Клуб Вінкс: 

школа чарівниць»

07.35 М/с «Чаґінгтон»

08.00 МультMIX

10.00 Х/ф «Шкільний 
мюзикл-2»

12.00, 17.55 Панянка-селянка

13.00 Танька і Володька

14.00 Одного разу під 

Полтавою

15.00 Т/с «Домашній арешт»

16.00 Віталька

16.55 Країна У

20.00 Х/ф «Рожева 
пантера»

21.35 Х/ф «Рожева 
пантера-2»

23.20 Х/ф «Мурахи у 
штанях»

01.00 Т/с «Студія 17»

01.55 Теорія зради

02.50 БарДак

03.55 Т/с «Щоденники 

Темного-2»

05.00 У ТЕТа тато!

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.40, 

21.00, 1.30, 5.10 Новини

06.10, 6.45, 8.10 Спорт

06.15, 8.15 АгроЕра

06.25, 7.05, 8.25 Смакота

06.35 Ера будівництва

07.15 Ранок

08.30 Територія закону

08.35 Паспорт.Ua

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00, 5.50 Вічне

09.10 Т/с «Травма»

09.50 РЕ:ФОРМА

10.25, 19.30, 3.45 Про головне

10.55 Д/ф «Крізь час і слово. 

Іван Драч»

12.00 Prime time з 

Мирославою Гонгадзе

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 «Смачні подорожі»

17.30 Д/с «Бог в Америці»

18.25, 1.20 Новини. Світ

19.00, 1.45 Новини. Культура

19.25 З перших вуст

20.00 На пам’ять

20.30 План на завтра

21.30, 5.35 Новини. Спорт

21.50 Війна і мир

22.30 Класики світової 

літератури

ТРК «ЕРА»
23.00 Підсумки

23.20 Золотий гусак

23.50 На слуху

02.00 Музичне турне

02.55 Надвечір’я. Долі

04.15 Д/ф «Жінки у 

блакитних беретах»
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 19.30 ТСН

07.00 Світське життя

08.00 Сніданок. Вихідний

10.00 Поверніть мені 

красу-2

11.20 Комедія «Службовий 

роман»

14.25 Голос. Діти-3

16.35 Вечірній квартал

18.30 Розсміши коміка-2016

20.15 Українські сенсації

21.15 Ліга сміху-2016

23.10 Вечірній Київ-2016

00.55 Мелодрама «Будинок із 

сюрпризом»

03.55 Неділя з «кварталом»

04.45 Комедія «Службовий 

Роман»

ІНТЕР

06.00 Х/ф «Золотоволоска»
08.00 Х/ф «Принцеса на 

бобах»
10.10 Х/ф «Покровські 

ворота»
13.00 Х/ф «Торкнутися неба»
14.50 Т/с «Сережка Казанови»

18.40, 20.30 Концерт «Мрія 

про Україну»

20.00, 2.30 Подробиці

22.30 Добрий вечір на «Інтері»

23.15 Навколо М

00.15 Х/ф «Наречена-
втікачка»

03.00 Х/ф «Королева 
бензоколонки-2»

04.30 Х/ф «Без року тиждень»
05.45 Х/ф «Русалонька»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00, 1.35 

Події

07.10, 5.10 Зоряний шлях

10.00 Кулінарна академія 

Олексія Суханова

11.00 Х/ф «Мрії з 
пластиліну»

13.00, 15.20 Т/с 

«Спадкоємиця»

17.10, 19.40 Т/с «Долю не 

обдуриш»

21.45 Х/ф «Мама виходить 
заміж»

23.40 Реальна містика

02.15 Т/с «C. S. I. Нью-

Йорк»

ICTV

06.25 Факти

06.55 М/с «Пригоди 

мультинят»

07.50, 4.05 Стоп-10

08.45, 4.55 Провокатор

09.45 Більше ніж правда

10.40 Секретний фронт

11.40 Антизомбі

12.35, 13.00 Громадянська 

оборона

12.45 Факти. День

13.50 Інсайдер

14.50 Х/ф «Максимальний 
ризик»

16.45 Х/ф «Відчайдушний»
18.45 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки

20.05 Х/ф «Викрадена-2»
21.55 Х/ф «Три дні на 

вбивство»

00.05 Х/ф «Незвичайна 
подорож»

01.55 Т/с «Чорний список-2»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.50, 2.55 Зона ночі

03.15 Абзац

04.10, 6.05 Kids Time

04.15 М/ф «Монстри проти 

прибульців»

06.07 Хто зверху-5?

08.00 Ревізор

11.05 Пристрасті за 

«Ревізором»

14.00 Зірки під гіпнозом

15.55 М/ф «Рататуй»

18.00 Х/ф «Пірати 
Карибського моря: 
прокляття чорної 
перлини»

21.00 Х/ф «Пірати 
Карибського моря: 
скриня мерця»

00.00 Х/ф «Жах 
Амітівілля»

5 канал

06.00 Час-тайм

06.15 Рандеву з Яніною 

Соколовою 

06.35 Кордон держави

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 22.00, 

00.00 Час новин

07.30 Суперкнига

07.50, 8.20, 22.15, 0.15 Бізнес-

час

08.30 Не перший погляд

09.15 Мотор

09.20 Автопілот-новини

09.30 Укравтоконтинент

10.10 Модне здоров’я

10.30 Сімейний лікар

11.05 П’ятий поверх

11.30 Майстри ремонту

12.15 Сімейні зустрічі

12.35 Прес-конференція щодо 

ситуації у зоні АТО

13.10, 3.20 Кіно 

з Я. Соколовою

13.30 Історія успіху

13.40 Сучасний фермер

14.10, 4.15 Феєрія мандрів

14.30 Навчайся з нами

15.15, 4.35 Час інтерв’ю

15.30 Палата

16.10 Фінансовий тиждень

16.30 Особливий погляд

17.10 Д/ф

18.15, 2.35 Фактор безпеки

19.25, 23.30 Машина часу

20.00, 0.20, 5.15 Рандеву 

з Я. Соколовою

21.00, 1.30 Велика політика

21.30, 3.00 Вікно в Америку

22.30 Д/ф «Окупація»

01.15, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

02.15 В кабінетах

НТН

05.00 Х/ф «Дорога в 
пекло»

08.10 Х/ф «Фронт за 
лінією фронту»

11.30, 3.50 Речовий доказ

15.00 Т/с «Детективи»

19.00, 3.05 Свідок

19.30 Х/ф «Перекладачка»
21.15 Х/ф «Небезпечний 

Бангкок»
23.10 Х/ф «Чорний грім»
01.00 Т/с «Рейк»

03.35 Випадковий свідок

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Казки запорозькі від 

Санька Сита 

06.15 Метатеорія професора 

Тищенка, ч. 1 

07.00 Кохання і любов 

В. Винниченка 

07.30 Немеркнучі зірки. 

Євгенія Мірошниченко, 

ч. 1 

08.00 Володимир Білінський. 

Москва ординська, ч. 1 

08.25 Новини-Світ 

08.35 Новини 

08.50 Інформаційна 

програма «Культура.

День» 

09.05 І постала церква

09.20 Територія Кіно. 

Олександр Ітигілов-

молодший 

10.15 Києвотека. Київ у 

літературі. Лиса гора 

10.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Іван 

Драч, ч. 5 

11.00 Вистава «Касандра» 

12.30 Асоціація естрадних 

та джазових оркестрів 

України 

13.30 Д/ф «Вперед! Вперед! 

Синголи!» 

14.00, 02.00 Симфонія осені. 

Концерт, ч. 1

15.00, 03.00 Українське 

традиційне гончарство

16.00 Світ дитини 

16.10 Казки Лірника Сашка

16.20 Руслан Найда. Козацька 

уява

17.00 Міркування на тему 

освіти, ч. 1

17.30 Музика і музиканти. 

Ференц Ліст в Україні, 

ч. 1

18.00 Замок Паланок

18.15 Луцьк і Косачі. 

«Зібрались ми на 

віче...»

19.00, 00.00 Інформаційно-

аналітична програма 

«Культура. Дайджест»

19.20, 00.20 Позиція. Олена 

Кухаревська. Класна 

робота!

19.45 Театральні силуети. 

Задушевний актор. 

Валерій Сивач

20.20 Мистецтво Михайла 

Дмитренка

20.35 Д/ф «Стометрівка з 

Борисом Олійником»

21.00 М. Кропивницький «Дві 

сім’ї». Фільм-вистава 

театру ім. І. Франка 

22.45 Флейта Олега 

Кудряшова 

23.30 Д/ф «Відлуння віків. 

Олександрія»

00.45 Музейні скарби. 

Ліствиця

01.10 Ігор Калинець

04.00 Х/ф «Злочин 
iз багатьма 
невідомими», ч. 6

05.05 Вітражі Адама Сталони-

Добжанського

СТБ

05.50 ВусоЛапоХвіст

08.00 Караоке на майдані

09.00 Все буде смачно!

09.55 Т/с «Коли ми вдома»

13.15 Зважені та щасливі-6

17.00 Хата на тата

19.00 Х-Фактор-7

22.25 Танцюють всі!-9

01.15 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.15 Х/ф «Великий 
розрадник»

09.50 Шеф-кухар країни

11.00, 16.20 Мова тварин

13.30 Цивілізація Incognita

14.00 Чарівні світи

15.10 Путівник прочанина

15.20 Пригоди Остіна 

Стівенса

16.50 Вечір пам’яті Миколи 

Мозгового 

18.50 Д/ф «Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем»

20.00 Повітряні воїни

21.00 Х/ф «Зимова 
сплячка»

00.35 Вихідний, після 

опівночі

01.55 Ніч чорних краваток

03.20 Життя на вершині

04.00 Х/ф «Шепотіння та 
крики»

05.30 Rock Time 

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

06.40 Маски-шоу

07.50 Облом.UA

08.40 Вайпаут

11.00 Богатирі

12.00 Top Gear

14.20 Х/ф «Загін «Морські 
котики»

16.50 12 тур ЧУ з футболу 

«Карпати» — «Сталь»

19.20 12 тур ЧУ з футболу 

«Волинь» — «Дніпро»

21.25 Д/п «Міля»

22.20 Х/ф «Каральний 
загін»

00.15 Х/ф «Місце аварії: 
сім’я в небезпеці»

01.50 Облом.UA.

ФУТБОЛ

06.00, 8.00, 13.40, 16.50, 

19.10, 5.45 Топ-матч

06.10 «Сельта» — «Аякс». 

Ліга Європи УЄФА

08.10 «Динамо» (К) 

— «Бенфіка». Ліга 

чемпіонів УЄФА

10.00, 16.30, 23.00 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20, 21.30 Д/ф «Президент: 

від мрії до звершення»

11.50 «Шахтар» — «Гент». 

Ліга Європи УЄФА

13.55 ЧА. Передмова до туру

14.25 «Борнмут» — 

«Тоттенгем». ЧА

15.15 Коефіцієнти ФІФА/

УЄФА

17.10 «Валенсія» — 

«Барселона». ЧІ

18.00 Футбол Tables

19.25 «Ліверпуль» — «Вест 

Бромвіч». ЧА

23.20 «Лестер» — «Кристал 

Пелес». ЧА

01.10 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

02.05 «Еспаньйол» — 

«Ейбар». ЧІ

03.55 «Арсенал» — 

«Мідлсбро». ЧА

ЄВРОСПОРТ

04.00, 6.30, 9.30 Велоспорт. 

Чемпіонат Європи 

(трек)

05.00, 8.00, 12.00 Теніс. Турнір 

WTA. Люксембург. 1/2 

фіналу

10.45, 13.00, 13.45, 23.30 

Гірські лижі. Кубок 

світу. Жінки. Слалом-

гігант

15.00 Велоспорт

16.00, 21.30, 1.30 Хокей. НХЛ. 

Регулярний сезон. 

Огляд

16.30, 19.00 WATTS

17.00, 19.15 Футбол. ЧА. 

Чемпіоншип

22.00, 0.45, 2.00 Футбол

00.00 Автоспорт. Суперкубок 

Porsche. Перша гонка

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

06.40 Містична Україна

08.30 У пошуках істини

10.10 Мисливці на нацистів

11.50 Ісус: таємниче життя

13.40 Хрест у мистецтві

14.30 Таємниці акул

15.30 Дика Австралія

18.30 Брама часу

21.00 Розгадка таємниць 

Біблії

23.50 Борджіа: історія клану

00.50 Вражаюче відео

К1

05.00 Рецепти щастя. Нова 

історія

05.50 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15, 11.10 М/ф

12.50 Х/ф «Мирний воїн»
15.10 Кохання з першого 

погляду

16.00, 17.00 Орел і решка

23.40 Т/с «Сонна Лощина»

01.25 Т/с «Комісар Рекс»

03.00 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.45 М/с «Козаки. Футбол»

07.10 Байдиківка

07.35 М/с «Чаґінгтон»

08.00 МультMIX

09.55 М/с «Дора-

мандрівниця»

10.25 М/с «Елвін і бурундуки»

10.50 Х/ф «Шкільний 
мюзикл»

12.40 Х/ф «Шкільний 
мюзикл-2»

14.40 Одного разу під 

Полтавою

16.30 Х/ф «Рожева 
пантера»

18.15 Х/ф «Рожева 
пантера-2»

20.00 Танька і Володька

22.00 Х/ф «Мурахи у 
штанях»

23.25 Х/ф «Нові мурахи у 
штанях»

01.00 Шпілівілі

02.00 Теорія зради

02.50 БарДак

03.55 Т/с «Щоденники 

Темного-2»

05.00 У ТЕТа тато!

УТ-1

06.00 Підсумки

06.15 У просторі буття

06.50, 0.20 Телемагазин

07.05 АгроЕра. Підсумки

07.20 Шеф-кухар країни

07.50 Золотий гусак

08.15 Смакота

08.40 Світ on line

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 М/с «Мандрівники в 

часі»

10.05 Як це?

10.30 Хто в домі господар?

10.50 Хочу бути

11.15 Школа Мері Поппінс

11.30 Суспільний університет

12.45 Д/с «Бог в Америці»

14.50 Д/с «Смачні подорожі»

16.00 Чоловічий клуб. Спорт. 

Бокс

17.35 Чоловічий клуб

18.10 Д/ф «Богдан 

Гаврилишин. Місія 

— свобода»

19.10 Х/ф «Нортенгерське 
абатство»

21.00, 5.35 Новини

21.30 Спорт. Тиждень

21.55 Розсекречена історія

22.45 Мегалот

ТРК «ЕРА»
23.00 Територія закону

23.20 Вперед на Олімп

23.40 Добрі справи

01.20 Музичне турне

02.25 Т/с «Пастка»

04.40 Віра. Надія. Любов
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КАНАЛ «1+1»

08.00 Сніданок. Вихідний

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.40 М/ф «Маша і Ведмідь»

10.05 ТСН

11.00 Світ навиворіт- 7

12.00 Гроші

13.25 Українські сенсації

14.30 Життя без обману-2016

15.50 Комедія «Найкращий» 

тиждень мого життя»

19.30, 5.15 ТСН-тиждень

21.00 Голос. Діти-3

23.15 Комедія «Божевільне 

весілля»

00.55 Аргумент кiно

01.35 Світське життя

02.25 Драма «Приниження»

04.05 В мережі

ІНТЕР

07.40 Подробиці

08.10 уДачний проект

09.00 Готуємо разом

10.00 Орел і решка. 

Навколосвітня подорож»

11.00 Орел і решка. Шопінг

12.00 Навколо М

13.00 Добрий вечір на «Інтері»

14.00 Х/ф «Наречена-
втікачка»

16.15 Х/ф «Влітку я надаю 
перевагу весіллю»

18.10, 21.30 Т/с «Все 

повернеться»

20.00 Подробиці тижня

23.30 Х/ф «Покровські 
ворота»

02.20 Д/ф «Потойбіччя. Сни»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.50 Події

07.30 Зоряний шлях

09.00 Х/ф «Мама виходить 
заміж»

11.00 Т/с «Долю не обдуриш»

14.50 Х/ф «Мрії з 
пластиліну»

16.45, 20.00 Т/с «А сніг кружляє...»

19.00, 5.50 Події тижня 

21.40 Т/с «Спадкоємиця»

01.20 Т/с «Співачка і султан»

ICTV

05.45 М/с «Пригоди 

мультинят»

06.35 Факти

07.05, 3.35 Стоп-10

08.00, 4.20 Провокатор

08.55 Зірка YouTube

10.10 Дивитись усім!

11.55 Без гальм

12.20, 13.00 Х/ф 
«Відчайдушний»

12.45 Факти. День

14.45 Х/ф «Три дні на 
вбивство»

16.55 Х/ф «Викрадена-2»
18.45 Факти тижня

20.25 Х/ф «Прискорення»
22.15 Х/ф «Мисливці за 

відьмами»

23.55 Х/ф «Судний день»
02.00 Х/ф «Незвичайна 

подорож»

НОВИЙ КАНАЛ

04.55 Абзац

05.50, 7.55 Kids Time

05.52 М/ф «Веселі ніжки»

07.57 Т/с «Пригоди Мерліна»

12.40 Х/ф «Пірати 
Карибського моря: 
прокляття чорної 
перлини»

15.40 Х/ф «Пірати 
Карибського моря: 
скриня мерця»

18.45 Х/ф «Самотній 
рейнджер»

21.00 Х/ф «Хеллбой: герой 
із пекла»

23.15 Х/ф «Суперфорсаж»
01.25 Х/ф «Жах Амітівілля»

5 канал

06.00, 9.30 Вікно в Америку

06.25, 18.10, 0.20 Велика 

політика

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 22.00, 00.00 

Час новин

07.30 Суперкнига

07.50, 8.25, 22.15, 0.15 Бізнес-

час

08.10 Гра інтересів

08.30, 3.15 Феєрія мандрів

09.10 Мотор

09.20 Автопілот-тест

09.25 Технопарк

10.10 Кордон держави

10.25 Будемо жити

10.40 Драйв

11.10 Час інтерв’ю

12.15 Сімейні зустрічі

12.40 Прес-конференція щодо 

ситуації у зоні АТО

13.10 Модне здоров’я

13.35 Ваш лікар

14.10 Агрокраїна

14.30 Діалоги з Патріархом

15.15 П’ятий поверх

16.05 В кабінетах

16.30 Акцент

17.10 Д/ф

19.25 Невигадані історії

20.00 Д/ф «Українська 

мозаїка»

21.00, 1.15 Час: підсумки тижня 

21.40, 3.00 Час-Time

22.30 Д/ф «Окупація»

23.20 Фінансовий тиждень

01.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

01.55 Огляд преси

02.15, 5.15 Машина часу

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.05 Легенди бандитської 

Одеси

05.30 Правда життя. Професії

06.10 Х/ф «Дике поле»
08.15 Х/ф «Перекладачка»
09.55 Т/с «Охоронець-3»

13.00 Розсміши коміка

13.55 Т/с «Великі почуття»

14.50 Х/ф «Оксамитові 
ручки»

16.45 Легенди кримінального 

розшуку

19.00 Т/с «Мережева загроза»

23.00 Х/ф «Патруль часу»
00.55 Х/ф «Змії піску»
02.45 Х/ф «Небезпечний 

Бангкок»
04.20 Випадковий свідок

04.30 Речовий доказ

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Руслан Найда. Козацька 

уява 

06.45 Міркування на тему 

освіти, ч. 1 

07.15 Музика і музиканти. 

Ференц Ліст в Україні, 

ч. 1 

07.45 Замок Паланок 

08.00 Луцьк і Косачі. 

«Зібрались ми на віче...» 

08.40 Іван Єгоров. Кольори 

радості

08.55 Світ дитини 

09.05 Казки Лірника Сашка

09.20 Позиція. Олена 

Кухаревська. Класна 

робота! 

09.45 Театральні силуети. 

Задушевний актор. 

Валерій Сивач 

10.20 Мистецтво Михайла 

Дмитренка 

10.35 Д/ф «Стометрівка з 

Борисом Олійником» 

11.00 М. Кропивницький «Дві 

сім’ї». Фільм-вистава 

театру ім. І. Франка 

12.45 Флейта Олега Кудряшова 

13.30 Д/ф «Відлуння віків. 

Олександрія» 

14.00, 02.00 Симфонія осені. 

Концерт, ч. 2

15.10, 03.10 Незнаний 

Шевченко. Аристократ 

духу

16.00 М. Лукадо «Ти 

особливий». Вистава 

Київського академічного 

театру на Липках

16.55 Майстер-клас. 

Ілюстрація у стилі fashion 

art

17.25 Родове гніздо князів 

Острозьких

18.05 Богдан Веселовський та 

його пісні, ч. 1

19.00, 00.00 Інформаційно-

аналітична програма 

«Культура. Дайджест»

19.20, 00.20 Мовою мистецтва. 

Академія. Майстерня 

станкового живопису

19.45 Вишнівець. Колиска 

князя запорозького

20.05 Головна роль. Ярослава 

Кравченко

21.00 Михайло Гришко. 

Тріумф і трагедія 

таланту

22.30 Б. Грищук. «Поет і кат». 

Моновистава театру 

«Кут», м. Хмельницький

23.10 Все про оперету. 

Народні артисти України 

Людмила Маковецька та 

Олександр Трофимчук

00.45 Дерев’яні церкви 

Галичини

01.05 Головна роль. Наталя 

Ворожбит

04.00 Х/ф «Злочин 
iз багатьма 
невідомими», ч. 7

05.15 Компіляція «Проект 

Миродзвін»

 

СТБ

06.20 ВусоЛапоХвіст

09.00 Все буде смачно!

09.55 Караоке на майдані

10.50 Т/с «Коли ми вдома»

11.45 МастерШеф-6

19.00 Битва екстрасенсів-16

20.55 Один за всіх

22.10 Х-Фактор-7

01.50 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.10 Х/ф «Справа 
Артамонових»

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 Путівник прочанина

15.20 Пригоди Остіна Стівенса

16.20 Ювілейний концерт 

Оксани Білозір

20.15 Кумири

20.35 Світські хроніки

21.00 Євромакс

21.40 Від хіта до хіта

22.10 Х/ф «Шепіт і крики»
00.00 Вихідний, після опівночі

01.10 Ніч чорних краваток

02.15 Життя на вершині

02.50 Х/ф «Зимова сплячка»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

06.40 Маски-шоу

07.50 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

08.20 Облом.UA

09.00 Бушидо

10.35, 16.00 Роби бізнес

11.00 Люстратор 7,62

12.00 Люстратор. Спецпроект

13.00 Секретні матеріали

14.00 Цілком таємно

15.00 Дембель

16.25 Х/ф «Граф Монте 
Крісто»

19.20 12 тур ЧУ з футболу 

«Чорноморець» 

— «Ворскла»

21.30 Профутбол

23.15 Х/ф «Каральний 
загін»

01.10 Х/ф «Удар блискавки»

ФУТБОЛ

06.00, 8.00, 5.40 Топ-матч

06.10 «Гранада» — 

«Спортінг». ЧІ

08.10 «Феєнорд» — «Зоря». 

Ліга Європи УЄФА

10.00, 16.20, 20.15 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 Моя гра

10.50 «Валенсія» — 

«Барселона». ЧІ

12.30 Журнал Ліги чемпіонів

13.00, 15.55, 16.40, 18.55 

Футбол LIVE

13.55 «Олександрія» 

— «Динамо». ЧУ

14.45 Футбол Tables

16.55 «Олімпік» — «Зоря». 

ЧУ

19.25 «Зірка» — «Шахтар». 

ЧУ

21.20 Великий футбол

23.00 Д/ф «Президент: від мрії 

до звершення»

00.30 «Челсі» — «МЮ». ЧА

02.25 Огляд матчів. Ліга 

Європи УЄФА

03.20 «Сельта» — 

«Депортіво». ЧІ

05.10 Журнал Ліги чемпіонів

ЄВРОСПОРТ

04.30, 13.30 WATTS

05.00, 15.30, 17.00, 20.15, 

22.00, 1.00 Футбол

07.30 Футбол. «ФІФА»

08.00 Теніс. Турнір WTA. Фінал

09.30 Велоспорт. Чемпіонат 

Європи (трек)

10.45, 13.45, 18.30 Гірські лижі. 

Кубок світу. Чоловіки. 

Слалом-гігант

12.00 Настільний теніс. 

Чемпіонат Європи

15.00, 21.30, 0.30 Хокей. НХЛ. 

Регулярний сезон. Огляд

19.00, 19.30 Автоспорт. 

Суперкубок Porsche

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

06.40 Містична Україна

08.30 У пошуках істини

10.10 Охоронці Гітлера

11.50 Розгадка таємниць Біблії

14.30 Акула ХХІ століття

15.30 Дика Австралія

18.30 Прихована реальність

21.00 Ісус: таємниче життя

22.50 Хрест у мистецтві

23.50 Борджіа: історія клану

00.50 Шокуюче відео

К1

05.10 Рецепти щастя. Нова 

історія

05.50 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15, 9.15 М/ф

11.00 Х/ф «Мирний воїн»
13.15, 14.15 Орел і решка

19.00, 1.00 Вечірній квартал

21.00 Х/ф «Хатіко: 
найвірніший друг»

22.50 КВК

03.00 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.45 М/с Козаки. Футбол

07.10 Байдиківка

07.35 М/с «Чаґінгтон»

08.00 МультMIX

09.55 М/с «Дора-

мандрівниця»

10.25 М/с «Елвін і бурундуки»

10.50 М/ф «Воруши ластами-2. 

Утеча з раю»

12.20 Х/ф «Герой з плаката»
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 

Танька і Володька

15.35, 16.35, 17.35, 18.35, 

19.35 Одного разу під 

Полтавою

20.00 Країна У

22.00 Х/ф «Нові мурахи у 
штанях»

23.35 Т/с «Світлофор»

01.00 Шпілівілі

02.00 Теорія зради

02.50 БарДак

03.55 Т/с «Щоденники 

Темного-2»

05.00 У ТЕТа тато!

УТ-1

06.00 Світ православ’я

06.35 На слуху

06.55, 0.20 Телемагазин

07.15, 7.50 Золотий гусак

08.15 Смакота

08.40 Світ on line

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Х/ф «Нортенгерське 
абатство»

11.05 М/с «Мандрівники в 

часі»

12.00 Театральні сезони

12.30 Мистецькі історії

12.55 Спогади

13.30 Гра долі

14.20 Фольк-music

15.30 Твій дім

15.45 Борхес. Розмови про 

розумне з Кирилом 

Галушком

16.30 Т/с «Епоха честі»

20.10 Подорожні

21.00, 5.35 Новини

21.30 Перша шпальта

22.00 Книга ua

22.30 Класики світової 

літератури

ТРК «ЕРА»
23.00 Паспортний сервіс

23.20 Шлягер року

01.20 Музичне турне

02.20 Т/с «Пастка»
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«Покровонько, Покровонько, покрий мою головоньку хоч онучею, 

хоч ганчіркою, хай не мучуся дівкою».
українське прислів’я

УКРАЇНА МОЛОДА

Людмила НІКІТЕНКО

У п’ятницю — Покрова. Це 
свято українці вважають не 
лише народно-релігійним, 
а й національним. У народі 
кажуть: «Покрова накриває 
траву листям, землю — сні-
гом, воду — льодом, а дівчат 
— шлюбним вінцем».  І якщо 
планується весілля, то до 
Покрови має відбутися сва-
тання. А вже з 14 жовтня на-
стає весільна пора, яка триває 
аж до Пилипівки. 
Весілля восени — особливо 
красиве і барвисте. Природа 
тішить око золотом на дере-
вах, немає виснажливої літ-
ньої спеки, закінчився період 
відпусток. Тож і сьогодні ба-
гато пар обирають саме цю 
пору, аби стати на весільний 
рушничок...

«Жили в одному будинку 
в Черкасах, а познайомилися 
в Києві»
 Погожої осінньої днини гу-
ляли весілля й у родині чер-
кащан Івана та Світлани Про-
копенків — віддавали заміж 
доньку Олю. Дівчина їм не рід-
на, вона — університетська 
подруга їхньої дочки Марини. 
Але у родині, як каже Світлана 
Василівна, її вважають за свою 
дитину.
 Весілля святкували у неве-
ликому затишному кафе непо-
далік дому. З тераси, на якій 
стояли столики, — неймовір-
ний вид на Кременчуцьке море. 
Кілька днів бабиного літа по-
дарували Черкасам сонячну й 
тиху погоду. І гості на весіллі, 
а в кафе зібралися лише родичі 
та добрі знайомі родини, гуртом 
дійшли думки, що така осіння 
благодать у цей суботній день, 
прикрашена відблисками золо-
того листя на деревах, — то доб-
рий знак на щастя молодим.
 Відсвяткувати своє весілля 
Оля та Руслан вирішили в ук-
раїнському стилі і вбралися у 
вишиванки. Адже це символ 
їхнього кохання. Саме завдя-
ки вишиванці вони зустріли-
ся.
 Цю родину знаю кілька 
років поспіль. Відтоді, як поз-
найомилася із Світланою Ва-
силівною. Але про історію ко-
хання Олі та Руслана почула 
вперше. Тож уже після весіл-
ля прошу дозволу її оприлюд-
нити. «Про все найкраще роз-
каже Маринка», — каже мені 
Світлана Василівна. І ми домо-
вляємося про зустріч.
 Через кілька днів сиди-
мо за чашкою кави. Марин-
ка зізнається, що дуже радіє 
за Олю. Нарешті вона знайш-
ла ту людину, про яку мрія-
ла. «Хочу, аби про щасливу іс-
торію моєї сестри дізналися 
люди, які самотні й досі шука-
ють своє кохання», — пояснює 
мені Маринка. 
 Каже, вкотре переконалася: 
щастя ходить поруч. Ми зуст-
річаємося з ним біля свого бу-
динку, на перехресті вулиці, у 
рідному колективі. Але нерід-
ко проходимо повз, не поміча-
ючи. А варто, впевнена Мари-
на, тільки озирнутися, краще 
придивитися, прислухатися 
до свого серця, і, можливо, по-
руч з вами той єдиний чи єди-
на, кого ви чекаєте.
  Так і в Олі вийшло. З Русла-
ном вони жили в одній багато-
поверхівці у Черкасах. Тільки 
Оля у першому під’їзді, а Рус-
лан — у тринадцятому. І, пев-

но, не раз за минулі роки зус-
трічалися, та проходили повз. 
Але, правду кажуть, свою долю 
й конем не об’їдеш. Тож і вони 
нарешті зустрілися. Тільки не 
в Черкасах, а... в Києві.
 «З Олею ми познайомилися, 
ще коли вступали до універси-
тету в Києві. Обидві з Черкас. 

Так стали дружити», — роз-
повідає Маринка. Вона каже, 
Олю виховувала бабуся. Так 
склалося. Дівчата навчали-
ся на третьому курсі, коли ба-
буся несподівано пішла з жит-
тя. Оля важко перенесла втра-
ту єдиної близької людини. Від 
горя могла годинами лежати на 
ліжку, відвернувшись до стіни, 
пропускала пари. 
 Маринка добре пам’ятає, що 
тільки через кілька днів наси-
лу вблагала її вийти на вулицю. 
Дівчата дісталися до Андріївсь-
кого узвозу. Оля йшла мовчки. 
Маринці здавалося, що подру-
га мало що бачила під час тієї 
прогулянки. Бо і в погляді, і, 
певно, в душі було порожньо 

від внутрішнього болю. 
 «За роки навчання Анд-
ріївський узвіз став для нас рід-
ним місцем. Жили неподалік. 
Як випадали вільні вихідні, 
старалися там прогулятися. І 
коли було гарно на душі, і коли 
— не дуже», — веде далі Мари-
на. 

«Тепер ти — моя сім’я!» 
 Так було й того разу. Потім 
вони зайшли до Михайлівсь-
кого собору, поставили свічки 
й помолилися. А коли вийшли, 
Оля взяла Марину за руку й 
тихо мовила: «Тепер ти — моя 
сім’я!».
  З того часу вони — одна ро-
дина. Олю за дочку вважають 
Іван Петрович та Світлана Ва-
силівна. 
 Оля була дружкою на Ма-
ринчиному весіллі, вона хре-
щена її сина Сашка. Названа 
сестра — частий гість у їх ньому 
домі. Від нової сім’ї у Олі немає 
таємниць. «І якщо життя ди-
вує неприємними сюрпризами, 
ми разом вибираємося, як лю-

бить жартувати Оля, «на чисту 
воду», — розповідає Марина.
 Вона пригадує, як уже піс-
ля університету Олі довело-
ся пережити велике розчару-
вання в коханні. Оля ніколи 
не приховувала, що мріє мати 
сім’ю і хоче дітей. Але їй ніяк 
не вдавалося облаштувати осо-

бисте життя. Коли вона при-
ходила до Марини, то тема за-
міжжя виринала у розмовах 
обов’язково. «Я інколи не стри-
мувалася й казала, що вона б 
давно могла вийти заміж. Оля 
тільки віджартовувалася, мо-
вляв, ніхто не хоче мене брати 
за дружину», — каже Мари-
на. Хоча чоловічої уваги їй не 
бракувало. Тільки не було се-
ред них того єдиного, з яким — 
хоч на край світу. 
 Саме таким їй здався Сер-
гій, з яким познайомилася рік 
тому. 30-річний чоловік запри-
мітив Олю біля торгового цен-
тру, коли вона туди поспіша-
ла. Перегородив дорогу й за-
пропонував познайомитися. 

Оля не сприйняла його витів-
ку всерйоз, обійшла стороною. 
А коли скупилася й вийшла з 
магазину, незнайомець з буке-
том квітів уже зустрічав її на 
виході зі словами: «Лише одна 
чашка кави!». 
 Оля здалася. Не тому, що 
сподобався. Просто стало ціка-
во, що за чоловік такий настир-
ливий і впертий. 
 З Сергієм зустрічалися мі-
сяць. Добрий, уважний, тур-
ботливий. Дівчина вже й про 
спільне майбутнє стала за-
думуватись. А потім Сергій 
зізнався, що має сім’ю і дити-
ну. Щойно вона поцікавилася, 
коли познайомить її з батька-
ми. Сказала так, бо запідозри-
ла обман. Адже Сергій зовсім 
нічого не розповідав про свою 
родину. Своє величезне розча-
рування дівчина переживала 
дуже важко. Щоб розвіяти сес-
трин смуток, Марина запропо-
нувала Олі поїхати на вихідні в 
Київ, побродити студентськи-
ми стежками. 

«Вам личить ця вишиванка!»
 Наступної суботи вони з 
Олею були в столиці. На По-
долі припаркували автомобіль 
і пішли вгору Андріївським уз-
возом. Уже коли піднялися до 
кіосків із сувенірами та виши-
тими виробами, Оля заявила: 
«Сьогодні куплю собі вишиван-
ку!». Вона довго приміряла ви-
шиванки, поки нарешті вибра-
ла сорочку від львівських майс-
тринь. «Тобі так пасує!» — ви-
гукнула голосно Марина. В ту 
мить і почула за своєю спиною: 
«Не сумнівайтеся! Вам справ-
ді личить ця вишиванка!». Ог-
лянулася й побачила чорняво-
го хлопця з рюкзаком за плечи-
ма. 
 Вишиванку Оля купила. А 
ще познайомилася з Русланом 
— так звали випадкового знайо-
мого. «На Поділ уже спускали-
ся разом. Руслан закінчив іс-
торичний, тож влаштував нам 
справжню екскурсію Узвозом», 
— каже Марина. 
 Та найбільший подив 
викликало те, що хлопець ви-
явився черкащанином. Навіть 
більше того — сусідом по бу-
динку! Про це довідалися, коли 
разом зайшли пообідати. 
 Уже на прощання Руслан 
попросив у Олі телефон. І на-
ступного дня подзвонив... 
 Магія, диво — називайте 
як хочете. Але Андріївський 
узвіз, куди до скульптурної 
композиції Проні Прокопівни 
і Голохвастова приходять со-
тні весільних пар, знову пода-
рував надію розчарованій у ко-
ханні Олі. 
 ...Вишиванку, яка ста-
ла для молодят доленосною, 
Оля тепер береже як сімейну 
реліквію. Мине час — і моло-
да мама покаже її своїй доньці 
та розкаже щасливу історію їх-
нього з татом кохання. Адже, 
як зізналася наостанок Мари-
на, молода родина зараз чекає 
на появу дівчинки...■

ОСІНЬ ВЕСІЛЬНА

Обвінчала вишиванка
Куплена на Андріївському узвозі в Києві вишита сорочка стала для черкащанки 
квитком у щасливе життя

■

Весілля восени — особливо красиве і барвисте. Тож і сьогодні багато пар обирають саме цю пору, 
аби стати на весільний рушничок.
Фото з сайта i.ytimg.com.

❙
❙
❙

Вишиванку, яка стала для молодят доленосною, Оля тепер береже як сімейну 
реліквію. Мине час — і молода мама покаже її своїй доньці та розкаже щасливу 
історію їхнього з татом кохання.
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Мурали 
 Київські журналісти приїхали у Хар-
ків на відкриття «ГаліціяКульту» 4 жов-
тня, більшість із нашої групи у Харкові 
були вперше. Мене «спокусила» …  екс-
курсія на «Турбоатом», один із найбіль-
ших турбінобудівних заводів світу, який 
займає площу 50,5 га, має 82 роки історії і 
власний гімн:  останнім часом я полюбила 
заводи, промисловість, виробництво, це  
заворожує якоюсь механічною пластич-
ністю, ритмікою, синхронністю.  Супер-
закрите підприємство з тими, ще стари-
ми, порядками повелося на модні мурали 
і відкрило ворота  для західноукраїнських 
та харківських художників, які в рамках 
«муральної» резиденції  спільно розписа-
ли шiсть стін заводу. 
 Кажуть, керівництво заводу створило 
для художників чудові умови — їм дали 
дорогі фарби з надлишком, виділили тех-
ніку, потрібну для роботи, от тільки  поба-
жання до зображень висловили конкрет-
ні та ескізи не затверджували, поки не по-
бачили індустріальну тематику. Кажуть, 
керівництво заводу навіть зменшило ви-
соту мурів навколо території, щоб мура-
ли було видно з вулиці, щоправда, нас на 
завод не пустили — режимний об’єкт.  На 
вулицях Харкова мурали теж зустріча-
ються — мені впали в око романтичні й 
наївно-ідеалізовані  портрети Людмили  
Гурченко, льотчиці Валентини Гризодуб, 
Леоніда Бикова на будинках міста. 

Будинок «Слово» й інші літературні 
адреси
 Шість резиденцій — це одна (літня) з 
двох частин «ГаліціяКульту», в рамках 
якої митці зі східного та західного регіонів 
спільно працювали над проектами: якраз 
на програму резиденцій і вдалося отрима-
ти європейський грант. Архітектори вив-
чали історичний та урбаністичний кон-
текст легендарного письменницького бу-
динку «Слово».  Одинадцять художників 
— Артем Волокітін, Віталій Кохан, Кос-
тятин Зоркін, Олексій Яловега, Роман 
Мінін, Тетяна Малиновська, Валерій 
Губенін, Тереза та Михайло Барабашi, Ок-
сана Солоп і Ганна Шумська — у рамках 
резиденції «Коло спілкування» знайшли 
універсальну метафору — капсулу, і на 
виставці в ЄрміловЦентрі  представили 
роботи, створені «тут і тепер».  
 Харківські діти, які приходили на ре-
зиденцію для юних аніматорів «Відкри-
та тема»  з Романом Дзвонковським, че-
рез годину вже всі говорили українською 
мовою — це улюблена розповідь органі-
заторів форуму. Режисери під керівниц-
твом менторів — автора фільму «Жива 
ватра» Остапа  Костюка та   харківської 
режисерки Любові Дуракової  працюва-
ли над документальними фільмами про 
міські історії, які потім мали б укластися 

в альманах: шукали героїв у Держпромі,  
будинку «Слово», на ринку «Барабашо-
во». А художникам-графікам пощастило 
попрацювати під орудою Павла Макова 
— їхня резиденція називалася «Майстер-
клас», вони малювали місто  і підсумкову 
виставку «Щоденник» відкрили у галереї 
«ВоваТаня».  
 Промисловий, потужний, жилавий 
Харків надихає і митців, і журналістів, і 
кураторів, і, я впевнена,  надихав би ту-
ристів, якби туристичні фірми прокла-
ли сюди  маршрути, або мер Харкова, за 
прикладом мера Львова, більше працю-
вав над міфами міста. «Я вважаю Харків 
найкрасивішим містом України і мені в 
ньому дуже комфортно», — каже кура-

торка літературної програми «Галіція-
Культу», поетка Люба Якимчук. Разом із 
режисером Тарасом Томенком вона є ав-
торкою  90-хвилинного документального 
фільму про будинок «Слово» — знамени-
тий письменницький кооператив, побу-
дований у 1928 році, де жили Хвильовий, 
Підмогильний, Йогансен, Тичина, Остап 
Вишня, Іван Багряний, Михайло Яловий, 
який потім називали і «мишоловкою», і 
«крематорієм». Невдовзі Люба і Тарас 
почнуть зйомки художнього фільму про 
цей знаковий дім.
 Екскурсію до будинку, зведеного бук-
вою «С» — звідси «Слово» — нам прово-
дить співробітниця харківського літера-
турного музею Тетяна Пилипчук: ми роз-
глядаємо простір між кінцями букви С, 
де взимку письменники заливали ковзан-
ку, і шукаємо вгорі місце, де міг би бути 
солярій, у якому, за легендою, засмага-
ли українські літератори. Зі «Словом» 
пов’язана  історія української літератури 
1920-х — початку 1930-х років, «розстрі-
ляне Відродження», міські легенди, але  
теперішні мешканці від легенд відмаху-
ються — хочуть спокою. 
 Ще одна літературна адреса — Буди-
нок літераторів імені Василя Еллана-Бла-
китного, де колись була знаменита біль-
ярдна, де король більярду Владімір Мая-
ковскій програв  Майку Йогансену, тепер 
тут Радіоастрономічний iнститут. А хо-
четься, щоб у цьому будинку був літера-
турний музей, каже Тетяна Пилипчук. До 
літературного музею, в якому, крім най-
повнішого архіву літератури і артефак-
тів 1920—1930-х років, ще купа артефак-
тів, пов’язаних із життям і творчістю Сер-
гія Жадана, ми теж потрапили: побачили 
перейменовану вулицю Дмитра Багалія, 
стріт-арт Гамлета у підворітті навпроти і 

виставку про Григорія Сковороду  та його 
концепцію щастя. 
 До речі, літературну програму для 
«ГаліціяКульту» Люба Якимчук склада-
ла на основі опитування харківських і  га-
лицьких  «фокус-груп».  «Я виділила два 
основні напрями — сучасна література і 
історія літератури, — розповіла Люба ко-
респондентці «УМ», —  у другу категорію  
ввійшли переважно автори, які пишуть 
іноземними мовами, як от Філіпп Рот (пи-
сав німецькою), або Агнон (писав  на ів-
риті та ідишем),  Захер Мазох, який буде 
представлений дуже цікаво через призму 
пригнічення чоловіка в модерному світі. 
А потім я сіла і подумала, що це вихо-
дить  така обкладинкова Галичина, надто  

очевидна і зрозуміла, принаймні для лю-
дей, які займаються літературою. Я вирі-
шила додати андеграундних ноток —  так 
з’явилися усні історії львівських гіпі, пе-
реказані Андрієм Курковим, таким чином 
потрапив  сюди і «неочевидний» автор із 
Тернополя Юрій Завадський, котрий пише 
складну фонетичну поезію — тут він  пока-
зує  свій шалений костюмований  перфор-
менс. «Очевидні» галицькі письменники 
у нас теж є, наприклад, ми будемо гово-
рити про «станіславський феномен», буде 
виступати  лауреат шевченківської премії 
Василь Герасим’юк, приїдуть Прохасько і 
Єшкілєв, Мар’яна Савка з  Мар’яною Кия-
новською. У програмі буде лекція «Львів 
Станіслава Лема» і презентація книж-
ки Олі Гантюк «Страх і відвага». Очевид-
но, що найбільш масові акції нашого про-
екту — музичні й театральні, вони завж-
ди збирають більшу аудиторію, але, нап-
риклад, на перформенси ми теж очікуємо 
до 100 людей — музичний перформенс Галі 
Крук «Опір Матерії» або публічне інтерв’ю 
з Юрієм Андруховичем. 

Музика і міфи
 Якщо в літературній програмі — 18 
заходів (від початку планувалося 40), 
то в музичній — 5. Кураторка музично-
го напряму, музикознавиця Люба Моро-
зова  розповідає про проект «Юзеф Коф-
лєр  та його час: зріз музичного життя 
Львова 1920—1930-х років» у виконан-
ні  Collegium Musicum, про те, що Кофлєр 
був відомим додекафоністом, а його Пер-
шу симфонію транслювали зі Львова на 
всю Польщу, про те, що виступ «ГИЧ ор-
кестра» «замовили» харків’яни, що єди-
ний в Україні молодіжний симфонічний 
оркестр «Слобожанський» виконає забуті 
львівські симфонії 1950—1960-х років.  

 Харківський гітарний квартет на від-
критті «Галіція Культу» у ЄрміловЦент-
рі грав твори Пендерецького, Лютославсь-
кого, Андрушка. Власне, відкриття — це 
ритуал, кілька спікерів, музика і вистав-
ка «Мистецтво Галичини кінця ХХ — по-
чатку ХХІ століття», яку робили київсь-
кі куратори Оксана Баршинова, Дмитро 
Голець і львів’янка Наталя Космолінська. 
Виставка складається з двох частин — у 
Харківському художньому музеї прохо-
дить «музейна» «Мистецтво Галичини з 
фондів українських музеїв», у Єрмілов-
Центрі — більш сучасні роботи, обидві ра-
зом — це одне з найцікавіших представ-
лень західноукраїнського мистецтва. Зви-
чайно, це «київський»  погляд, галичани 
бачать себе і своє мистецтво інакше. 
 «Вони хочуть забути або викреслити зі 
своєї історії, наприклад, соцреалізм, ка-
жуть, це нам не притаманне, — розпові-
дає куратор Оксана Баршинова, — але ми 
хотіли показати різні пласти і різні іме-
на». В «музейній» виставці представлені і 
національні теми  — роботи Олени Куль-
чицької, Йосипа Куриласа, Опанаса Зали-
вахи, і модерністські натюрморти та пей-
зажі Романа  і Маргіт Сельських, Карла 
Звіринського, і чудова львівська графі-
ка — від Леопольда Левицького до Олек-
сандра Аксініна та Юрія Чаришнікова, і 
львівські класики — Любомир Медвідь, 
Володимир Патик, й іронічний франківсь-
кий художник Ігор Перекліта. Виставка в 
ЄрміловЦентрі працювала з темами іден-
тичності, пограниччя, сакральності, мілі-
тарності. Спочатку вона видається надто 
іронічною: інсталяція «Брама на Захід» 
Сергія Петлюка та Олексія Хорошка — 
лабіринт із базарних картатих сумок, фо-
тографії хресних ходів, постмодерністсь-
ка гра з темою сакральності, стосунків Га-
личини й України, але далі куратори «ви-
рівняли» настрій — тема пам’яті в роботі 
Євгена Самборського, і в проекті Олени Ту-
рянської, яка відтворила свій родовід і по-
казала всі переплетіння доль, етносів, про-
фесій, і в роботі «Відкритої групи». Вистав-
ка — велика кураторська удача, і її потріб-
но було б обов’язково показати в Києві, та й  
у Львові. Ще одна цікава програма — лек-
ції і дискусії, яку курирує заступниця ди-
ректора Центру міської історії Львова Іри-
на Мацевко. Тут дискусії про те, що таке 
міф Галичини, що таке націоналізм, воєн-
ні конфлікти і больові точки: мені  вдало-
ся послухати виступ «альтернативного» 
львівського історика Василя Расевича,  
його «розвінчування міфу Галичини» зда-
лося трохи мазохістинчим і радикальним 
навіть для мене, «східнячки». Але це ок-
рема розлога історична тема. 
 P.S. ...В «Інтерсіті», що віз нас із Хар-
кова в Київ, я думала про те, що суспіль-
ство знову випередило державу, що де-
ржавну справу — познайомити різні ре-
гіони України через культуру, надати 
інакшості цінності, робить бізнесву-
мен Ольга Сагайдак, яка створила аук-
ціонний дім «Корнерс» і продавала ан-
тикваріат та живопис ХІХ століття, 
поки головні її покупці після Майдану 
не втекли з країни. Вона, як і всі, вірила 
в еволюційні зміни, а коли побачила, що 
хтось за зміни віддає життя, почала ду-
мати про свій внесок у перемогу. «Якщо 
порівнювати  країну  з людським організ-
мом, то,  коли починається  гангрена, хо-
четься, щоб тебе рятували і боролися  за 
кожен твій орган, кожен палець і ніготь, 
не хочеться, щоб щось відрізали бездумно 
і бездушно.  І нам у 2014 році захотілося 
поборотися за Донбас. В ідеалі, звичайно, 
хотілося б, щоб нам допомагали держа-
ва і громада, бо грантодавці, як не крути, 
переслідують свої цілі і часто ставлять 
жорсткі умови. Американцям треба по 
одному написати, європейцям по-іншому 
розказати, при цьому не втратити себе 
і не загубитися в цьому намаганні сподо-
батися. Тому що головний наш «мінус» 
— ми хочемо відкривати Україну для ук-
раїнців». ■

СПІЛЬНИЙ ПРОСТІР

Обмін міфами та мистецтвом 
Культурний форум об’єднує Слобожанщину і Галичину

■Валентина КЛИМЕНКО

Шість менеджерів і шість  кураторів — уся 
команда форуму, яка «обслуговує» 80 
культурних заходів — виставки, літературні 
читання, лекції і дискусії, вистави і фільми. 
Що важливо — усі акції, разом iз виставами 
«Нація» Івано-Франківського театру імені 
Івана Франка, «Баба» Львівського драма-
тичного театру імені Лесі Українки, кон-
цертом чеських  рокерів The plastic people 
of the Univers, ровесників Празької весни,  
— безплатні для відвідувачів. Що це — де-
ржавна програма з внутрішньої культурної 
дипломатії чи «что за богач здесь чудит»? 
Ні, це унікальний культурний кейс: благо-
дійний фонд DOFA.fund на  грантові гроші 
(42 тис. євро від Advocate Europe, тревел-
гранти від Львівського центру культурного 
менеджменту,  трохи від Спільнокошту і 
Мінкульту — загальний бюджет проекту, 
за словами співзасновниці Фонду Ольги 
Сагайдак, становить близько 2,5 млн. грн.)  
знайомить жителів першої столиці,  цент-
ру Слобожанщини, міста, від якого менш 
як 100 кілометрів до російського кордону, 
з культурою Галичини — історією, митця-
ми, міфами, літературою, музикою, візу-
альним мистецтвом. До цього Фонд провів 
«Донкульт» — у 2014 році у Києві, і в 2015 
році у Львові, далі мистецтво Слобожан-
щини планують представити на Буковині 
або на Закарпатті: майже  так, як написано 
у правилах отримання грантів від програ-
ми ЄС «Креативна Європа» — географічне 
розмаїття має значення.

Митці з Галичини представляють проекти у Харкові.
Фото Віталія  СИДОРЕНКА.

❙
❙

Промисловий, потужний, жилавий Харків надихає і митців, і 
журналістів, і кураторів, і, я впевнена,  надихав би туристів, якби 
туристичні фірми проклали сюди  маршрути, або мер Харкова, за 
прикладом мера Львова, більше працював над міфами міста.
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«В окремих епізодах в матчі проти Пінічної Ірландії ми діяли розслаблено, 

проте завдання, котре стояло перед нами — виконали: набрали 
максимальну кількість очок, не пропустивши при цьому жодного м’яча».

Йоахім Льов
головний тренер національної збірної 
Німеччини з футболу

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Для багатьох футбольних 
людей проведення чемпіонату 
світу-2022 в Катарі асоціюється 
з корупцією, що начебто мала 
місце під час розгляду Міжна-
родною футбольною федерацією 
футболу заявок кандидатів, та 
неймовірною спекою, в умовах 
якої учасникам змагань дове-
деться боротися за престижний 
трофей. Обидва ці факти довгий 
час вважалися вагомими аргу-
ментами на користь того, аби пе-
реглянути рішення ФІФА щодо 
проведення ЧС-2022 в спекот-
ному Катарі, проте після від-
сторонення від керівництва сві-
товим футболом Йозефа Блат-
тера, з командою якого власне 
й пов’язувалася нечесна гра в 
процесі виборів господаря турні-
ру, питання катарського «мун-
діалю» взагалі зникло з поряд-
ку ден ного. Здобувши право на 
проведення масштабного спор-
тивного форуму, країна-госпо-
дар заздалегідь розпочинає пе-
ревіряти свої організаторські 
здібності та можливості на ін-
ших, «скромніших» за рейтин-
гом, турнірах. 
 Реагуючи на критику фут-
больної спільноти щодо немож-
ливості проведення футболь-
ного «мундіалю» в неймовір-
но спекотних умовах, заможні 
катарські шейхи для проведен-
ня матчів світової першості по-
обіцяли спорудити криті фут-
больні арени з потужними кон-
диціонерами. Поки ж вони 
«тестують» можливості спорт-

сменів змагатися в екстремаль-
них умовах на прикладі вело-
гонщиків, котрі впродовж по-
точного тижня в столиці Ката-
ру — місті Доха — борються за 
медалі чемпіонату світу. Про 
те, що для місцевого люду вело-

сипедист на дорозі — незвична  
для ока подія, можна було пе-
ресвідчитися під час гонок «не 
елітної» категорії учасників — 
гонщиків віком до 23 років, ін-
терес до яких проявляли хіба 
що стюарди. До слова, за гон-

кою вони спостерігали, перебу-
ваючи під широкими парасоля-
ми. Натомість велогонщикам, 
що прибули на ЧС, крутити пе-
далі доводиться під прямим сон-
цем, яке навіть у жовтні розігрі-
ває повітря в катарському затін-

ку до 40 градусів Цельсія.
 «Спека в Катарі — екстре-
мальна, — заявила після команд-
ної «розділки» голландка Роксан 
Кнетеманн. — Невже організато-
ри та Міжнародний союз велоси-
педистів не мають уяви про вело-
спорт. Якщо ви вже відправляє-
те людей змагатися в «сауну», то 
переконайтеся, що є принаймні 
десять машин «швидкої допомо-
ги», готових стежити за гонщи-
ками». Власне використовувати 
подібну риторику голландській 
гонщиці довелося після того, як 
її співвітчизниця Анушка Кос-
тер, отримавши під час стартової 
гонки турніру сонячний удар, 
втратила контроль за своїм ве-
лосипедом і вилетіла з траси. І 
хоча для Костер все обійшло-
ся без травм, жіночий пелетон, 
здається, продовжує перебува-
ти в шоковому стані від умов, у 
яких їм випало боротися за ме-
далі чемпіонату світу.
 Хай там як, а жіночу коман-
дну «розділку» виграли дівчата 
з «Белс-Долманс» (Голландія), 
у чоловіків переможцем анало-
гічної дисципліни став бельгій-
ський «Квік степ». Українська 
команда «Колос» у складі Анд-
рія Кулика, Андрія Василюка, 
Сергія Лагкуті, Віталія Буца, 
Михайла Кононенка та Андрія 
Братущака завершила перегони 
на 14-й сходинці. Водночас  Анд-
рій Гривко частину своєї команд-
ної роботи виконував разом із ка-
захстанською «Астаною», котра 
показала дев’ятий час. Надалі ж 
на «мундіалі» розігруватимуться 
вже індивідуальні нагороди. ■ 

Григорій ХАТА

 Із 54-х європейських 
збірних, які розпочали від-
бір на чемпіонат світу-2018, 
лише чотирьом національ-
ним командам у трьох пер-
ших турах групового раун-
ду вдалося здобути стовідсо-
тковий очковий результат. 
Цікаво, що поміж квартету 
максималістів є лише один 
визнаний гранд. Цілком 
символічно, що саме чинні 
чемпіони світу — німці — 
демонструють футбольній 
Європі приклад кваліфі-
каційної майстерності. Не 
спромігшись на чемпіонаті 
Європи пройти далі півфі-
налу, підопічні Йоахіма 
Льова з усією серйозністю 
поставилися до відбору на 
ЧС-2018.
 У трьох поєдинках «бун-
десмашина» не пропустила 
жодного м’яча, сумарно за-
бивши у ворота опонентів 
— норвежців, чехів та пів-
нічно-ірландців — вісім 
голів. Якщо вірити настав-
нику німецької збірної, то 
це далеко не максимум: 
«Перемогу над Північною 
Ірландією (2:0) ми здобули 
без особливих зусиль».
 З огляду на вельми 
скромний рівень супер-
ників по групі «С» про-
блем з кваліфікацією на 
«мундіаль» у німців бути 
не повинно. Що говори-
ти, якщо наразі головним 
конкурентом бундестім у 
боротьбі за перше місце в 
секстеті, яке гарантує пря-
му путівку на ЧС, є не над-
то потужна збірна Азер-
байджану.
 Хай там як, а після 
двох років співпраці з ві-
домим у минулому хорват-

ським футболістом Робер-
том Просінечкі, азербайд-
жанська команда, котра, 
до слова, у кваліфікації 
ЧС-2018 також не пропус-
тила ще жодного м’яча,  де-
монструє яскраве бажання 
пробитися на «мундіаль». 
Щоправда, з огляду на ім’я 
фаворита групи «С», зроби-
ти це їм «напряму» буде не-
реально. Утім залишається 
ще ж раунд «плей-оф»...
 Окрім німців відбір на 
ЧС-2018 без втрат розпоча-
ли також швейцарці, гре-
ки та бельгійці. До слова, 
форвард останніх Крістіан 
Бентеке оновив рекорд 

«швидкострільності» в іс-
торії офіційних міжнарод-
них матчів, забивши у во-
рота Гібралтара гол на вось-
мій секунді поєдинку. Вар-
то додати, що бельгійці, як 
німецькі, азербайджансь-
кі, а також англійські збір-
ні, в перших трьох поєдин-
ках відбору зуміли збере-
гти свої ворота «на замку». 
Щодо «Трьох левів», то піс-
ля відсторонення від робо-
ти через корупційні звину-
вачення Сема Еллердайса, 
їхнім керманичем до кін-
ця 2016 року став 46-річ-
ний Гарет Саутгейт.
 Його попереднім міс-

цем роботи була молодіжна 
збірна Англії, значна час-
тина гравців якої нині грає 
в головній команді країни. 
У грі проти Словенії Саут-
гейт зробив ставку на моло-
де покоління, залишивши 
в запасі зіркового Уейна 
Руні. Форвард «Манчестер 
юнайтед» вийшов на поле 
лише на 73-й хвилині, про-
те його поява не врятувала 
збірну Англії від втрати 
перших очок у відборі на 
«мундіаль». «Дякуємо на-
шому голкіперу Джо Хар-
ту за нічию», — сказав піс-
ля гри керманич англій-
ців. ■ 

ВЕЛОСПОРТ

Перегони з екстримом
На чемпіонаті світу в Досі велогонщики потерпають від неймовірної спеки

■

На чемпіонаті світу в Досі велогонщикам, окрім суперників, доводиться боротися ще й зі страшенною спекою.
Фото з сайта www.uci.ch.

❙
❙

ФУТБОЛ

Із серйозними намірами
Чинні чемпіони світу одні з небагатьох, кому без втрат 
вдалося пройти перші три тури відбору на «мундіаль-2018»

■

Без особливих зусиль німецька збірна переграла суперника з Північної Ірландії.
Фото з сайта www.dfb.de.

❙
❙

ТАБЛО

 Чемпіонат світу-2018. Кваліфікація. 3-й тур. Група C. Німеч-
чина — Півн. Ірландія — 2:0 (Дракслер, 13; Хедіра, 17), Чехія — Азер-
байджан — 0:0, Норвегія — Сан-Марино — 4:1.
 Турнірне становище: Німеччина — 9, Азербайджан — 7, Північна 
Ірландія — 4, Норвегія — 3, Чехія — 2, Сан-Марино — 0.
 Група E. Казахстан — Румунія — 0:0, Польща — Вірменія — 2:1 
(Мкоян, 48 (у свої ворота); Левандовський, 90+5 — Піззеллі, 50; вилучен-
ня:  Андонян, 30 (В)), Данія — Чорногорія — 0:1.
 Турнірне становище: Чорногорія, Польща — 7, Румунія — 5, Данія 
— 3, Казахстан — 2, Вірменія — 0.
 Група F. Словенія — Англія — 0:0, Словаччина— Шотландія — 
3:0 (Мак, 18, 56; Немец, 68), Литва — Мальта — 2:0.
 Турнірне становище: Англія — 7, Литва, Словенія — 5, Шотландія 
— 4, Словаччина — 3, Мальта — 0. 

* * *
 Молодіжний чемпіонат Європи-2017. Кваліфікація. Група 3. 
10-й тур. Ісландія — Україна — 2:4 (Грітарссон, 22; Омарссон, 88 -- Бо-
рячук, 56, 90; Бесєдін, 75; Зубков, 90+4; вилучення: Бесєдін, 90+3 (У); 
У: Підківка, Качараба, Лук’янчук, Матвієнко, Данченко, Вакуленко, Харатін, 
Мисик (Зубков, 46), Гуцуляк (Борячук, 46), Кабаєв (Трет’яков, 82), Бесєдін).
 Підсумкове становище: Македонія — 21, Франція — 20, Ісландія 
— 18, Україна — 14, Шотландія — 8, Півн. Ірландія — 2.
 Українська «молодіжка» не змогла пробитися на ЧЄ, котрий наступ-
ного року прийме Польща. Утім, коли посеред відбору Олександр Голо-
вко змінював свого попередника Сергія Ковальця, по суті, щось виправити 
в плані турнірного становища вже було неможливо. Перед новим настав-
ником молодіжної збірної України ФФУ поставило завдання на перспекти-
ву — фінальна частина Євро-2019 та Олімпіада-2020. Водночас на завер-
шення нинішнього євровідбору українська молодь гучно гримнула двери-
ма, здобувши в гостях вольову перемогу над однолітками з Ісландії й поз-
бавивши їх можливості виграти групу. ■

■

Хокей
 Чемпіонат Ук-
раїни. «Кременчук» 
— «Білий барс» — 
5:2, «Дженералз» — 
«Білий барс» — 2:5, 
«Витязь» — «Крив-
бас» — 3:4, «Дон-
бас» — «Кременчук» 
— 3:1, «Дженералз» 
— «Кривбас» — 3:4.
 Турнірне стано-
вище після 9  мат-
чів: «Кривбас» — 20, 

«Дженералз» — 17, 
«Донбас» — 16 (7), 
«Кременчук» — 16, 
«Витязь» — 3 (7), «Бі-
лий барс» — 3.

Бокс
 У випадку, якщо 
володар чемпіонських 
поясів у надважкій вазі 
за версіями WBO/WBA/
IBO британець Тайсон 
Ф’юрі, котрого спійма-
ли на вживанні кокаї-

ну, не зможе поясни-
ти причину повторно-
го скасування бою-ре-
ваншу з Володимиром 
Кличком, керівниц-
тво Всесвітньої бок-
серської організації 
позбавить чемпіона 
світу високого титулу. 
Утім, подейкують, що 
Ф’юрі найближчим ча-
сом оголосить про доб-
ровільну відмову від 
пояса WBO. ■

ХРОНІКА■
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 Учора вночі п’ять гопників хотіли 
забрати в мене телефон. Тепер у 
мене шість телефонів.

* * *
 Автосервіс.
 Клієнт дивиться рахунок і 
запитує в майстра:
 — А що за пункт «пройшло» — 
900 гривень?
 Майстер:
 — Не пройшло! Викреслюємо.

* * *
 Автобус відходить від зупинки, 

за ним біжить жінка і кричить:
 — Зупиніть, будь ласка, я на 
роботу запізнююся!
 Водій зупинив автобус, жінка 
увійшла і каже:
 — Громадяни, приготуйте 
квитки для перевірки!

* * *
 — Скажіть, мільйон — це 
багато чи мало?
 — Фіма, це залежить від 
того, хочеш ти його заробити або 
витратити.

По горизонталі:
 1. Регіон Азербайджану, де на-
прикінці 80-х першими в Радянсько-
му Союзі почалися збройні протисто-
яння. 5. Столиця Болгарії. 8. Твердий 
сріблястий метал, який використову-
ють для виготовлення сплавів і пок-
риття металевих виробів. 9. ...—... 
— ароматичне дерево, олія якого є 
потужним афродизіаком. 10. Регіон 
Іспанії, який відстоює право на влас-
ну автономію. 11. Ступінь угодова-
ності худоби. 14. Нота. 16. Комаха, 
чия талія є еталоном жіночої краси. 
18. Майстер розгадування кросвор-
дів. 19. Відомий британський фото-
граф, майстер вуличної фотографії. 
21. Давньоєгипетський бог смерті. 
23. Голлівудський і гонконзький ак-
тор, який першим виніс на великий 
екран мистецтво кунг-фу. 24. Біс-
квітне ведмежатко, яке полюбилося 
дітям. 27. Ліки від нежитю. 28. Рай-
центр у Сумській області. 29. Аме-
риканська космічна агенція. 31. Зи-
мове пристосування для катання на 
санчатах. 32. Неспокій.
По вертикалі:
 1. Червоний чай із кислинкою, 
приготований із пелюсток судансь-
кої троянди. 2. Біблійне місце остан-
ньої битви між Богом і силами Зла, 
символічний кінець світу. 3. Вигук за-
хоплення. 4. Давньогрецький бог — 
уособлення часу. 5. Російський ак-
тор з українським корінням, викона-
вець пісень у фільмі «Мері Попінс. 
До побачення».  6. Лівий або правий 

край лави, військового строю, бойо-
вого розташування військ. 7. Крила-
тий охоронець, який дав назву одно-
му з альбомів Марії Бурмаки. 12. Ві-
домий радянський художник, май-
стер соцреалізму. 13. Гори, які в 
Росії відділяють Європу від Азії. 15. 
Об’єднання кількох кочових племен 
під владою одного хана у тюркських і 
монгольських народів. 16. Знамени-
тий радянський естрадний і оперний 
співак. 17. Дія, подія, вчинок. 20. Ві-
докремлена частина будинку, квар-
тири. 22. Ім’я американського пись-
менника, лауреата Нобелівської пре-
мії, який наклав на себе руки. 24. Ро-
ман Олеся Гончара «... любові». 25. 
Майстер, який виготовляє ремінну 
збрую. 26. Ім’я української естрадної 
співачки, яка 14-річною стала волода-
рем першої премії фестивалю «Чер-
вона рута-93», розділивши її з Олек-
сандром Пономарьовим. 30. Сотка. 

Кросворд №122
від 7—8 жовтня

У зв’язку зi святом Покрови i Днем захисника Вiтчизни 
та неробочими днями «Укрпошти» наступний номер 

«України молодої» вийде у вiвторок, 18 жовтня.

ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід 00…00

 00…00

Захід -2…+3

 +4…+9

 -2…+3

 +4…+9

Північ 00…00

 00…00

Центр 00…00

 00…00

Схід 00…00

 00…00
Центр -2…+3

 +4…+9

 -2…+3

 +4…+9

Північ -2…+3

 +4…+9

 -2…+3

 +4…+9

Схід -1…+4

 +4…+9

 -3…+2

 +4…+9

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь 00…00

 00…00

Південь +1…+6

 +4…+9

 -1…+4

 +4…+9

Від 17 до 23 жовтня
 Овен (21.03—20.04). Упродовж цього 

тижня доведеться чимало віддавати, іноді на-
віть більше, ніж отримуєте. Виникне гостра не-
обхідність ділитися з партнерами, проявляти 
милосердя, надавати допомогу іншим людям.
 Дні: спр. — 17; неспр. — 18.

 Телець (21.04—21.05). Це час нових 
відкриттів, перетворення долі, пізнання світу. 
Не забувайте активно накопичувати духовні 
скарби, адже вони — капітал душі.
 Дні: спр. — 19; неспр. — 21.

 Близнюки (22.05—21.06). Цілком 
імовірне таємне кохання, ви перебуватимете 
в пошуку ідеальних стосунків. У цей час 
уникайте конфліктів iз людьми, вони можуть 
вам зашкодити. Але це зовсім не означає, 
що потрібно боятися відстоювати себе і свою 
позицію.
 Дні: спр. — 17; неспр. — 20.

 Рак (22.06—23.07). Будьте впевнені, успіх 
буде на вашому боці! Збережіть відносини з 
рідними та близькими, з тими, хто завжди був 
поруч у важкі часи. У цей перiод зростатиме 
ваша особиста популярність.
 Дні: спр. — 18; неспр. — 19.

 Лев (24.07—23.08). Ви привабливi, як 
завжди. Однак є небезпека привабити також 
сумнівнi особистостi. Тож краще уникати 
неадекватних людей, дивних зв’язків та різних 
неприємних ситуацій.
 Дні: спр. — 20; неспр. — 22.

 Діва (24.08—23.09). Ваша позиція лідера 
подарує вам заслужений успіх і визнання в 
кар’єрі, але оточуючі не завжди адекватно 
сприйматимуть ваші вчинки. Декому здається, 
що у вас почалося запаморочення від успіхів.
 Дні: спр. — 19; неспр. — 23.

 Терези (24.09—23.10). У першій 
половині тижня можете очікувати свого 
визнання і хороших результатів, прибутку, 
вдалого вирішення особистих і ділових 
проблем. Не варто покладатися на випадок, 
працюйте з натхненням та ентузіазмом.
 Дні: спр. — 20; неспр. — 21.

 Скорпіон (24.10—22.11). Суперечки 
навколо вас і вашого життя невдовзi вщухнуть. 
Чекайте успіху в усьому: в коханнi, у творчості 
та в роботі. Крокуйте сміливо вперед, навіть 
якщо ваш успіх має дещо скандальний 
характер.
 Дні: спр. — 22; неспр. — 23.

 Стрілець (23.11—21.12). Налаштуйтеся 
на прибуток, особистий і діловий успіх. 
Як ніколи знадобляться давні зв’язки. 
На початку тижня рідним знадобиться 
ваша допомога. Накопичені знання та 
величезний досвід стануть у пригодi.
 Дні: спр. — 17; неспр. — 18.

 Козеріг (22.12—20.01). Будьте 
пильні в транспорті та на дорогах. Не 
економте час на відпочинок iз дітьми, 
бiльше уваги придiлiть коханiй людинi, 
побалуйте себе і рідних цікавими 
поїздками.
 Дні: спр. — 18; неспр. — 20.

 Водолій (21.01—19.02). Можливi 
труднощi та непорозумiння з діловими 
партнерами, але їх допоможуть вирішити 
активні перетворення в роботі. Цього тижня 
дiти порадують вас своїми успіхами.
 Дні: спр. — 23; неспр. — немає.

 Риби (20.02—20.03). Від вас 
вимагатимуть активної участі сім’я і 
робота. Вдалою буде колективна праця, 
це дасть позитивнi результатi та хорошi 
прибутки. У вихiднi чекайте гостей.
 Дні: спр. — 20; неспр. — 21. ■

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

Аліса КВАЧ

 Бути зіркою — нелегке випробування. Бо сам 
статус передбачає, що в тебе закохуються і обож-
нюють. Як сказав де Сент Екзюпері, якщо ти когось 
приручив, то маєш нести за це відповідальність.
 У таку халепу потрапив і відомий голлівудський 
комік Джим Керрі. Після того як він вирішив розій-
тися зі своєю подругою Катріоною Вайт, жінка не 
змогла цього пережити і наклала на себе руки, ви-
пивши смертельну дозу пігулок. А тепер родичі Кат-
ріни подали на Керрі до суду, звинувачуючи його в 
тому, що він сам і приніс їй ці пігулки.
 Більше того, мама Катріони стверджує, що саме 
Джиммі довів її дочку до нервового зриву. «Як сім’я, 
ми хочемо, щоб світ знав правду про те, хто насправ-
ді такий Джим Керрі — людина, яка заражає вашу 
доньку трьома інфекціями, що передаються стате-
вим шляхом, бреше при цьому, називає її жахли-
вими словами, принижує, використовує дорогих 
юристів, щоб заткнути рот її рідним, а тоді підсо-
вує їй нелегальні ліки»,— йдеться в заяві, поданій 
у суд Лос-Анджелеса. Кілька тижнів тому аналогіч-
ний позов на актора подав і чоловік Катріони Марк 

Бертон, з яким на момент смерті 
дівчина перебувала в офіційно-
му шлюбі.
 Джим Керрі всі зви-
нувачення відкидає. Він 
називає всі ці заяви 
шантажем і намаган-
ням скачати з ньо-
го побільше гро-
шей. А скачувати 
є що — 54-річ-
ний Керрі є од-
ним із найопла-
чуваніших акторів 
Голлівуду.
 За словами зірки 
«Маски» і «Брюса всемогут-
нього», він і справді любив Катріо-
ну, з якою з різними інтервалами зус-
трічався з 2012 року. Він дуже переживає че-
рез її смерть, і, якби знав, що все так закінчиться, 
можливо, вчинив би інакше. На жаль, всемогутнім 
Джим Керрі був лише у фільмах. А життя буває да-
леким від кінематографічної вигадки. ■

СУД ТА ДІЛО

Брюс невсемогутній

■

Джима Керрі звинувачують у смерті його коханої

Джим Керрі.❙

14—15 жовтня за прогнозами 
синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, без iстотних опадiв. 
Вiтер пiвнiчно-схiдний, 7-12 м/с. Температура вночi 
0...+2; удень +6...+8. Пiслязавтра вночi 0...+2; удень 
+6...+8.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, без iс-
тотних опадiв. Славське: вночi -1...-3; удень +4...+6. 
Яремче: вночi -1...+1; удень +6...+8. Мiжгiр’я: 
вночi 0...+2; удень +11...+13. Рахiв: уночi -1...+1; 
удень +10...+12. 

Голова правління ОСББ iз Полтави припускає, що, не ведучи 
роз’яснювальної роботи стосовно об’єднань співвласників 
багатоповерхівок, міська влада тим часом тихенько розподіляє житлові 
будинки між управляючими компаніями


	UM130-01.indd
	UM130-02.indd
	UM130-03.indd
	UM130-04.indd
	UM130-05.indd
	UM130-06.indd
	UM130-07.indd
	UM130-08.indd
	UM130-09.indd
	UM130-10.indd
	UM130-11.indd
	UM130-12.indd
	UM130-13.indd
	UM130-14.indd
	UM130-15.indd
	UM130-16.indd

