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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,81 грн. 

1 € = 31,60 грн.

1 рос. руб. = 0,4 грн.

На хуторі Красна 

Поляна може 

відкритися 

музей сестер 

Синякових, у яких 

закохувалися 

відомі поети
стор. 13 »

Ельвіра Яцута: 
«Письменник — це, 

певною мірою, і шоумен»
Директор фестивалю «Меридіан Луцьк» 

— про сюрпризи фесту, особливості 

літературної промоції та божевільні ідеї
стор. 14 »

Вже не АТО. 
Але ще не 
війна?
Президент вніс на розгляд Ради проект закону про реінтеграцію Донбасу
стор. 4 »

АТО на сході України тепер називатиметься «заходами безпеки з відновлення суверенітету і територіальної цілісності країни». ❙

Після вибухів 

на складах із 

боєприпасами під 

Вінницею регіони 

України значно 

посилили охорону 

військових об’єктів
стор. 2 »

У «синіх оковах»СКЛАД злочину
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«Трьох порушників правопорядку затримали на Херсонщині недалеко від 
військових складів, зараз правоохоронці з’ясовують, що вони там робили. 
Ці факти свідчать на користь того, що полювання на ресурси Збройних 
сил України триває». 

Андрій Лисенко
спікер Міністерства оборони України з питань АТО

УКРАЇНА МОЛОДА

ПРОТИДІЯ

Ніхто нікуди 
не летить
Новітні технології допомогли 
кіберполіції викрити шахраїв
Тарас ЗДОРОВИЛО 

 Передане не так давно додаткове спецоб-
ладнання для оперативників кіберполіції 
від зарубіжних колег помітно себе виправ-
довує. Про це промовисто свідчать успі-
хи на початку жовтня української кібер-
поліції.  Під час однієї із спецоперацій, яку 
було проведено із залученням спецпризна-
ченців, затримано зловмисників, які викра-
ли чоловіка та вимагали в нього півмільйо-
на гривень. Заручника було звільнено, та 
спершу бідолага пережив викрадення у м. 
Рівне, а вже звідти зловмисники перепра-
вили його автомобілем у Київську область, 
де, застосовуючи тортури та фізичне насил-
ля, вимагали гроші: потерпілий нібито за-
боргував комусь із злочинної групи. У бу-
динку, де його утримували, поліцейські за-
тримали й одного з учасників угруповання, 
а іншого — у Києві за місцем проживання. 
Поліцейські встановили, що його раніше 
неодноразово притягували до криміналь-
ної відповідальності за вчинення різного 
роду злочинів. 
 Затримані, як виявилося,  займались ще 
й шахрайством із банківськими картками, 
так званим «скіммінгом». Оперативники 
з кіберполіції викрили також і працівни-
ків правоохоронних органів, які, хоч як це 
прикро, сприяли всім «подвигам» зловмис-
ників.  
 Двом учасникам злочинної групи пові-
домлено про підозру у вчиненні кримі-
нальних правопорушень, передбачених 
ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі 
або викрадення людини) та ч. 2 ст. 189 (ви-
магання) Кримінального кодексу України. 
Їх взято під варту без можливості внесення 
застави.
 Водночас тривають слідчі дії, спря-
мовані на документування протиправної 
діяльності співробітників правоохоронних 
органів, які, використовуючи своє посадо-
ве становище, надавали допомогу  у вчинен-
ні злочинних дій.
 Інша успішна операція кіберполіції — 
виведення на чисту воду 40-річного чолові-
ка, причетного до махінацій iз авіаквитками 
на майже... 1,5 млн. гривень. Фокус у тому, 
що зловмисник скористався вразливістю од-
нієї з найпоширеніших систем бронювання  
авіаперельотів. Без фактичної проплати він 
отримував та продавав усім бажаючим про-
їзні авіадокументи до різних країн Європи 
та США. Вартість таких проїзних докумен-
тів становила 40-180 тисяч гривень.
 Під час проведення досудового розсліду-
вання з’ясувалося, що шахрай для підшу-
ковування та реалізації авіаквитків органі-
зував он-лайн майданчик. Використовую-
чи його, зловмисник приймав замовлення 
на оформлення та збут авіаквитків і таким 
чином реалізував близько 30 проїзних до-
кументів.
 Заяви до поліції уже надійшли від кіль-
кох компаній, що зазнали збитків від дій 
зловмисника. Наразі кіберполіція прово-
дить розслідування цілої низки подібних 
справ. А зловмиснику повідомлено про пі-
дозру у вчиненні кримінальних правопору-
шень і йому загрожує до восьми років поз-
бавлення волі. ■

■

Іван БОЙКО

 Ситуація на східному фронті нагадує 
небезпечну «гойдалку»: після активізації 
окупантів у певні дні й придушення їхніх 
вогневих точок захисниками України на-
стає відносне затишшя, під час якого во-
рог лише зрідка «огризається» вогнем iз 
кулеметів i гранатометів. 
  «Водночас ворог i надалі не припи-
няє застосовувати міномети», — лаконіч-
но констатують у штабі АТО. Але йдеться 
лише про окремі ділянки фронту, зокрема 
на приморському напрямку та на лугансь-
кому — в районі селища Кримське. 
  Найбільшу активність бойовики про-
являли на донецькому напрямку, переваж-
но на підступах до Авдіївки. Загалом поза-

минулої доби окупанти 19 разів відкривали 
вогонь по позиціях ЗСУ, тоді як українські 
вояки відповіли ворогу вогнем на уражен-
ня 12 разів.
 «Упродовж минулої середи внаслідок 
бойових дій загиблих у лавах українських 
військ немає. Двоє військовослужбовців 
Збройних сил України дістали поранен-
ня. Зокрема, один воїн отримав поранен-
ня в результаті гранатометного вогню не-
подалік Новоселівки Другої на донець-
кому напрямку. А в результаті бойового 
протистояння неподалік Красногорівки 
на маріупольському напрямку отримав 
осколкове поранення ще один українсь-
кий військовий», — повідомив речник 
Міноборони з питань АТО Олександр Мо-
тузяник. ■  

Ірина КИРПА

 Фахівці з Міноборони 
України повідомили, що за 
одну добу помітили відразу 
два російських безпілотни-
ки, які кружляли над тери-
торіями нашої країни. Вій-
ськових країни-агресора за-
цікавив авіаційний парк на 
Херсонщині та арсенали на 
Черкащині.
 — Трьох порушників пра-
вопорядку затримали на Хер-
сонщині недалеко від вій-
ськових складів, зараз пра-
воохоронці з’ясовують, що 
вони там робили, — розповів 
спікер Міністерства оборони 
України з питань АТО Анд-
рій Лисенко. — А ось на Чер-
кащині, на території одного зі 
складів із пальним, знайшли 
пристосування для наведен-
ня безпілотників, оснащене 
лазерним прицілом. Ці фак-
ти свідчать на користь того, 
що полювання на ресурси 
Зброй них сил України три-
ває.
 Найбільші сховища з 
боєприпасами розташовані 
на Чернігівщині (місто Ічня). 
Поруч із секретним об’єктом 
розташований національний 
природний парк та більше 
20 населених пунктів. За над-
звичайної ситуації евакуюва-
ти доведеться понад 30 тисяч 
осіб, а зробити це буде вкрай 
важко.
 Тому місцеві мешканці 
змушені самотужки стежи-
ти за дотриманням порядку 
поблизу військових складів 
із боєприпасами. Практично 
кожна людина має при собі 
контактні телефони місцевих 
прикордонників та правоохо-
ронних органів. Силовики бу-
дуть раді будь-якому дзвінку, 
який просигналізує про про-
никнення підозрілих осіб на 
територію, що охороняється.
 — Ми знаємо, наскільки 
небезпечно жити в цих кра-

ях, але їхати нікуди не зби-
раємося, адже прожили все 
життя у цій місцевості, — го-
ворить мешканка села Луч-
ківка Зінаїда Терещенко. — 
Люди готові надати допомо-
гу з охорони артилерійських 
складів, аби у нас все було 
тихо та спокійно.
 Дійсно, у селі, де всі один 
одного добре знають, чужин-
цю або диверсанту сховати-
ся просто неможливо. Багато 
людей прожили тут усе сві-
доме життя, навіть сараї по-
будували з порожніх контей-
нерів від боєприпасів.
 — Експерти встанови-
ли, що потужних вибухів на 
складах у селі Калинівка було 
два, — розповів директор 

Київського науково-дослід-
ного інституту судових екс-
пертиз, головний експерт ко-
місії з трагедії у селі Калинів-
ка та Балаклеї Олександр Ру-
вин. — Перший розтрощив 
склад iз «Тюльпанами», а 
другий вибух прогримів усе-
редині критого бетоном бун-
керу з «Ураганами». Саме ці 
факти дали слідству підстави 
серйозно розглядати відразу 
дві версії військової трагедії, 
що сталася під Вінницею.
 За словами Олександ-
ра Ревуна, те, що склади з 
боєприпасами під Калинів-
кою охоронялися геть пога-
но, — встановлений факт. 
Багато боєприпасів валяли-
ся просто на землі, без на-

лежного нагляду. Експертам 
вдалося встановити, що пер-
ші ви бухи прогриміли всере-
дині, а не iз зовнішнього боку 
приміщення, але встанови-
ти істину буде проблематич-
но. Адже на складах було від-
сутнє відеоспостереження та 
пункти постійної охорони.
 За словами фахівця, біль-
ше 30 років на українських 
складах боєприпасів не про-

водили ревізію. Гроші, які 
виділяли на охорону 

військових складів 
під Вінницею, зни-
кали у невідомо-
му напрямку. Вже 
після трагедії пра-

воохоронці оприлюд-
нили інформацію про те, 

що значні шматки покриття 
в паркані просто розвалилися 
під впливом часу. Отож пот-
рапити на територію військо-
вих складів iз боєприпасами 
міг кожен бажаючий.
 — По обороноздатності на-
шої країни завдано найбіль-
ший удар за останні 70 років, 
— заявив секретар РНБО 
Олександр Турчинов. — У 
вогні згоріло 32 тисячі тонн 
боєприпасів на загальну суму 
понад 800 мільйонів доларів.
 На думку Турчинова, для 
того щоб військові об’єкти 
на території України не ста-
ли легкою здобиччю для ди-
версантів та терористів, необ-
хідно збільшити відповідаль-
ність чиновників за те, що 
відбувається в країні. А от на-
чальник Генерального штабу 
України Віктор Муженко, до 
чиєї компетенції входять пи-
тання нагляду за збережен-
ням боєприпасів України, 
свою провину категорично 
заперечує. З його слів, від-
повідальність за те, що відбу-
вається в країні, має взяти на 
себе особисто Верховний го-
ловнокомандувач України, 
тобто Президент Петро Поро-
шенко. ■

 грн. 
— за-

гальна сума невиплаченої зарплати на 1 ве-
ресня — ці дані оприлюднені Держстатом 
України.

2,3 млрд. гривень
було виді-

лено для осіннього призову в українську ар-
мію, інформували в Міноборони України.

запитів 
щодо доходів 

фізичних осіб для призначення субсидій щоден-
но обробляє Фіскальна служба, розповіла дирек-
тор Департаменту обслуговування платників ДФС 
Наталія Каленіченко.

тонн 
боєпри-

пасів втратила Україна через усі НП на 
артскладах ЗСУ — так  оцінили зби-
ток військові експерти.

військових 
мають доукомплектувати ЗСУ для пов-
ноцінної охорони складів, заявив заступ-
ник міністра оборони Ігор Павловський.

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

34,4 млн. 1,3 млн. 150 тис. 20 тис.

НА ФРОНТІ

«Гойдалка» з обстрілами
Під час позиційної війни на Донбасі поранено двох 
захисників України

■ ДО РЕЧІ

 Міноборони Росії заборонить війсь-
ковослужбовцям викладати в інтернет 
фото, відео та геотеги. Про це йдеться 
в опублікованому законопроекті на Фе-
деральному порталі нормативно-право-
вих актів.
  Відзначається, що військовослуж-
бовці за контрактом, в тому числі іно-
земці, не повинні розміщувати в інтер-
неті будь-яку інформацію про себе та 
інших військових, яка вказує на їх ві-
домчу приналежність, розкриває служ-
бову діяльність і місце їх дислокації. У 
російському міністерстві оборони впев-
нені, що поширенням фотографій iз 
геотегами військовослужбовці порушу-
ють заборону про нерозголошення де-
ржавної таємниці.
  Зазначимо, в 2014 році в Instagram 
з’явилися знімки військової техніки та 
російських військових, які відправля-
ли з Владивостока на схід України. За-
вдяки подібним фотографіям у соцме-
режах неодноразово підтверджувало-
ся перебування російських солдатів на 
Донбасі.

■

ПИЛЬНУЙ!

СКЛАД злочину
Після вибухів на складах із 
боєприпасами під Вінницею регіони 
України значно посилили охорону 
військових об’єктів

■

Мирні громадяни пильнують дрони, щоб ті біди не накоїли.❙
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передоплати 
встановив Кабмін для 

Міноборони при закупівлі товарів, робіт та пос-
луг у НАТО до 31 березня 2019 року. Рішення 
було прийнято в середу на засіданні уряду.

100% водних об’єктів 
України забруднені, а на їх 

очищення виділено лише 200 тис. грн., пос-
каржився міністр екології та природних ре-
сурсів Остап Семерак.

військовим 
із Криму, що перейшли 

на бік РФ, Генпрокуратура України ін-
кримінує держзраду, повідомили у ві-
домстві.

років 
— таким є запізнення з 

прийняттям пенсійної реформи й комплек-
сних змін пенсійної системи, вважає голо-
ва Комітету економістів Андрій Новак.

варіанти 
зміни адміністративно-територіального 

устрою запропонували у Мінрегіонів, бо вва-
жають, що це  сприятиме ефективності ви-
користання бюджетних коштів, переконаний 
очільник відомства Геннадій Зубко.

90% 73 26 4
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

ЗНАЙ НАШИХ!

Удосконалити 
дельта-робота 
На 29-му Конкурсі молодих учених 
Європейського Союзу випускниця КПІ 
Яна Жабура виборола друге місце

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Уже незабаром Харківський регіон от-
римає пакет майже з тридцятьма радіо-
частотами для потреб FM-радіомовлення. 
Після цього фактично кожен район області 
матиме додатково у своєму розпоряджен-
ні нову українську радіостанцію. Зокрема, 
програми Суспільного і місцевого мовлен-
ня та мовлення територіальних громад. 
Національна рада з питань телебачення та 

радіомовлення вже виставила на конкурси 
перші сiм частот і планує провести анало-
гічні заходи на регіональному рівні. 
 Новина про давно очікуваний розподіл 
так званого «вільного» радійного простору 
стала приємною сенсацією, оскільки незай-
няті українським ефіром частоти активно за-
повнювали російські радіостанції. Для ре-
гіону, який вже четвертий рік має статус при-
фронтової зони гібридної війни, така послу-
га агресору сприймалася як безкоштовний, 

але над звичайно цінний подарунок. 
 Про подробиці інформаційної «капі-
туляції» йшлося в інтерв’ю «УМ» вико-
навчого директора Міжнародної академії 
рейтингових технологій і соціології «Зо-
лота фортуна» Всеволода Чебодаєва. Він 
сам знайшов вільну FM-частоту в Хар-
кові, яку отримало радіо «Культура», а та-
кож зініціював суспільну дискусію з приво-
ду  засилля російського радіомовлення на 
Харківщині. У пiдсумку (про це повідомив 
член Національного ради Сергій Костинсь-
кий), «будуть реалізовані додаткові рішен-
ня, які дозволять захистити інформаційний 
простір на прикордонні з країною-агресо-
ром».  «Сталося це перш за все  завдяки 
злагодженій взаємодії Національної ради, 
Українського державного центру радіочас-
тот і МІП, — каже пан Костинський. — Че-
каємо на прийняття парламентом законо-
проекту «Про внесення змін до деяких за-
конів України щодо тимчасових дозволів на 
мовлення в зоні проведення АТО та прикор-
донних територіях України». ■

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Політик визнає, що закон не 
є ідеальним і буде коригувати-
ся. Проте після врахування ви-
мог депутатів Радикальної пар-
тії документ дозволяє вже цього 
місяця підняти пенсії не 9 млн., 
а 10,5 млн. українців.
 «У грудні мені буде 45 років. 

Пенсійного віку — 60 років — я 
досягну, дасть Бог, у 2032 році. 
Необхідний стаж для призна-
чення пенсії — 35 років. Сьогод-
ні у мене страхового стажу — 26 
років і 10 місяців. З урахуван-
ням середньої зарплати для об-
числення пенсії 3764,40 гривнi 
моя пенсія сьогодні була б 6445 
гривень. Я хочу і зроблю все від 

мене залежне, щоб у кожного 
українця була така пенсія!» — 
зазначив Ляшко.
 Також народний депутат 
попросив працівників Пенсійно-
го фонду порахувати, яке підви-
щення до пенсії отримає його 
мама з 1 жовтня цього року. Вия-
вилося, що її пенсія збільшиться 
на 547,56 гривнi. На стільки ж, 
як у мами Ляшка, зросте пенсія 
у 5 мільйонів пенсіонерів.
 «На відміну від Тимошенко 
та Опоблоку, які борються тіль-
ки за владу і тому не голосували 
за підвищення вдвічі мінімаль-
ної зарплати для 4 мільйонів ук-
раїнців, не голосували за підви-
щення пенсій для 10,5 мільйона 
пенсіонерів, наша команда бо-
реться не за владу, а за людей. 
Тому ми з усіх сил вигризаємо 
підвищення зарплат і пенсій для 
українців. Це моя головна мета 
— економічне зростання Украї-
ни, нові робочі місця, подолан-
ня бідності, радикальне підви-
щення доходів і купівельної 
спроможності українців. А інак-
ше для чого йти в політику?!» — 
запитав лiдер радикалiв.
 Він додав, що наступним 
кроком РПЛ буде збільшення 
мінімальних зарплат україн-
цям. «Більша зарплата — біль-
ша пенсія! Ми продовжуємо до-
биватися від уряду мінімальної 
зарплати 5 тисяч гривень на мі-
сяць. Від цього напряму зале-
жить, чи будуть мільйони ук-
раїнців отримувати достойну 
пенсію», — переконаний народ-
ний депутат. ■

ОГОЛОШЕННЯ

Посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобиль-
ській АЕС, серія А, № 254086, видане на ім’я Уткіна Андрія Іва-
новича, вважати недійсним.

■

Олександр ЮРОВ 

 У Таллінні провели 29-й 
Конкурс молодих учених Єв-
ропейського Союзу (EUCYS-
2017) — найпрестижніше єв-
ропейське змагання, до участі 
в якому запрошують пере-
можців національних кон-
курсів країн-членів ЄС, асо-
ційованих членів та країн, що 
мають угоди про співпрацю з 
Євросоюзом у сферах науки і 
технології. 
 У столиці Естонії на кон-
курсі команди з 38 країн сві-
ту представили 89 науко-
вих теоретичних та приклад-
них робіт. Майже впродовж 
тижня наприкінці вересня 
146 учасників змагання про-
демонстрували членам ав-
торитетного міжнародного 
журі роботи з біології, хімії, 
комп’ютерних та інженерних 
наук, охорони довкілля, ма-
теріалознавства, математи-
ки, медицини, фізики та со-
ціальних наук. 
 Україну не вперше запро-
сили до участі в цьому кон-
курсі. Наші молоді науковці 
отримали у 1994 році в Люк-
сембурзі два третіх місця; 
у 2000 році в Амстердамі — 
одне третє місце; у 2012-му в 
Братиславі — 1 спеціальний 
приз. На EUCYS-2017 Ук-
раїну представляли перемож-
ці цьогорічного Всеукраїнсь-
кого конкурсу-захисту науко-
во-дослідницьких робіт учнів-
членів Малої академії наук 
України: випускниця Тех-
нічного ліцею Національного 
політехнічного університету 
України «КПІ» Яна Жабура 
(тема роботи «Вдосконален-
ня технічних можливостей 
дельта-робота», розділ «Інже-
нерні науки») та учень 11 кла-
су Чернівецького ліцею №1 
математичного та економіч-
ного профілів Чернівецької 
міської ради Микола Верем-
чук (робота — «Дослідження 
розподілу густини в газах за 
допомогою шлірен-фотогра-
фії», розділ «Фізика»). Яна 
Жабура презентувала про-
ект, присвячений розширен-
ню технічних можливостей 
дельта-робота. Дельта-робот 
— це вид механічного мані-
пулятора з паралельною кі-
нематикою, який може швид-
ко і точно переміщувати інс-
трументи для механічної об-
робки деталей та виконувати 

інші дії в площинах, пара-
лельних основі. Головна пере-
вага класичної моделі дельта-
робота (у порівнянні з широко 
розповсюдженими послідов-
ними маніпуляторами з при-
водами на рухомій частині) в 
тому, що приводи, які станов-
лять значний відсоток його 
ваги, розміщені на нерухомій 
основі. Таким чином рухома 
частина дельта-робота легша, 
бо не обтяжена двигунами, де-
шевша і простіша в обслугову-
ванні. Проте, незважаючи на 
такі корисні властивості, де-
льта-роботу не вистачає сту-
пенів свободи — він не може 
повертати предмет, з яким 
працює. Основною ідеєю кон-
курсного проекту української 
дослідниці є зміна конструк-
ції робота, що дає змогу роби-
ти повороти об’єкту і при цьо-
му зберегти переваги класич-
ної моделі. 
 За свою роботу Яна на 
EUCYS-2017 удостоїлася дру-
гого місця. Для подальшого 
заохочення до наукової діяль-
ності її нагородили також за-
прошенням на участь у Сток-
гольмському міжнародно-
му молодіжному семінарі та 
урочистій церемонії нагоро-
дження лауреатів Нобелівсь-
кої премії 2017 року.
 Робота чернівецького 
школяра присвячена виз-
наченню густини повітря в 
певному об’ємі за допомо-
гою шлірен-зйомки — мето-
ду, який раніше використо-
вувався тільки для візуалі-
зації неоднорідностей у про-
зорих речовинах. Для цього 
Микола нагрітою вольфрамо-
вою спіраллю створював ста-
більний конвекційний потік 
і за допомогою шлірен-фото-
зйомки та стандартних ме-
тодів обробки зображення 
досліджував оптичні пара-
метри зображень конвекцій-
них потоків при різних тем-
пературах розігріву спіралі. 
Результати дослі джень юно-
го науковця стануть у нагоді 
для кращого розуміння за-
лежностей між оптичними 
властивостями газу та його 
станом, проведення анало-
гій між різними фізичними 
процесами та лабораторних 
робіт. Нагородили Миколу 
Спеціальним призом від Фо-
руму Європейських міжуря-
дових дослідницьких органі-
зацій (EIROforum). ■

МЕДІА ДЛЯ МАС

Хвилі українською
До кінця року два десятки населених 
пунктів Харківщини додатково отримають 
радіомовлення державною мовою

■

ЯКІ ВИМОГИ ВІДСТОЯЛИ РАДИКАЛИ ■

НАШІ ГРОШІ

Зазирнув у старість
Ляшко порахував свою майбутню пенсію 
та пенсію своєї мами на основі нового 
пенсійного закону

■

Олег Ляшко добився підвищення пенсій для 10,5 мільйона
пенсіонерів, окремо потурбувався про жінок.

❙
❙

 1) Вже з 1 жовтня цього року мінімальну пенсію підвище-
но з 1312 до 1452 грн., тобто на 11%, а не на 5% (до 1373 грн.) як 
пропонував уряд! Це означає підняття пенсій на 140 грн. для 
більш ніж 4 млн. українцiв, які сьогодні отримують мінімальну 
(1312 грн.) або близьку до мінімальної пенсію.
 2) На законодавчому рівні гарантовано, що пенсії та со-
ціальна допомога не можуть бути меншими від прожитко-
вого мінімуму. Тепер люди з інвалідністю за законом отримува-
тимуть не 60% чи 80% прожиткового мінімуму, а не менше 100%! 
РПЛ вдалося вигризти відновлення виконання вимог статті 46 Кон-
ституції України «Пенсії, інші види соціальних виплат та допомо-
ги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рі-
вень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого 
законом».
 3) Домоглися підняття пенсій та соціальної допомоги:
 — в середньому на 352 грн. (до 1452+ грн./мiс.) для 100 тис. 
українських жінок, що раніше вийшли на пенсію та отриму-
вали виплати нижчі від прожиткового мінімуму;

 — в середньому на 273 грн. (до 1373+ грн./мiс.) ДЛЯ 1 
млн. пенсіонерів, що не мають достатнього страхового 
стажу для отримання мінімальної пенсії;
 — на 424 грн. (до 1373+ грн./мiс.) для 500 тис. пенсіо-
нерів, що сьогодні не мають мінімального страхового 
стажу та виживають на «соціальну допомогу» в 949 грн.;
 4) скасовано податок на пенсії (15%) для працюючих 
пенсіонерів;
 5) до страхового стажу для нарахування пенсії врахо-
вано період навчання у внз за держзамовленням;
 6) до страхового стажу для нарахування пенсії врахо-
вано час здійснення підприємницької діяльності, впро-
довж якого сплачувались соціальні внески;
 7) не допустили підвищення ЄСВ для працівників iз 
шкідливими та важкими умовами праці — шахтарів, мета-
лургів, хіміків, нафтовиків, газовиків, енергетиків та ін. За-
лишили для них ЄСВ 22% замість 37%, до яких уряд хотів 
підняти ЄСВ.

Принципові вимоги РПЛ були озвучені під стенограму головою Комітету соцполітики ВР України і підтримані парламентом:
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«Закон про відновлення територіальної цілісності Української 
держави необхідно ухвалити цієї сесії. Це буде не лише констатацією 
факту окупації, а й визначенням послідовних кроків та умов звільнення 
окупованих територій».

Максим Бурбак
голова фракції «Народний фронт»

УКРАЇНА МОЛОДА

Що пропонує Порошенко: право 
на самооборону 
 На жаль, у президентському 
законопроекті війну на сході Ук-
раїни так і не називають війною. 
Щоправда, й поняття «АТО» з до-
кумента зникає. Згідно з законо-
проектом про реінтеграцію Дон-
басу, режим антитерористичної 
операції буде замінений на «за-
ходи безпеки з відновлення су-
веренітету і територіальної ціліс-
ності країни». Про це розповів в 
ефірі телеканалу «112 Україна» 
народний депутат від БПП Іван 
Вінник. Він зазначив, що Зброй-
ні сили України будуть мати пра-
во застосовувати силу.
 «Зараз ми говоримо про прове-
дення АТО. Це була наша гібридна 
відповідь на гібридні виклики, які 
нам нав’язала РФ, почавши вій-
ну проти України без оголошення 
війни, не визнаючи присутності 
своїх військ... Ми можемо рухати-
ся далі, і ЗСУ, на підставі Консти-
туції та законів України забезпе-
чуватимуть заходи безпеки з від-
новлення суверенітету. Ці заходи 
не обмежуються якимись манев-
рами. Ці заходи передбачають в 
тому числі і застосування сили», 
— сказав Вінник і додав, що, від-
повідно до конвенцій ООН, Украї-
на має право на самооборону.
 Крім цього, підкреслив депу-
тат, закон дасть силовим струк-
турам України більше повнова-
жень щодо звільнення окупова-
них територій. «Є окремий аб-
зац, який визначає агресора як 
регулярні війська російської ар-
мії, як терористично-бандитські 
формування, підтримані й спон-
соровані Росією, і інші елементи, 
які діють не в рамках Конститу-
ції України... Тобто ми охоплює-
мо всіх осіб, які сьогодні стріля-
ють в українського військового, 
вбивають українського громадя-
нина і тимчасово утримують оку-
пованими ці території...» — по-
яснив він.
 Також у президентському за-
конопроекті детально виписане 
поняття окупації. «Тимчасова 
окупація Російською Федерацією 
територій в Донецькій і Лугансь-
кій областях, які вказані в пунк-
тах 1—3 частини першої статті 1 
цього закону, є нелегітимною і не 
створює для Російської Федерації 
ніяких територіальних прав», — 
йдеться в законопроекті.
 У проекті закону також наго-
лошується, що «діяльність Зброй-
них сил і інших військових фор-
мувань Російської Федерації і 
окупаційної адміністрації Росій-
ської Федерації, яка суперечить 
нормам міжнародного гуманітар-
ного права, є незаконною, а будь-
який виданий у зв’язку з такою 
діяльністю акт є недійсним і не 
створює правових наслідків».
 У законопроекті йдеться і 
про те, що на тимчасово окупова-
них територіях у Донецькій і Лу-
ганській областях діє особливий 
порядок забезпечення прав і сво-
бод цивільного населення, визна-
чений цим законопроектом і нор-
мами міжнародного права.

Права власності, кордони 
та керівництво ОРДЛО
 Торкається президентський 
проект і прав власності. «За фі-
зичними особами, незалежно від 
отримання ними статусу внут-
рішньо переміщених осіб чи ін-
шого спеціального правового 
статусу, за юридичними особа-
ми зберігається право власності 
та інші майнові права, в тому 
числі на нерухоме майно, вклю-
чаючи земельні ділянки, що пе-
ребуває на тимчасово окупова-
них територіях у Донецькій та 
Луганській областях, якщо воно 
придбано відповідно до законів 
України», — йдеться у тексті до-
кумента.
 При цьому усіма відомствами 
керує Об’єднаний оперативний 
штаб ЗСУ. «Безпосереднє керів-
ництво силами і засобами Зброй-
них сил України, інших війсь-
кових формувань, Міністерс-
тва внутрішніх справ України, 
Національної поліції України, 
центрального органу виконав-
чої влади, що реалізує державну 
політику у сфері цивільного за-
хисту, які залучаються до здійс-
нення заходів щодо забезпечення 
національної безпеки і оборони, 
стримування і відсічі російської 
зброй ної агресії в Донецькій і Лу-
ганській областях, покладаєть-
ся на Об’єднаний оперативний 
штаб Збройних сил України», — 
говориться у тексті президентсь-
кого законопроекту.
 Законопроектом також пе-
редбачається, що співробітни-
ки правоохоронних органів, вій-
ськовослужбовці та інші особи, 
які залучаються до здійснення 
заходів щодо забезпечення нац-
безпеки й оборони, стримуван-
ня і відсічі агресії Росії на Дон-
басі на час їх проведення, під-
порядковуються начальнику 

Об’єднаного оперштабу ВСУ. 
Оперштаб же, у свою чергу, здій-
снює планування, організацію 
і контроль виконання завдань 
щодо забезпечення національ-
ної безпеки і оборони, стриму-
вання і відсічі росагресії на 
Донбасі. Також на штаб покла-
дається здійснення координації 
та контролю за діяльністю вій-
ськово-цивільних або військо-
вих адміністрацій (у разі їх ут-
ворення) у Донецькій і Лугансь-
кій областях з питань національ-
ної безпеки й оборони.
 При цьому положення щодо 
забезпечення безпеки в Мінсь-
ких домовленостях визначено 
як пріоритетні. «При здійсненні 
органами державної влади Ук-
раїни, їхніми посадовими особа-
ми політико-дипломатичних за-

ходів з відновлення територіаль-
ної цілісності України в межах 
міжнародно визнаного кордону 
України забезпечується пріори-
тетність виконання положень 
у сфері безпеки Мінського про-
токолу від 5 вересня 2014 року, 
Мінського меморандуму від 19 
вересня 2014 року і «комплексу 
заходів» від 12 лютого 2015 року 
з метою створення необхідних 
умов для політичного врегулю-
вання відповідно до норм і при-
нципів міжнародного права і за-
конодавства України», — сказа-
но в законопроекті.
 Нарешті, законопроект від 
Президента містить і визначення 
кордонів України. До території 
нашої держави віднесена й та її 
частина, де «збройні сили Росій-
ської Федерації і окупаційна ад-
міністрація Російської Федера-
ції встановили і здійснюють за-
гальний контроль». Прикметно, 
що Крим у цьому законопроекті 
не згадується взагалі. Не змішу-
вати Крим із Донбасом — відома 
вимога західних партнерів, хоча 
той же спецпредставник США 
Курт Волкер визнавав, що це пи-
тання одного порядку. Проте ук-
раїнська влада, мабуть, до тако-
го повороту подій ще не готова. 

Під загрозою зриву
 Окрім цього законопроекту, 
Порошенко вніс на розгляд пар-
ламенту також документ номер 
два. Він стосується пролонгації 
закону про так званий «особли-
вий статус Донбасу», дія якого за-
вершується 18 жовтня. Минулий 
законопроект, що був прийнятий 

парламентом, так і не вступив у 
силу, бо він почне діяти тільки 
після виборів на окупованих те-
риторіях, але західні партнери 
наполягли на продовженні його 
строків. Прийняттю цього про-
екту з амністією для тих, хто не 
скоїв тяжких злочинів, «народ-
ною міліцією» та іншими дратів-
ливими нормами пручається час-
тина «Народного фронту». 
 Хай там як, а перед внесен-
ням до сесійної зали законопро-
екти від Порошенка мали обго-
ворити на засіданні профільного 
парламентського комітету. Про-
те вчорашній день у комітеті по-
чався з відсутності на ньому кво-
руму. 
 Пізніше комітет таки зібрав-
ся, але почав зі сварки. Вона ста-
лася в ході обговорення законів 

про деокупацію Донбасу. Вислов-
люючи свою позицію, депутат від 
«Батьківщини» Надія Савченко 
закликала «не робити ворогів на-
роду з тих, хто воює на Донбасі». 
«Ви хочете мати Україну єдину і 
неподільну чи мститись один од-
ному до скону? За часів Радянсь-
кого Союзу було поняття «воро-
ги народу». Ними були названі 
наші вояки УПА. Ви зараз роби-
те ту саму історичну помилку. Як 
би ви не ставились до тих, хто за-
раз воює на Донбасі», — заявила 
Савченко. Депутатці різко від-
повів член комітету Юрій Бере-
за. «Ви взагалі-то в українсько-
му парламенті, подумайте, що 
ви мелете. Перестаньте займати-
ся пропагандою», — сказав він.
 А тим часом на засіданні 
фракції БПП Петро Порошен-
ко особисто роз’яснював «своїм» 
депутатам важливість ухвален-
ня його законопроектів. «Сказав 

про закони, що їх треба підтри-
мати через санкції. Аргумента-
ція була всім зрозуміла», — за-
значив нардеп із БПП Олексій 
Гончаренко. Крім цього, на зуст-
річі Порошенко повідомив своїм 
депутатам, що до законопроек-
ту про продовження особливо-
го статусу для деяких районів 
Донбасу є зауваження у фракції 
«Народний фронт».
 «Там пропозиція, щоб чіт-
ко прописати, що закон вступає 
в дію тільки після виведення 
російських військ. Президент 
сказав, що це пропозиція «На-
родного фронту», вони просять, 
щоб це було акцентовано, і він 
погоджується з такою поправ-
кою», — повідомив Гончаренко.
 У підсумку Комітет ВР з на-
ціональної безпеки й оборони по-

рекомендував парламенту під-
тримати за основу президент-
ський законопроект щодо реін-
теграції Донбасу. Але робоча 
група має ще доопрацювати його 
з правками комітету, зокрема 
статтю 7 щодо необхідності ви-
конання Мінських угод. Альтер-
нативний законопроект від Окса-
ни Сироїд  відхилили, бо він здо-
був лише 7 голосів.
 Що ж стосується пролонгації 
ще на рік дії Закону «Про особ-
ливий порядок місцевого само-
врядування в окремих районах 
Донецької та Луганської облас-
тей», то його комітет не підтри-
мав. «Цей ганебний законопро-
ект пропонує продовжити феде-
ралізацію України», — заявив 
депутат Юрій Левченко під час 
розгляду. 
 Щоправда, Президент Поро-
шенко із поразкою не змирився 
— він удруге надіслав до Верхов-
ної Раді свій законопроект про 
продовження дії особливого ста-
тусу Донбасу. Про це йдеться на 
сторінці документа на сайті пар-
ламенту. Там зазначається, що 5 
жовтня проект закону було від-
кликано, доопрацьовано і зно-
ву передано на розгляд Коміте-
ту ВР із національної безпеки й 
оборони. Тож найближчі парла-
ментські дні обіцяють бути гаря-
чими, передусім — через клінч, 
у який депутати вступлять із 
главою держави. 
 А останні новини з Верховної 
Ради полягають у тому, що пар-
ламент включив до порядку ден-
ного сесії президентські та аль-
тернативні законопроекти про 
реінтеграцію Донбасу. Розгля-
нути їх депутати мали на своєму 
вечірньому засіданні, коли цей 
номер «УМ» уже готувався до 
друку. А тим часом під стінами 
ВР мітингувальники запалили 
димові шашки. На протест про-
ти законопроектів щодо реінтег-
рації вийшли члени «Свободи» 
та «Національного корпусу». 
Останні вважають президент-
ські законопроекти «перемогою 
Путіна» і вимагають їхнього від-
хилення. ■

ПАРЛАМЕНТ

Вже не АТО. 
Але ще не війна?
Президент вніс 
на розгляд ВР 
проект закону про 
реінтеграцію Донбасу

■Наталія ЛЕБІДЬ

Четвертого жовтня до Верховної Ради внесли законопроект про реін-
теграцію Донбасу. Про це повідомив голова фракції БПП Артур Ге-
расимов. За його словами, парламент ухвалить закон до 18 жовтня, 
тобто до припинення дії Закону «Про особливий порядок місцевого 
самоврядування», який дехто називає законом про особливий ста-
тус Донбасу. Автором документа виступає Президент України Петро 
Порошенко. Те, що закон — контраверсійний і довкола нього буде 
зламано чимало списів, не викликає жодних сумнівів. До того ж, 
у президентського проекту з’явився конкурент — віце-спікер Вер-
ховної Ради Оксана Сироїд опублікувала у мережі альтернативний 
варіант. Щоправда, профільний комітет ВРУ не підтримав дітище 
Сироїд. Для цього у членів комітетут не вистачило голосів. 

Комітет ВР із національної безпеки й оборони порекомендував парламенту 
підтримати за основу президентський законопроект щодо реінтеграції Донбасу. 
Але робоча група має ще доопрацювати його з правками комітету, зокрема статтю 
7 щодо необхідності виконання Мінських угод. Альтернативний законопроект від 
Оксани Сироїд  відхилили, бо він здобув лише 7 голосів.

Агресору байдуже до страждань мільйонів мирних мешканців Донбасу.❙
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Олег БОРОВСЬКИЙ

 Подруга Стівена Педдока, 
який влаштував у неділю стріля-
нину в Лас-Вегасі, вбивши 59 лю-
дей, нічого не знала про його пла-
ни, йдеться в її заяві. «Він ніколи 
не говорив мені і не робив нічого 
такого, що якось могло б натякну-
ти мені, що станеться щось жах-
ливе», — йдеться в заяві Мерілу 
Денлі, зачитаній її адвокатом.
 Пані Денлі у середу прибула 
з Філіппін в аеропорт Лос-Анд-
желеса, де її чекали агенти ФБР, 
що розслідують трагедію в Лас-
Вегасі. За словами жінки, вона 
знала Стівена Педдока як «доб-
ру, турботливу і тиху людину». 
«Я любила його і сподівалася на 
спокійне майбутнє разом», — до-
дала жінка.
 Співмешканка Педока, 62-
річна австралійка філіппінсь-
кого походження, переїхала до 
США 20 років тому і працювала 
у казино. У поліції вважають, що 
жінка не причетна до організації 
нападу в Лас-Вегасі: у день стрі-
лянини вона перебувала в Токіо. 
Пані Денлі добровільно прилеті-
ла до Лос-Анджелеса з Філіппін 
у вівторок ввечері, аби поговори-
ти з ФБР, повідомляє Бі-Бі-Сі. За 
кілька тижнів до того Паддок зди-
вував її «дешевим квитком», аби 

вона змогла відвідати свою сім’ю. 
Поки вона була на Філіппінах, він 
перевів їй 100 тисяч доларів, по-
яснивши, що це — на купівлю бу-
динку. «Я була вдячна, але, чесно 
кажучи, я хвилювалася, що в та-
кий спосіб він хоче розірвати сто-
сунки, — сказала вона. — Я ніко-
ли не думала, що він планує на-
сильство проти когось».
 На прес-конференції в Лас-
Вегасі  шериф міста Джозеф 
Ломбардо заявив, що 64-річний 
Стівен Паддок упродовж бага-
тьох років працював бухгалте-
ром і жив секретним життям, не 
викликав жодних підозр у сусідів 
та поліції. Десятиліттями він зби-
рав зброю і боєприпаси. Так «ко-
лекціонер» назбирав загалом  ар-
сенал  із 47 одиниць вогнепальної 
зброї та тисячі одиниць амуніції 
до неї. Місцевий продавець зброї 
Кріс Салліван розповів, що Пед-
док був одним iз кращих його 
клієнтів і що він пройшов «всі пе-
ревірки та процедури» для прид-
бання вогнепальної зброї. У Пед-
дока також була ліцензія пілота 
та дозвіл на полювання, виданий 
владою штату Аляска. 
 При цьому влада поки що не 
може сказати, що саме спонукало 
чоловіка відкрити вогонь по лю-
дях. У ФБР кажуть, що жодного 
зв’язку з тероризмом поки що не 

виявили. Влада каже, що у вбив-
ці були психічні розлади. Прези-
дент США Дональд Трамп назвав 
Педдока «хворим» та «божевіль-
ним», але не пояснив при цьому, 
як такій особі  регулярно продава-
ли небезпечну  зброю. 
 Те, що відбулося в Лас-Ве-
гасі, стало найбільшим за кіль-
кістю жертв випадком стріля-
нини у США. Президент Трамп 
та його дружина Меланія зустрі-
лися з потерпілими та родинами 
жертв масового розстрілу в Лас-
Вегасі. Американський лідер вис-
ловив їм співчуття, але відмовив-
ся, як того очікували, говорити 
про більш жорсткий контроль над 
поширенням зброї, до чого його за-
кликають демократи. Доля таких 
заходів у руках республіканців 
у Конгресі. Але експерти вважа-
ють, що вони не підуть на перегляд 
цього питання. Коментуючи тра-
гедію в Лас-Вегасі, Трамп заявив, 
що США «будуть обговорювати за-
кони про зброю з плином часу». 
 Після приходу до Білого дому 
Трамп відмінив указ свого попере-
дника Барака Обами, який зробив 
практично неможливим придбан-
ня зброї особами з порушеннями 
психіки. Указ Обами стосувався 
більш ніж 75 тисяч американців, 
які мають різноманітні психічні 
відхилення. Більше того, в цей 

час у Палаті представників Кон-
гресу США обговорюються поп-
равки до законопроекту, який 
полегшить придбання зброї з 
глушниками, яку, зокрема,  ви-
користовують наймані вбивці. 
Колишній кандидат у президен-
ти США Хілларі Клінтон зверну-
ла увагу на те, що кількість жертв 
у Лас-Вегасі була б ще більшою, 
якби люди не почули звуки пос-
трілів та не почали втікати і хо-
ватися. Якщо глушники можна 
буде придбати без обмежень, то 
кількість жертв таких інциден-
тів значно зросте. Чоловік Хіл-
ларі, Білл Клінтон, під час пе-
ребування на посаді президента 
1994 року запровадив 10-річний 
мораторій на продаж 18 видів на-
півавтоматичної зброї. Але його 
не продовжили за республікансь-
кого президента Джорджа Буша. 
Відтак кількість масових убивств 
після того зросла. З вересня 2011 
року і до цього часу в різних міс-
тах США було здійснено 18 масо-
вих убивств, жертвами яких ста-
ли більше 1200 осіб. Президент 
Барак Обама наголосив в одно-
му з виступів, що США — «єдина 

розвинена країна на Землі, яка не 
має нормальних законів про кон-
троль за зброєю навіть перед об-
личчям масових убивств».
 Сполучені Штати майже ні-
чого не зробили на федеральному 
рівні в питанні контролю над обі-
гом зброї, хіба що ще більше спро-
стили можливість кожного діста-
ти зброю. І тепер усі гілки вла-
ди контролюються людьми, які, 
схоже, занадто сильно пов’язані 
зі збройним лобі. Тому не варто 
сподіватись, що на федерально-
му рівні відбудуться якісь зміни.
 США є найбільш озброєною 
країною світу — на руках насе-
лення перебуває приблизно 360 
млн. одиниць вогнепальної зброї, 
тобто на 40 млн. більше, ніж кіль-
кість усього населення країни 
включно з немовлятами. Грома-
дяни США володіють 42% вогне-
пальної зброї, яка перебуває в ру-
ках цивільного населення світу. 
При цьому приблизно 90% зброї 
у США перебуває в руках десь 3% 
населення. Оце і є метою лобістів 
вільного продажу зброї в Україні. 
Багаті озброєні проти бідних і без-
збройних. ■

Ігор ВІТОВИЧ

 Цьогорічної Нобелівської 
премії з хімії удостоєні троє вче-
них зi США, Великої Британії та 
Швейцарії за розвиток кріоелек-
тронної мікроскопної техніки ви-
сокої роздільної здатності для 
визначення структур біомолекул 
у розчині. Нобелівським коміте-
том за це досягнення відзначені: 
професор біофізики університе-
ту Лозанни (Швейцарія) Жак Дю-
боше, професор біохімії та моле-
кулярної біофізики Колумбійсь-
кого університету (США) Йоахім 
Френк та керівник лабораторії 
молекулярної біології Кембрідж-
ського університету (Велика Бри-
танія) Річард Хендерсон. Грошо-
вий додаток до премії у розмірі 
9 млн. шведських крон розділять 
порівну між ними трьома.
 Кріоелектронна мікроскопія 
дозволяє спостерігати молекули, 
заморожуючи їх дуже швидко зі 
збереженням природної струк-
тури. За методом мікроскопії 
Дюбоше, Френка та Хендерсо-
на можна детально вивчати біо-
молекули, зупинені в русі. Це 
«розширює загальні можливості 
пізнання хімічних принципів жит-
тя і можливості в розробці ліків», 
йдеться у прес-релізі Нобелівсь-
кого комітету.
 У 2013 році вчені отрима-
ли тривимірні зображення біо-
логічних зразків на мікроскопіч-
ному рівні. Завдяки винайденій 
лауреатами техніці кріогенної 
мікроскопії вчені отримали мож-
ливість розглядати молекули 
людського білка в найдрібніших 
подробицях, в їх природньому се-
редовищі та в тривимірному зоб-
раженні. Переломність відкриття 
полягає в тому, що наявні до цьо-
го часу оптичні мікроскопи доз-
воляли вченим проникати вглиб 
людських клітин та розглядати 
і вивчати їх лише з певним при-
ближенням на рівні частинок. 
 Оптична мікроскопія дозво-

лила довести існування мікроор-
ганізмів, вивчити сперматозої-
ди та яйцеклітини, частково вив-
чити клітинну структуру та навіть 
розгледіти хромосоми. Подолати 
фізичні обмеження оптичних те-
лескопів дозволила електронна 
мікроскопія, за якої замість світ-
лового потоку використовується 
в’язка електронів. Але і в остан-
ньої були свої недоліки. По-пер-
ше, потужний струмінь елект-
ронів руйнував біологічний ма-
теріал, по-друге, для прискорен-
ня електронів потрібен вакуум 
— відповідно, в вакуумі має пе-
ребувати і препарат. Тому з її до-
помогою вивчати «живі» зраз-
ки було неможливо. Відтак, цьо-
горічні лауреати розробили ме-
тод з виключенням кристалізації 
води. Він отримав назву вітрифі-
кації. 
 Винайдена цьогорічни-
ми лауреатами кріоелектронна 
мікроскопія просувається значно 
далі. Завдяки їй дослідники мо-
жуть розгледіти не лише загаль-
ну форму білків, а навіть розкла-
дати в них окремі атоми, до того 
ж у трьох вимірах. Хоча премія з 
хімії, але вона знайде найширше 
застосування в медицині, бо доз-
волить значно підвищити ефек-
тивність лікарських препаратів. 
Якщо ми хочемо, щоб медич-
ний препарат діяв найефективні-
ше, то повинні знати, в який білок 

маємо його скеровувати. 
 Експерти наводять такі 
порівняння: якщо клітину, яку те-
пер можна вивчити з допомогою 
кріогенного мікроскопа, прирів-
няти до натуральної величини 
людини, то при цьому людський 
організм розростеться до роз-
мірів Місяця. Варто зазначити: 
кріоелектронна мікроскопія була 
відома й раніше, але досі деталь-
нішому вивченню молекул пере-
шкоджали кришталики льоду, які 
утворювалися при замороженні в 
рідкому азоті. Цьогорічні лауреа-
ти розробили методику миттєво-
го замороження клітин, завдяки 
якому такі кришталики льоду не 
утворюються і ніщо вже не пере-
шкоджає спостерігати за зобра-
женням. Винахід трьох учених ре-
волюціонізує науку біохімію.
 2015 року науковий журнал 
Nature Methods назвав кріоелек-
тронну мікроскопію проривним 
методом року.  Завдяки ній учені 
впродовж двох останніх років  вже 
отримали детальні зображення 
поверхні вірусу Зіка та білків, які 
викликають резистивність до ан-
тибіотиків, отримали фото струк-
тури, з допомогою якої кроновіру-
си проникають у клітини. Прогрес 
очевидний, але його наразі бло-
кує вартість обладнання та інерт-
ність наукового оточення, яке все 
ще віддає перевагу старим мето-
дам досліджень. ■

Ігор ВІТОВИЧ

 Нобелівську премію з літератури за 2017 рік здобув 
Кадзуо Ісіґуро, «який у своїх романах великої емоційної 
сили відкрив прірву під нашими ілюзорними відчуття-
ми зв’язку зі світом», йдеться у короткому прес-релізі 
Нобелівського комітету. 
 Кадзуо Ісіґуро народився 8 листопада 1954 в в 
японському місті Наґасакі у родині океанографа Сідзео 
Ісіґуро і його дружини Сізуко. У 1960 році родина Кад-
зуо емігрувала до Великої Британії, до міста Гілфорд у 
графстві Суррей, де його батько почав проводити дослід-
ження у Національному інституті океанографії. Кадзуо 
відвідував початкову школу Стафтона, а пізніше середню 
школу Вокінг у Суррей. Після закінчення школи він узяв 
«академічну відпустку» і вирушив у подорож до США та 
Канади, де почав працювати у журналі та надсилати му-
зичні демо-записи до студій звукозапису.
 У 1974 році вступив до Кентського університету, 
Кентербері, та закінчив його у 1978 році, отримавши 
ступінь бакалавра мистецтв з англійської мови та філо-
софії. Присвятивши рік літературній діяльності, він про-
довжив навчання в Університеті Східної Англії, де отри-
мав ступінь магістра мистецтв із писемності.
 Хоча сам Ісіґуро не став музикантом, але написав у 
співавторстві чотири пісні для джазової співачки Стей-
сі Кент для альбому 2007 року Breakfast on the Morning 
Tram. Також написав примітки до альбому Кент In Love 
Again. Зараз письменник проживає у Лондоні з дружи-
ною Лорною Макдуголл та дочкою Наомі.
 Літературна кар’єра Кадзуо Ісіґуро почалася у 1981 
році після публікації трьох оповідань в антології «Впро-
вадження 7: Оповідання нових письменників». У 1983 
році, невдовзі після презентації свого першого роману, 
він був висунутий на грант як один із найкращих молодих 
британських письменників. Те ж заохочення за ті самі до-
сягнення він отримав і в 1993 році.
 Перший роман «Там, де в димці пагорби» (1982) 
оповідає про Ецуко — вдову із Японії, що живе в Ан-
глії. Після самогубства дочки її переслідують спогади 
про руйнування та відродження Наґасакі. Другим рома-

ном був «Художник хиткого світу» (1986), де через роз-
повідь обтяженого особистим військовим минулим ху-
дожника Мацуї Оно досліджується ставлення японців 
до Другої світової війни. Цей роман став книгою року у 
Великій Британії. 
 Третій роман Ісіґуро, «Залишок дня» (1989), опові-
дає історію літнього англійського дворецького. Це мо-
нолог-спогад на тлі згасання традицій, наближення сві-
тової війни та підйому фашизму. Роман отримав Бу-
керівську премію, найпрестижнішу щорічну літера-
турну нагороду у Великій Британії. При цьому члени 
Букерівського комітету проголосували за роман одно-
голосно, що трапляється нечасто. Критики відзначали, 
що японець написав «один із найбільш британських ро-
манів XX століття». Його порівнювали з Джозефом Кон-
радом і Володимиром Набоковим, яким також вдало-
ся написати твори вищого ґатунку не на рідній для них 
мові. За романом «Залишок дня» зняли однойменний 
фільм з Ентоні Хопкінсом та Еммою Томпсон у головних 
ролях.
 У 1995 році був опублікований найскладніший за 
стилістикою роман Ісіґуро «Безутішні». Він був напов-
нений численними літературними і музичними алюзія-
ми. Дія цього роману відбувається у невідомій цент-
ральноєвропейській країні й у наш час, тоді як усі по-
передні твори Ісіґуро були наповнені ремінісценціями 
минулого. Дії наступного роману «Коли ми були сиро-
тами» (2000) відбувається у Шанхаї у першій половині 
XX століття. Це історія розслідування приватним де-
тективом таємничого зникнення його батьків 20 років 
тому. Тут Ісіґуро повернувся до свого улюбленого при-
йому блукань у минулому.
 Ісіґуро — автор двох оригінальних стрічок для те-
лебачення. Він член Королівського товариства літера-
тури. Його твори перекладено більш ніж 30 мовами. Ос-
танній роман автора «Не відпускай мене» (2005) був 
включений у список 100 найкращих романів усіх часів 
за версією журналу «Тайм». Цей роман можна почита-
ти в українському перекладі Софії Андрухович. 
 Загалом у доробку Ісіґуро 7 романів, 4 кіносценарії 
та 3 збірки оповідань. ■ 

ПРЕМІАЛЬНІ

Над прірвою наших почуттів
Нобелівською премією з літератури 
відзначений британський письменник 
японського походження Кадзуо Ісіґуро

■ ПРЕМІАЛЬНІ

Заморозили, 
щоб розгледіти
«Нобеля»  з хімії дали 
трьом ученим за винахід 
кріогенного мікроскопа

■

ТРАГЕДІЯ

Десятки  жертв... «милого» чоловіка
Дональд Трамп після кривавого розстрілу в Лас-Вегасі  відмовився 
говорити про більш жорсткий контроль над поширенням зброї

■

Можна купити будь-яку зброю.❙



КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 0.00 ТСН

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30 Чотири весілля

10.45, 12.20 Міняю жінку-7

13.45, 14.45 Комедія 

«Свати-4»

15.45 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама 

«Нескінченне кохання»

20.30 Комедія «Свати»

22.00 Гроші

23.15, 0.10 Танці з зірками

01.50 Мелодрама «Пончик 

Люся»

04.35 Мольфар

ІНТЕР

05.40 М/ф

06.20, 13.30, 22.45 Слідство 

вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з 

«Інтером»

09.20, 12.25 Т/с «Любка»

16.10 Чекай на мене»

18.00, 19.00, 4.30 Стосується 

кожного

20.00, 2.10, 5.15 Подробиці

20.40 Т/с «Мата Харі»

00.35 Т/с «Тільки про 

любов»

02.55 Скептик

03.20 уДачний проект

03.50 Готуємо разом

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.50, 2.15 Сьогодні

09.15 Зоряний шлях.Новий 

сезон

11.30, 15.30 Т/с «Будинок на 

холодному ключі»

16.00, 4.50 Т/с «Адвокат»

18.00 Т/с «Жіночий лікар-3»

19.45 Говорить Україна

21.35 Футбол. Кваліфікація ЧС-

2018. Україна — Хорватія

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

03.10 Зоряний шлях

04.00 Реальна містика

ICTV

05.40, 19.20 Надзвичайні 

новини

06.25 Факти тижня. 100 

хвилин

08.45 Факти. Ранок

09.10 Спорт

09.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки

10.15 Антизомбі

11.10, 13.20 Х/ф «Ковбої 
проти прибульців»

12.45, 15.45 Факти. День

14.20, 16.10 Х/ф «Битва 
драконів»

16.25 Х/ф «Термінатор-3. 
Повстання машин»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Більше ніж правда

21.25 Т/с «Пес-3»

22.30 Свобода слова

00.55 Х/ф «Хулігани»
02.35, 4.45 Дивитись усім!

03.20 Провокатор

04.25 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

04.10 Абзац

06.00, 7.45 Kids’ Time

06.05 Х/ф «Олександр і 
жахливий день»

07.50 Х/ф «Ліга видатних 
джентльменів»

10.00 Х/ф «Перший 
месник»

12.20 Х/ф «Перший месник: 
Інша війна»

15.10 Т/с «Не родись 

вродливою»

19.00 Ревізор (прем’єра)

22.00 Пристрасті за 

Ревізором 

00.35 Х/ф «У вигнанні»
02.50 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 8.25, 2.25, 4.15 Огляд 

преси

06.45, 18.45, 2.15 Місцевий час

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.35 Фінансовий тиждень

07.50 Афіша

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

19.30 Час. Підсумки дня

22.15 Стоп корупції!

23.10 «За Чай.com»

00.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час: Важливо

00.25, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.40, 5.15 Машина часу

02.30 Феєрія мандрів

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.20 Не перший погляд

НТН

05.35 Т/с «Бухта страху»

11.50, 19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»

13.30 Наші

14.15 Дві кінські сили

14.45, 19.00, 23.15, 2.30 Свідок

15.05 Т/с «Право на 

помилування»

21.30 Т/с «CSI: Нью-Йорк-9»

23.45 Т/с «Морський патруль»

01.30 Т/с «Чорні вітрила-2»

03.00 Речовий доказ

03.40 Правда життя. Професії

UA.Культура

06.00 Молитва за Україну

06.00 Православний календар 

06.15 Музика без меж 

06.45 Поетична сторінка від 

Василя Герасим’юка. 

Євген Маланюк 

07.00 Ранок із «Культурою»

07.45 Новини. Культура. 

Дайджест

08.05 Києвотека. Київські 

імена. Володимир 

Сосюра 

08.20 Православний календар 

08.35 Ранок із «Культурою»

09.20 Опішне — столиця 

українського гончарства 

09.50 Сценограй 

10.15 А. Чехов «Три сестри». 

Вистава Київського 

академічного театру 

драми і комедії на 

лівому березі Дніпра 

10.00 Музичний фільм «Ой, 

летіли дикі гуси» 

14.00 Х/ф «Наталка 
Полтавка» 

15.35 Да святиться ім’я твоє...

16.00 Азбука ремесел

16.20 Музей Раїси Кириченко, 

ч. 1

16.40 Мелодії української 

душі . М. В. Лисенко

17.00 Нариси історії культури 

України з Мирославом 

Поповичем. 

Націоналізм

17.35 Козацькому роду 

— нема переводу

17.50 Новини. Світ 

18.05 Новини 

18.20 Тема дня

18.35 Новини. Культура 

18.50 Коло ми я

19.20 Діалог Василь 

Герасим’юк — 

Олександр Шокало. 

Філософія і творчість 

Григорія Сковороди

19.50 Аркадій Бугай. Змійові 

вали розповідають

20.20 Вечірня казка

20.30 Леся Дичко. «Я музику 

бачу в кольорі»

20.05 Дж. Пуччіні «Тоска». 

Вистава Національної 

опери України

20.00 Особистості. Ніна 

Матвієнко

00.00 Новини. Світ 

00.15 Новини 

00.30 Тема дня 

00.45 Новини. Культура 

01.00 Мелодії української 

душі . М. В. Лисенко 

01.15 Нариси історії культури 

України з Мирославом 

Поповичем. Націоналізм 

01.45 Козацькому роду 

— нема переводу 

02.00 Х/ф «Наталка 
Полтавка» 

03.35 Да святиться ім’я твоє... 

04.00 О. Галін «Ретро». 

Фільм-вистава 

Національного 

академічного 

українського 

драматичного театру 

ім. І. Франка 

05.30 Д/ф «Світова марка 

патонівців»

 

СТБ

07.05, 15.25 Все буде добре!

09.05 Х/ф «Кохання на два 
полюси»

11.00 Х/ф «Я подарую собі 
диво»

13.00 Битва екстрасенсів-17

17.30, 22.00 Вікна-новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.45 Хата на тата

02.20 Слідство ведуть 

екстрасенси

03.20 Найкраще на ТБ

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 

Ранок. «Ми всі...»

13.15, 14.15, 15.15 Деталі

16.15, 23.00 Кримінал

17.15 Ситуація

18.00, 19.00, 21.00 Разом

18.40, 20.20 «Ехо України»

19.20 Нейтральна територія

21.20 Події

22.00 Підсумки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 10.55 Він, Вона і 

телевізор

10.00, 18.15 Спецкор

10.35, 18.40 ДжеДАІ

13.20 Х/ф «Агент Коді 
Бенкс»

15.30 Х/ф «Агент Коді 
Бенкс -2. Пункт 
призначення 
— Лондон»

17.25 Загублений світ

19.10 Бандерлоги

19.30, 20.30 Т/с «Ментівські 

війни. Київ-2»

21.35 Х/ф «Погоня»
23.20 Х/ф «Від заходу до 

світанку-3: дочка 
ката»

01.10 Територія обману

02.10 Х/ф «Ярослав 
Мудрий»

03.20 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 Топ-матч

06.05 Іспанія — Албанія. 

Відбір до ЧС-2018

07.55 Моя гра

08.25, 17.50 Огляд 1-го 

ігрового дня. Відбір до 

ЧС-2018

10.00, 15.40 Футбол NEWS

10.20 Великий футбол

11.05 Німеччина — 

Азербайджан. Відбір до 

ЧС-2018

12.55 Відбір до ЧС-2018. 

Огляд туру

13.50 Хорватія — 

Фінляндія. Відбір до 

ЧС-2018

16.00 Італія — Македонія. 

Відбір до ЧС-2018

18.40 Косово — Україна. 

Відбір до ЧС-2018

20.30, 22.30, 23.40 Головна 

команда

21.35 Україна — Хорватія. 

Відбір до ЧС-2018

00.40 Огляд 2-го ігрового дня. 

Відбір до ЧС-2018

02.15 Кіпр — Греція. Відбір 

до ЧС-2018

04.05 Шлях на Мундіаль. 

Відбір до ЧС-2018

ФУТБОЛ-2

06.00, 20.05, 3.20 Огляд 1-го 

ігрового дня. Відбір до 

ЧС-2018

07.35 Косово — Україна. 

Відбір до ЧС-2018

09.25, 14.00 Шлях на 

Мундіаль

10.20 Польща — Чорногорія. 

Відбір до ЧС-2018

12.10 Норвегія — Півн. Ірландія. 

Відбір до ЧС-2018

14.50 Данія — Румунія. 

Відбір до ЧС-2018

16.40 Відбір до ЧС-2018. 

Огляд туру

17.35 Великий футбол

18.20 Туреччина — Ісландія. 

Відбір до ЧС-2018

21.35 Фінляндія — 

Туреччина. Відбір до 

ЧС-2018

23.40 Ісландія — Косово. 

Відбір до ЧС-2018

01.30 Вельс — Ірландія. 

Відбір до ЧС-2018

04.10 Італія — Македонія. 

Відбір до ЧС-2018

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.20, 13.10 Правила життя

08.20 Правда життя

09.20, 21.40 Мистецтво 

виживання

10.20, 17.00 Найдивовижніші 

тварини

11.20 Велика пустеля

12.10 Таємниці дефіциту

14.10, 0.30 Містична 

Україна

15.10 Нові технології війни

16.00, 20.50 Скарби зі 

звалища

18.00, 22.40 Життя після 

людей

19.00 Бандитський Київ

19.50, 2.50 Таємниці 

кримінального світу

23.40 Історичні битви

К1

05.10 Рецепти щастя. Нова 

історія

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

09.00, 15.00 Т/с «Беверлі-

Гілс, 90210»

11.00, 12.00, 19.00, 20.00 

Орел і решка

13.00, 18.00 Їже, я люблю 

тебе!

14.00, 21.00 Вірю не вірю

17.00, 1.40 Навколо М

22.00 Х/ф «Цей незручний 
момент»

23.50 Х/ф «Дітородні»
02.30 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 Казка з татом

06.50, 5.30 Корисні підказки

07.10 Це наше — це твоє

07.15 Мультмікс

10.30 Х/ф «Вільям і Кейт»
11.55 Панянка-селянка

12.55, 22.00, 2.00 Казки У

13.25, 16.50, 00.00, 2.50 

Країна У

14.25 Готель Галіція

15.30, 3.40 Віталька

17.50 Казки У Кіно

18.55, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

19.55, 23.00 Танька і Володька

01.00 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»

УТ-1

06.00, 9.05 Д/с «Садові 

скарби»

06.30, 7.30, 7.40, 8.15, 14.20, 

16.30, 17.40, 20.45, 

23.20 Світ он лайн

06.35 Д/с «Розкриття 

Америки»

07.35 Агроера

07.50 Від першої особи

08.20 М/с «Чорний пірат»

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.30 Т/с «Гранд-готель»

11.15 Т/с «Епоха честі»

13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 1.55 

Новини

13.10, 14.30 Радіо. День

13.50 Перша шпальта

15.15, 0.20 Д/с «Вагасі 

— японські смаколики»

16.40 Хто в домі господар?

17.15, 5.40 Вікно в Америку

17.50, 1.10 Новини. Світ

18.20, 21.30, 1.25, 2.20 Тема 

дня

18.35, 1.40 Новини. Культура

19.00 До справи

19.30 Утеодин з Майклом 

Щуром

20.15 Д/ф «Генічеськ»

21.50, 2.35 Новини. Спорт

22.15 Д/с «Супервідчуття»

ТРК «ЕРА»
23.30 Д/с «Обличчя 

Америки»

02.50 Д/с «Латиноамериканська 

музика»

03.45 Т/с «Роксолана»
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 0.00 ТСН

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30, 11.00 Чотири весілля

12.20, 13.45 Міняю жінку

14.55 Комедія «Свати-4»

16.00 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама 

«Нескінченне кохання»

20.30 Комедія «Свати»

22.00 Життя без обману-2017

23.15, 0.10 Драма «Сурогат»

01.25 Мелодрама «Пончик 

Люся»

02.25 Мольфар

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 13.30, 22.45 Слідство 

вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з 

«Інтером»

09.20 Давай одружимося

11.10, 12.25, 20.40 Т/с «Мата 

Харі»

15.50, 16.45 Речдок

18.00, 19.00, 4.30 Стосується 

кожного

20.00, 2.15, 5.15 Подробиці

00.35 Т/с «Тільки про любов»

03.00 Скептик

03.25 уДачний проект

03.55 Готуємо разом

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.20 Сьогодні
09.15 Зоряний шлях. 

Новий сезон
10.40 Свекруха або невістка
11.40 Реальна містика.Новий 

сезон
13.40, 15.30 Т/с «Черговий 

лікар-3»
16.00, 4.50 Т/с «Адвокат»
18.00 Т/с «Жіночий лікар-3»
19.45 Говорить Україна
21.00 Т/с «Балерина»
23.30 Т/с «CSI. Місце злочину»
01.20 Х/ф «Цар скорпіонів -2: 

сходження воїна»
04.00 Зоряний шлях

ICTV

05.30, 20.20 Громадянська 
оборона

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

новини
10.10 Більше ніж правда
11.10, 13.20 Х/ф «Битва 

драконів»

12.45, 15.45 Факти. День
13.35 «На трьох»
14.10, 16.10 Т/с «На безіменній 

висоті»
16.20, 22.35 Т/с «Балада про 

бомбера»
17.25, 21.25 Т/с «Пес-3»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
23.35 Х/ф «Кривавий спорт»
01.25 Т/с «Невдача Пуаро»
03.10, 4.40 Дивитись усім!
04.10 Служба розшуку дітей
04.15 Студія Вашингтон
04.20 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

02.55, 2.15 Зона ночі
03.45 Абзац
05.40 М/с «Пригоди кота в 

чоботях»
06.55 Kids’ Time
07.00 Т/с «Щасливі разом»
10.30 Т/с «СашаТаня»
12.10 Т/с «Моя прекрасна 

няня»

15.20 Т/с «Не родись 
вродливою»

19.00 Половинки 
21.00 Київ вдень і вночі 
22.00 Зірки під гіпнозом

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.30, 7.35, 8.25, 2.25, 4.15 

Огляд преси
06.45, 18.45, 2.15 Місцевий час
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 22.00, 
23.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 
бізнесу

07.50 Будівельний стандарт
08.50 Клуб LIFE
09.20, 17.50 Час громади
09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 
16.15, 17.15, 18.15 
Інформаційний день

19.30 Час. Підсумки дня

22.15 Агрокраїна
22.30 Кордон держави
23.10 «За Чай.com»
00.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час: Важливо
00.25, 5.40 Хроніка дня
01.15, 4.40, 5.15 Машина часу
02.30 Феєрія мандрів
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.20 Не перший погляд

НТН

04.10 Легенди бандитської 
Одеси

04.35 Х/ф «Дама з 
папугою»

06.10 Х/ф «Дві стріли»
07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»
08.30 Ранковий «Свідок»
10.25, 17.20 Т/с «Детективи»
12.00 Страх у твоєму домі
13.45, 15.05, 21.30 Т/с «CSI: 

Нью-Йорк-9»
14.45, 19.00, 23.15, 2.30 Свідок
15.30 Т/с «Інспектор Джордж 

Джентлі»
23.45 Т/с «Морський патруль»
01.30 Т/с «Чорні вітрила-2»
03.00 Речовий доказ
03.45 Правда життя. Професії

UA.Культура

06.00 Молитва за Україну
06.05 Азбука ремесел
06.30 Музей Раїси Кириченко, 

ч. 1 
07.00 Ранок із «Культурою»
07.45 Новини. Світ 
08.00 Новини 
08.15 Тема дня 
08.30 Новини. Культура 
08.45 Ранок із «Культурою»
09.30 Діалог Василь 

Герасим’юк — 
Олександр Шокало. 
Філософія і творчість 
Григорія Сковороди 

10.00 Аркадій Бугай. Змійові 
вали розповідають 

10.30 Леся Дичко. «Я музику 
бачу в кольорі» 

10.05 Дж. Пуччіні «Тоска». 
Вистава Національної 
опери України

10.00 Особистості. Ніна 
Матвієнко 

14.00 І. Карпенко-Карий 
«Хазяїн». Фільм-
вистава 

15.20 Д/ф «Блукаюча зірка 
Ісаака Бабеля»

16.00 Вони прославили наш 
край. Юрій та Ірина 
Крихи 

16.20 Музей Раїси Кириченко, 
ч. 2

16.40 Кохання і любов 
В. Винниченка 

17.25 Логос
17.50 Новини. Світ 
18.05 Новини 
18.20 Тема дня
18.35 Новини. Культура 
18.50 Божественний дар 

Дмитра Бортнянського
19.20 Прямостояння. 

Філософія сумніву. Лев 
Шестов

20.20 Вечірня казка
20.30 Про книгу. Юрій Щербак 

«Зброя судного дня»
20.20 Діалоги з Романом 

Колядою. Ніна 
Матвієнко

20.20 Леся Дичко «І нарєкоша 
ім’я Київ»

20.00 Колекція Ігоря 
Губаржевського

00.00 Новини. Світ 
00.15 Новини 
00.30 Тема дня 
00.45 Новини. Культура 
01.00 Кохання і любов 

В. Винниченка 
01.30 Логос
02.00 І. Карпенко-Карий 

«Хазяїн». Фільм-
вистава 

03.15 Д/ф «Блукаюча зірка 
Ісаака Бабеля» 

04.00 Інститут академіка 
Глушкова

05.00 Спомини у театральному 
буфеті. Нонна 
Копержинська

 
СТБ

06.55, 15.25 Все буде добре!
08.55 Все буде смачно!
09.55 Битва екстрасенсів-15
12.25 МастерШеф-6
17.30, 22.00 Вікна-новини
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
20.00, 22.45 МастерШеф-7
00.00 Один за всіх
01.15 Слідство ведуть 

екстрасенси

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок.»Новий 
день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00 
«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 
Ранок. «Ми всі...» 

13.15, 14.15, 15.15 Деталі

16.15, 23.00 Кримінал

17.15 Ситуація

18.00, 19.00, 21.00 Разом

18.40, 20.20 «Ехо України»

19.20 Нейтральна територія

21.20 Події

22.00 Підсумки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 12.15 Він, Вона і 

телевізор

10.00, 18.15 Спецкор

10.35, 18.40 ДжеДАІ

10.55, 19.10 Бандерлоги

11.25, 17.25 Загублений світ

13.30 Х/ф «Телефонна 
будка»

15.10 Х/ф «Хижаки»
19.30, 20.35 Т/с «Ментівські 

війни. Київ-2»

21.30 Х/ф «День, коли 
Земля зупинилась»

23.30 Х/ф «Хижак»
01.30 Т/с «Вікінги-3»

02.25 Х/ф «Ярослав 
Мудрий»

03.40 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 Топ-матч

06.05 Ісландія — Косово. 

Відбір до ЧС-2018

07.55 Журнал ЛЧ

08.25, 16.05 Огляд 2-го 

ігрового дня. Відбір до 

ЧС-2018

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.25 Фінляндія — Туреччина. 

Відбір до ЧС-2018

12.10 Андорра — Португалія. 

Відбір до ЧС-2018

13.55 Албанія — Італія. Відбір 

до ЧС-2018 

17.30 Передматчева студія

17.55 U-21. Україна — 

Нідерланди. Відбір до 

Євро-2019

19.55 Післяматчева студія

20.30, 23.40, 3.55 Шлях на 

Мундіаль

21.35 Португалія — 

Швейцарія. Відбір до 

ЧС-2018

00.30 Огляд 3-го ігрового дня. 

Відбір до ЧС-2018 

02.05 Франція — Білорусь. 

Відбір до ЧС-2018

ФУТБОЛ-2

06.00, 20.05, 3.20 Огляд 2-го 
ігрового дня. Відбір до 
ЧС-2018

07.35 Швейцарія — Угорщина. 
Відбір до ЧС-2018

09.25, 12.20 Головна команда
10.30, 18.15 Україна 

— Хорватія. Відбір до 
ЧС-2018

13.20, 21.40 Шлях на 
Мундіаль. Відбір до 
ЧС-2018

15.10 Моя гра
15.40 Вельс — Ірландія. 

Відбір до ЧС-2018
17.30 Журнал ЛЧ
18.00 Топ-матч
23.40 Нідерланди — Швеція. 

Відбір до ЧС-2018
01.30 Бельгія — Кіпр. Відбір 

до ЧС-2018
04.10 Словенія — Шотландія. 

Відбір до ЧС-2018

МЕГА

06.00, 19.00 Бандитський Київ
07.20, 13.10 Правила життя

08.20 Правда життя
09.20, 21.40 Мистецтво 

виживання
10.20, 17.00 Найдивовижніші 

тварини
11.20 Велика пустеля
12.10 Таємниці дефіциту
14.10 Містична Україна
15.10 Нові технології війни
16.00, 20.50 Скарби зі звалища
18.00, 22.40 Життя після людей
19.50 Таємниці кримінального 

світу
23.40 Історичні битви
00.30 Паранормальний світ
01.20 Ризиковане життя
02.40 Війна всередині нас

К1

05.10 Рецепти щастя. Нова 
історія

06.00 Спеція
06.30 TOP SHOP
07.40 Чи знаєте ви, що...
08.15 М/ф
09.00, 15.00 Т/с «Беверлі-Гілс, 

90210»
11.00, 12.00, 19.00, 20.00 Орел 

і решка

13.00, 18.00 Їже, я люблю тебе!
14.00, 21.00 Вірю не Вірю
17.00, 22.00 Т/с «Секс у 

великому місті»
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
02.20 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 5.30 Корисні підказки
07.10 Це наше — це твоє
07.15 Мультмікс
10.45 Т/с «Чудесна подорож 

Нільса з дикими 
гусьми»

11.55 Панянка-селянка
12.55, 22.00, 2.00 Казки У
13.25, 16.50, 00.00, 2.50 

Країна У
14.25 Готель Галіція
15.30, 3.40 Віталька
17.50 Казки У Кіно
18.55, 21.00 Одного разу під 

Полтавою
19.55, 23.00 Танька і Володька
01.00 Т/с «Баффі — 

винищувачка 
вампірів»

УТ-1

06.00, 9.05 Д/с «Садові 
скарби»

06.30, 7.30, 7.40, 8.15, 14.20, 
23.20 Світ он лайн

06.35 Д/с «Розкриття 
Америки»

07.35 Агроера
07.50 Від першої особи
08.20 М/с «Чорний пірат»

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.30 Т/с «Гранд-готель»
11.15 Т/с «Епоха честі»
13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 1.55 

Новини
13.10, 14.30 Радіо. День
13.50, 22.15 Складна розмова
15.15 Фольк-music
16.40 Покоління Z
17.10, 0.30 Д/с «Порятунок 

ферми»
17.50, 1.10 Новини. Світ
18.20, 21.30, 1.25, 2.20 Тема 

дня
18.35, 1.40 Новини. Культура
19.00 Перший на селі
19.25 Д/с «Традиційні свята 

Мацурі»
20.25 Наші гроші
21.50, 2.35 Новини. Спорт
22.50 Д/с «Супервідчуття»

ТРК «ЕРА»
23.30, 2.50 Д/с «Обличчя 

Америки»
03.45 Т/с «Роксолана»
05.35 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 6—7 ЖОВТНЯ 2017
10 жовтня

ТБ-ВІВТОРОК УКРАЇНА МОЛОДА 7

ПЕРЕДПЛАТА-2017■

Інтернет для всіх — 
газета для обраних
В обласних центрах та в Києві 
ще можна передплатити 
«Україну молоду» на листопад

Передплатна вартiсть 

«України молодої» 

на 2017 рiк:

на мiсяць — 54 грн. 13 коп.,

на два місяці — 108 грн. 26 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на мiсяць — 74 грн. 13 коп.,

на два місяці — 148 грн. 26 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на мiсяць — 19 грн. 30 коп.,

на два місяці — 38 грн. 60 коп.

Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково за 
саму процедуру оформлення 
перед плати бере: на місяць 
— 1 грн. 48 коп., на квартал 
— 3 грн. 38 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.
 Якщо хто з вас, шановні читачі, не встиг 
передплатити газету на цей рік або не продов-
жив передплату на наступні місяці, це можна 
зробити  до 10-го жовтня в обласних центрах 
та в Києві, і ви отримуватимете «Україну мо-
лоду» з 1 листопада.
 Оформити передплату можна у відділен-
нях поштового зв’язку, в операційних залах 
поштамтів, у пунктах приймання передплати, 
на сайті ДП «Преса» www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми тради-
цiйно звертаємося: якщо ви багато рокiв пе-
редплачуєте «Україну молоду» — порадьте 
передплату i своїм родичам, друзям, сусiдам, 
знайомим. 

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



КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 0.00 ТСН

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30, 11.00 Чотири весілля

12.20, 13.45 Міняю жінку

15.00 Комедія «Свати-4»

16.00 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама 

«Нескінченне кохання»

20.30 Секретні матеріали

20.50 Комедія «Свати»

22.00, 23.40, 0.10 Міняю 

жінку-12

01.40 Мелодрама «Пончик 

Люся»

02.25 Мольфар

ІНТЕР

06.00 Мультфільм

06.20, 13.30, 22.45 Слідство 

вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з 

«Інтером»

09.20 Давай одружимося

11.10, 12.25, 20.40 Т/с «Мата 

Харі»

15.50, 16.45 Речдок

18.00, 19.00, 4.30 Стосується 

кожного

20.00, 2.15, 5.15 Подробиці

00.35 Т/с «Тільки про любов»

03.00 Скептик

03.25 уДачний проект

03.55 Готуємо разом

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.50 Сьогодні

09.15 Зоряний шлях.

Новий сезон

10.40 Свекруха або невістка

11.40 Реальна містика.

Новий сезон

13.40, 15.30 Т/с «Черговий 

лікар-3»

16.00, 4.50 Т/с «Адвокат»

18.00 Т/с «Жіночий лікар-3»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «Балерина»

23.30 Т/с «CSI. Місце злочину»

03.40 Зоряний шлях

04.00 Реальна містика

ICTV

05.30, 10.10 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

11.10, 13.20 Х/ф 
«Кривавий спорт»

12.45, 15.45 Факти. День

13.40 «На трьох»

14.20, 16.10 Т/с «На 

безіменній висоті»

16.45, 22.45 Т/с «Балада про 

бомбера»

17.30, 21.25 Т/с «Пес-3»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Секретний фронт

23.45 Х/ф «Патруль часу»
01.40 Т/с «Невдача Пуаро»

03.20, 4.45 Дивитись усім!

04.20 Студія Вашингтон

04.25 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.35 Зона ночі

03.45 Абзац

05.40 М/с «Пригоди кота в 

чоботях»

06.55 Kids’ Time

07.00 Т/с «Щасливі разом»

09.50 Т/с «СашаТаня»

12.10 Т/с «Моя прекрасна 

няня»

15.20 Т/с «Не родись 

вродливою»

19.00 Зірки під гіпнозом 

21.00 Київ вдень і вночі 

22.00 Зоряні яйця

01.30 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.35, 8.25, 2.25, 4.15 

Огляд преси

06.45, 18.45, 2.15 Місцевий 

час

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.50 Драйв

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

19.30 Час. Підсумки дня

22.15 Особливий погляд

23.10 «За Чай.com»

00.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час: Важливо

00.25, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.40, 5.15 Машина часу

02.30 Феєрія мандрів

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.20 Не перший погляд

НТН

04.20 Легенди бандитської 

Одеси

04.45 Х/ф «Опік»
06.35 Х/ф «Добре сидимо!»
07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

і партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.30, 17.20 Т/с «Детективи»

12.00 Страх у твоєму домі

13.45, 15.05, 21.30 Т/с «CSI: 

Нью-Йорк-9»

14.45, 19.00, 23.15, 2.20 Свідок

15.30 Т/с «Інспектор Джордж 

Джентлі»

23.45 Т/с «Морський патруль»

01.25 Т/с «Чорні вітрила-2»

02.50 Випадковий свідок

02.55 Речовий доказ

03.40 Правда життя. Професії

UA.Культура

06.00 Молитва за Україну

06.05 Вони прославили наш 

край. Юрій та Ірина 

Крихи 

06.30 Кохання і любов 

В. Винниченка 

07.00 Ранок із «Культурою»

07.45 Новини. Світ 

08.00 Новини 

08.15 Тема дня 

08.30 Новини. Культура 

08.45 Ранок із «Культурою»

09.30 Прямостояння. 

Філософія сумніву. Лев 

Шестов 

10.25 Про книгу. Юрій Щербак 

«Зброя судного дня» 

10.15 Діалоги з Романом 

Колядою. Ніна 

Матвієнко 

10.15 Леся Дичко «І 

нарєкоша ім’я Київ» 

10.55 Колекція Ігоря 

Губаржевського 

14.00 Письменник і влада. 

Юрій Щербак 

— Михайло 

Слабошпицький

15.00 Замосць. Протистояння, 

що об’єднує

16.00 Обереги. Українська 

іграшка 

16.20 Музей гетьманства 

України

17.00 Богдан Мазур, 

ч. 1. Народився я в 

майстерні... 

17.15 Богдан Мазур, ч. 2. 

Мій батько — друг і 

вчитель

17.50 Новини. Світ 

18.05 Новини 

18.20 Тема дня

18.35 Новини. Культура 

18.50 Д/ф «Лесь Сердюк»

19.20 Максим Михайліченко. 

Чесна гра

19.50 Від пращурів до нащадків

20.20 Вечірня казка

20.30 Олександр Олесь 

«І задзвеніли в серці 

звуки...»

20.20 Веніамін Тольба. 

Романтик ХХ століття

20.15 Богдан Жолдак. Зустріч 

з істориком Михайлом 

Брайчевським 

20.00 Осінні зустрічі. Дмитро 

Шарабурін

00.00 Новини. Світ 

00.15 Новини 

00.30 Тема дня 

00.45 Новини. Культура 

01.00 Богдан Мазур, 

ч. 1. Народився я в 

майстерні...

01.15 Богдан Мазур, ч. 2. Мій 

батько — друг і вчитель 

02.00 Письменник і влада. 

Юрій Щербак 

— Михайло 

Слабошпицький 

03.00 Замосць. Протистояння, 

що об’єднує

04.00 Вечір пам’яті Василя 

Попадюка «Ану, хлопці, 

веселої!»

05.40 Український Афон

 

СТБ

07.00, 15.25 Все буде добре!

09.00 Все буде смачно!

10.00 Битва екстрасенсів-15

12.20 МастерШеф-6

17.30, 22.00 Вікна-новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.45 МастерШеф-7

00.40 Один за всіх

01.55 Слідство ведуть 

екстрасенси

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день» 

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 

Ранок. «Ми всі...»

13.15, 14.15, 15.15 Деталі

16.15, 23.00 Кримінал

17.15 Ситуація

18.00, 19.00, 21.00 Разом

18.40, 20.20 «Ехо України»

19.20 Нейтральна територія

21.20 Події

22.00 Підсумки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 12.15 Він, Вона і 

телевізор

10.00, 18.15 Спецкор

10.35, 18.40 ДжеДАІ

10.55, 19.10 Бандерлоги

11.25, 17.25 Загублений світ

13.10 Х/ф «День, коли 
Земля зупинилась»

15.25 Зловмисники

19.30, 20.30 Т/с «Ментівські 

війни. Київ-2»

21.30 Х/ф «Американець»
23.30 Х/ф «Хижаки»
01.30 Т/с «Вікінги-3»

02.25 Х/ф «Легенда про 
княгиню Ольгу»

03.30 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00, 10.20 Моя гра

06.30, 12.40 Топ-матч

06.35 Польща — Чорногорія. 

Відбір до ЧС-2018

08.25 Огляд 3-го ігрового дня. 

Відбір до ЧС-2018

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.50 Вельс — Ірландія. 

Відбір до ЧС-2018

12.55 Нідерланди — Швеція. 

Відбір до ЧС-2018

14.45 Відбір до ЧС-2018 

Огляд туру

16.00, 18.55 Шлях на 

Мундіаль

17.05 Португалія — 

Швейцарія. Відбір до 

ЧС-2018

19.45 Відбір до ЧС-2018 

Огляд туру

20.40 Україна — Хорватія. 

Відбір до ЧС-2018

22.50 Огляд 1-го ігрового дня. 

Відбір до ЧС-2018

00.20 Передматчева студія

00.45 U-21. Україна — 

Нідерланди. Відбір до 

-2019

02.35 Післяматчева студія

03.05 Німеччина — 

Азербайджан. Відбір до 

ЧС-2018

04.55 Огляд 2-го ігрового дня. 

Відбір до ЧС-2018

ФУТБОЛ-2

06.00, 20.05 Огляд 3-го 

ігрового дня. Відбір до 

ЧС-2018

07.35 U-21. Україна — 

Нідерланди. Відбір до 

Євро-2019

09.25, 12.20 Шлях на Мундіаль

10.30 Португалія — 

Швейцарія. Відбір до 

ЧС-2018

13.20 Шлях на Мундіаль. 

Відбір до ЧС-2018

15.10 Журнал ЛЧ

15.40 Бельгія — Кіпр. Відбір 

до ЧС-2018

17.30 Моя гра

18.00 Топ-матч

18.15 Франція — Білорусь. 

Відбір до ЧС-2018

21.40 Нідерланди — Швеція. 

Відбір до ЧС-2018

23.30 Відбір до ЧС-2018. 

Огляд туру

00.25 Фінляндія — 

Туреччина. Відбір до 

ЧС-2018

02.15 Косово — Україна. 

Відбір до ЧС-2018

04.05 Вельс — Ірландія. 

Відбір до ЧС-2018

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.20, 13.10 Правила життя

08.20 Правда життя

09.20, 21.40 Мистецтво 

виживання

10.20, 17.00 Найдивовижніші 

тварини

11.20 У пошуках краси

12.10 Таємниці дефіциту

14.10 Містична Україна

15.10, 23.40 Історичні битви

16.00, 20.50 Скарби зі 

звалища

18.00, 22.40 Життя після 

людей

19.00 Бандитський Київ

19.50 Таємниці кримінального 

світу

00.30 Паранормальний світ

01.20 Підроблена історія

04.40 Наші

К1

05.10 Рецепти щастя. Нова 

історія

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

09.00, 15.00 Т/с «Беверлі-

Гілс, 90210»

11.00, 12.00, 19.00, 20.00 

Орел і решка

13.00, 18.00 Їже, я люблю 

тебе!

14.00, 21.00 Вірю не Вірю

17.00, 22.00 Т/с «Секс у 

великому місті»

23.00 Т/с «Доктор Хаус»

02.20 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 Казка з татом

06.50, 5.30 Корисні підказки

07.10 Це наше — це твоє

07.15 Мультмікс

10.45 Т/с «Чудесна подорож 

Нільса з дикими 

гусьми»

11.55 Панянка-селянка

12.55, 22.00, 2.00 Казки У

13.25, 16.50, 0.00, 2.50 

Країна У

14.25 Готель Галіція

15.30, 3.40 Віталька

17.50 Казки У Кіно

18.55, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

19.55, 23.00 Танька і Володька

01.00 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»

УТ-1

06.00, 9.05 Д/с «Садові 

скарби»

06.30, 7.30, 7.40, 8.15, 14.20, 

16.35, 23.20 Світ он 

лайн

06.35 Д/с «Розкриття 

Америки»

07.35 Агроера

07.50 Від першої особи

08.20 М/с «Чорний пірат»

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.30 Т/с «Гранд-готель»

11.15 Т/с «Епоха честі»

13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 1.55 

Новини

13.10, 14.30 Радіо. День

13.50 Наші гроші

15.15 До справи

15.50, 5.40 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»

16.40 М/с «Книга джунглів»

17.10, 0.30 Д/с «Порятунок 

ферми»

17.50, 1.10 Новини. Світ

18.20, 21.30, 1.25, 2.20 Тема 

дня

18.35, 1.40 Новини. Культура

19.00 Культурна афіша 

здорової людини

19.25 Д/с «Традиційні свята 

Мацурі»

20.25 Слідство. Інфо

21.50, 2.35 Новини. Спорт

22.15 Світло

ТРК «ЕРА»
23.25 Мегалот

23.30, 2.50 Д/с «Обличчя 

Америки»

03.45 Т/с «Роксолана»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 6—7 ЖОВТНЯ 2017
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 0.30 ТСН

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30, 11.00 Чотири весілля

12.20, 13.50 Міняю жінку

15.00 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама 

«Нескінченне кохання»

20.30 Секретні матеріали

20.50 Комедія «Свати-2»

22.00 Світ навиворіт-9

23.00 Право на владу-2017

00.40 Гроші

02.05, 4.35 Мелодрама 

«Пончик Люся»

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 13.30, 22.45 Слідство 

вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з Інтером»

09.20 Давай одружимося

11.10, 12.25, 20.40 Т/с «Мата 

Харі»

15.50, 16.45 Речдок

18.00, 19.00, 4.30 Стосується 

кожного

20.00, 2.15, 5.15 Подробиці

00.35 Т/с «Тільки про любов»

03.00 Скептик

03.25 уДачний проект

03.55 Готуємо разом

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.50 Сьогодні

09.15 Зоряний шлях.

Новий сезон

10.40 Свекруха або невістка

11.40 Реальна містика.

Новий сезон

13.40, 15.30 Т/с «Черговий 

лікар-3»

16.00, 4.50 Т/с «Адвокат»

18.00 Т/с «Жіночий лікар-3»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «Балерина»

23.30 Т/с «CSI. Місце злочину»

03.40 Зоряний шлях

04.00 Реальна містика

ICTV

05.30 Громадянська оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Секретний фронт

11.10, 13.20 Х/ф «Патруль 
часу»

12.45, 15.45 Факти. День

13.40 «На трьох»

14.05, 16.10 Т/с «На 

безіменній висоті»

16.20 Т/с «Балада про 

бомбера»

17.25, 21.25 Т/с «Пес-3»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Інсайдер

22.40 Х/ф «У пеклі»
00.35 Т/с «Невдача Пуаро»

02.30 Т/с «Слідчі»

04.15 Служба розшуку дітей

04.20 Студія Вашингтон

04.25 Факти

04.45 Т/с «Відділ 44»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.55 Зона ночі

03.45 Абзац

05.40 М/с «Пригоди кота в 

чоботях»

06.55 Kids’ Time

07.00 Т/с «Щасливі разом»

09.50 Т/с «СашаТаня»

12.10 Т/с «Моя прекрасна 

няня»

15.20 Т/с «Не родись 

вродливою»

19.00 Зоряні яйця 

21.00 Київ вдень і вночі

22.00 Суперінтуіція

01.50 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.35, 8.25, 2.25, 4.15 

Огляд преси

06.45, 18.45, 2.15 Місцевий 

час

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.50 Мотор

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

19.30 Час. Підсумки дня

22.15 Акцент

23.10 «За Чай.com»

00.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час: Важливо

00.25, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.40, 5.15 Машина часу

02.30 Феєрія мандрів

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.20 Не перший погляд

НТН

04.10 Легенди бандитської 

Одеси

05.00 Х/ф «Інкогніто з 
Петербурга»

06.35 Х/ф «Шкіра»
07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

і партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.30, 17.20 Т/с «Детективи»

12.00 Страх у твоєму домі

13.45, 15.05, 21.30 Т/с «CSI: 

Нью-Йорк-9»

14.45, 19.00, 23.15, 2.30 

Свідок

15.30 Т/с «Інспектор Джордж 

Джентлі»

23.45 Т/с «Морський 

патруль»

01.25 Т/с «Чорні вітрила-2»

03.00 Випадковий свідок

03.05 Речовий доказ

03.35 Правда життя. Професії

UA.Культура

06.00 Молитва за Україну

06.05 Музей гетьманства 

України 

07.00 Ранок із «Культурою»

07.45 Новини. Світ 

08.00 Новини 

08.15 Тема дня 

08.30 Новини. Культура 

08.45 Ранок із «Культурою»

09.30 Максим Михайліченко. 

Чесна гра 

10.00 Від пращурів до 

нащадків 

10.30 Олександр Олесь 

«І задзвеніли в серці 

звуки...» 

10.20 Веніамін Тольба. 

Романтик ХХ століття 

10.20 Богдан Жолдак. Зустріч 

з істориком Михайлом 

Брайчевським 

10.05 Осінні зустрічі. Дмитро 

Шарабурін 

14.00 Спогад про УПА 

«Проводжала мати 

сина», ф. 1 

15.00 Українське традиційне 

гончарство

16.00 Мистецтво жити. 

Кольори любові...і долі

16.35 Світло

17.10 Земля козаків. погляд 

через віки. Шляхами 

Павла Халебського

17.50 Новини. Світ 

18.05 Новини 

18.20 Тема дня

18.35 Новини. Культура 

18.50 Польові дослідження 

козацької кухні, ч. 1

19.20 Дійові особи

20.20 Вечірня казка

20.35 Петро Калнишевський. 

Могутній, нескорений і 

незабутній

20.10 Ж. -Б. Мольєр 

«Уявно хворий». 

Вистава Київського 

академічного театру 

«Колесо» 

20.00 Світ особистості. 

Момент кохання...Євген 

Нищук

00.00 Новини. Світ 

00.15 Новини 

00.30 Тема дня 

00.45 Новини. Культура 

01.00 Земля козаків. погляд 

через віки. Шляхами 

Павла Халебського

01.35 Рани землі 

02.00 Спогад про УПА 

«Проводжала мати 

сина», ф. 1 

02.55 Українське традиційне 

гончарство

04.00 Світові хіти мюзиклу

05.00 Ігор Горяний. Художник, 

філософ, мандрівник

СТБ

07.00, 15.25 Все буде добре!

09.00 Все буде смачно!

10.00 Битва екстрасенсів-15

12.25 МастерШеф-6

17.30, 22.00 Вікна-новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00 Зважені та щасливі-7

22.45 Зважені та щасливі

23.30 Один за всіх

00.55 Слідство ведуть 

екстрасенси

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 

Ранок. «Ми всі...»

13.15, 14.15, 15.15 Деталі

16.15, 23.00 Кримінал

17.15 Ситуація

18.00, 19.00, 21.00 Разом

18.40, 20.20 «Ехо України» 

19.20 Нейтральна територія

21.20 Події

22.00 Підсумки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 12.15 Він, Вона і 

телевізор

10.00, 18.15 Спецкор

10.35, 18.40 ДжеДАІ

10.55, 19.10 Бандерлоги

11.25, 17.25 Загублений світ

13.00 Х/ф «Швидкість»
15.25 Зловмисники

19.30, 20.30 Т/с «Ментівські 

війни. Київ-2»

21.30 Х/ф «Андроїд-
поліцейський»

23.15 Х/ф «Бойовий гіпноз 
проти кіз»

01.05 Т/с «Вікінги-3»

01.55 Х/ф «Легенда про 
княгиню Ольгу»

03.05 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 21.45 Топ-матч

06.10 Норвегія — Півн. 

Ірландія. Відбір до 

ЧС-2018

08.10 Данія — Румунія. 

Відбір до ЧС-2018

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 Словенія — Шотландія. 

Відбір до ЧС-2018

12.10 Польща — Чорногорія. 

Відбір до ЧС-2018

13.55 Ісландія — Косово. 

Відбір до ЧС-2018

16.00, 18.55 Головна команда

17.05 Україна — Хорватія. 

Відбір до ЧС-2018

19.55 Фінляндія — 

Туреччина. Відбір до 

ЧС-2018

22.00 Журнал ЛЧ

22.50 Огляд 2-го ігрового дня. 

Відбір до ЧС-2018

00.20 Албанія — Італія. 

Відбір до ЧС-2018

02.10 Вельс — Ірландія. 

Відбір до ЧС-2018

04.00 Шлях на Мундіаль. 

Відбір до ЧС-2018

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 13.20, 15.20, 20.10 

Топ-матч

06.10, 13.30 Шлях на 

Мундіаль. Відбір до 

ЧС-2018

08.10 Ісландія — Косово. 

Відбір до ЧС-2018

10.00 Огляд 1-го ігрового дня. 

Відбір до ЧС-2018

11.30, 1.35 Україна 

— Хорватія. Відбір до 

ЧС-2018

15.35 U-21. Україна — 

Нідерланди. Відбір до 

Євро-2019

17.25 Відбір до ЧС-2018. 

Огляд туру

18.20 Німеччина — 

Азербайджан. Відбір до 

ЧС-2018

20.20 Данія — Румунія. 

Відбір до ЧС-2018

22.10 Журнал ЛЧ

22.40 Норвегія — Півн. 

Ірландія. Відбір до 

ЧС-2018

00.30, 3.25 Головна команда

04.25 Огляд 3-го ігрового дня. 

Відбір до ЧС-2018

МЕГА

06.00, 19.00 Бандитський Київ

07.20, 13.10 Правила життя

08.20 Правда життя

09.20, 21.40 Мистецтво 

виживання

10.20, 17.00 Найдивовижніші 

тварини

11.20 У пошуках краси

12.10 Жертви краси

14.10 Містична Україна

15.10, 23.40 Історичні битви

16.00, 20.50 Скарби зі 

звалища

18.00, 22.40 Життя після 

людей

19.50 Таємниці кримінального 

світу

00.30 Україна: забута історія

03.40 Чорна піхота

04.40 Майор «Вихор»

05.40 Місто, яке зрадили

К1

05.10 Рецепти щастя

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

09.00, 15.00 Т/с «Беверлі-

Гілс, 90210»

11.00, 12.00, 19.00, 20.00 

Орел і решка

13.00, 18.00 Їже, я люблю 

тебе!

14.00, 21.00 Вірю не Вірю

17.00, 22.00 Т/с «Секс у 

великому місті»

23.00 Т/с «Доктор Хаус»

02.20 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 Казка з татом

06.50, 5.30 Корисні підказки

07.10 Це наше — це твоє

07.15 Мультмікс

10.45 Т/с «Чудесна подорож 

Нільса з дикими 

гусьми»

11.55 Панянка-селянка

12.55, 22.00, 2.00 Казки У

13.25, 16.50, 00.00, 2.50 

Країна У

14.25 Готель Галіція

15.30, 3.40 Віталька

17.50 Казки У Кіно

18.55, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

19.55, 23.00 Танька і Володька

01.00 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»

УТ-1

06.00, 9.05 Д/с «Садові 

скарби»

06.30, 7.30, 7.40, 8.15, 9.30, 

14.20, 16.35, 23.20 Світ 

он лайн

06.35 Д/с «Розкриття 

Америки»

07.35 Агроера

07.50 Від першої особи

08.20 М/с «Чорний пірат»

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.40 Т/с «Доньки Єви»

11.15 Т/с «Епоха честі»

13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 1.55 

Новини

13.10, 14.30 Радіо. День

13.50 Слідство. Інфо

15.15 Надвечір’я. Долі

16.40 М/с «Книга джунглів»

17.10, 0.30 Д/с «Порятунок 

ферми»

17.50, 1.10 Новини. Світ

18.20, 21.30, 1.25, 2.20 Тема 

дня

18.35, 1.40 Новини. Культура

19.00 Д/ф «Дружини. П’ять 

випадкових історій 

жінок в армії»

19.15 Д/ф 

«Дев’ятнадцятирічний 

командир»

19.25 Д/с «Традиційні свята 

Мацурі»

20.25 Схеми

21.50, 2.35 Новини. Спорт

22.15 Книга.ua

22.50 Д/с «Супервідчуття»

ТРК «ЕРА»
23.30, 2.50 Д/с «Обличчя 

Америки»

03.45 Т/с «Роксолана»

05.30 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 6—7 ЖОВТНЯ 2017
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30 ТСН

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30, 11.00 Чотири 

весілля

12.20, 13.50 Міняю жінку

15.00 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама 

«Нескінченне 

кохання»

20.15 Ліга сміху-3

22.20 Ігри приколів

23.15 Вечірній Київ

01.15 Ліга сміху

05.15 Мультибарбара

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

Інтером»

10.15 Х/ф «Свій серед 
чужих, чужий серед 
своїх»

12.40 Склад злочину

15.50, 16.45 Речдок

18.00 Стосується кожного

20.00, 3.40 Подробиці 

тижня

22.00 Т/с «Мата Харі»

01.45 Х/ф «Дика любов»
05.20 Чекай мене

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.40 Сьогодні

09.15 Зоряний шлях.

Новий сезон

10.40 Свекруха або невістка

11.40 Реальна містика.

Новий сезон

13.40, 15.30 Т/с «Черговий 

лікар-3»

16.00 Х/ф «Служниця трьох 
панів»

18.00 Т/с «Жіночий лікар-3»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «Балерина»

23.20 Слідами 17 жовтня. Пролог

00.00 Т/с «CSI. Місце злочину»

03.20 Реальна містика

05.00 Зоряний шлях

ICTV

05.30 Громадянська оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

09.55 Інсайдер

10.50 Х/ф «У пошуках 
пригод»

12.45, 15.45 Факти. День

13.20, 16.10 Х/ф 
«Тринадцять днів»

16.30 Т/с «Ангели війни»

17.25 Т/с «Пес-3»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Антизомбі

21.25 Дизель-шоу

23.50 Комік на мільйон

01.35 Факти

01.55 Т/с «Невдача Пуаро»

03.10 Т/с «Слідчі»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.30 Зона ночі

04.15 Абзац

06.05 М/ф «Ретчет і Кланк: 

Галактичні 

рейнджери»

08.00, 22.40 Половинки

12.00 Київ вдень і вночі

16.15, 19.00 Топ-модель 

по-українськи

21.40 Київ вдень і вночі 

00.30 Х/ф «Яма»

02.25 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.30, 7.35, 8.25, 2.25, 4.15 

Огляд преси

06.45, 18.45, 2.15 Місцевий час

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 

23.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 Час 

бізнесу

07.50 Драйв

08.50 Клуб LIFE

09.20, 17.50 Час громади

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 

14.15, 15.25, 16.15, 17.15 

Інформаційний день

18.15 Інтерв’ю з Андрієм 

Сусленком

19.30 Час. Підсумки дня

22.15 Стоп корупції!

23.10 «За Чай.com»

00.00, 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час: Важливо

00.25, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.40, 5.15 Машина часу

02.30 Феєрія мандрів

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.20 Не перший погляд

НТН

04.05, 3.50 Легенди 

бандитської Одеси

05.05 Х/ф «Із життя 
відпочиваючих»

06.35 Х/ф «Без року 
тиждень»

07.50, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

і партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.25, 17.30 Т/с «Детективи»

12.00 Страх у твоєму домі

13.45, 15.05, 21.30 Т/с «CSI: 

Нью-Йорк-9»

14.45, 19.00, 23.15, 2.25 

Свідок

15.30 Т/с «Служба 

розслідувань»

23.45 Т/с «Морський 

патруль»

01.30 Т/с «Чорні вітрила-2»

02.55 Випадковий свідок

03.05 Речовий доказ

UA.Культура

06.00 Молитва за Україну

06.00 Православний календар 

06.20 Світло 

07.00 Ранок із «Культурою»

07.45 Новини. Світ 

08.00 Новини 

08.15 Тема дня 

08.30 Новини. Культура 

08.45 Ранок із «Культурою»

09.30 Дійові особи

10.25 Петро Калнишевський. 

Могутній, нескорений і 

незабутній 

10.00 Ж. -Б. Мольєр 

«Уявно хворий». 

Вистава Київського 

академічного театру 

«Колесо» 

10.55 Світ особистості. 

Момент кохання... 

Євген Нищук

14.00 Спогад про УПА. 

«Розрита могила», ф. 2

15.15 Д/ф «Раїса Кириченко. 

Діагноз — народна»

16.00 Стежками Мауглі й 

Багіри 

16.15 Православний календар 

16.30 Д/ф «Тарас Шевченко. 

Заповіт». «На сій 

окраденій землі»

17.50 Новини. Світ 

18.05 Новини 

18.20 Тема дня

18.35 Новини. Культура 

18.50 Польові дослідження 

козацької кухні, ч. 2

19.10 Православний календар 

19.20 Територія Кіно

19.50 Театральні силуети. 

Катерина Осмяловська 

20.20 Вечірня казка

20.30 Немеркнучі зірки. Раїса 

Кириченко

20.30 Все про оперету. 

Народний артист 

України Микола 

Бутковський

20.45 Православний календар 

20.00 Головна роль. Галина 

Яблонська

00.00 Новини. Світ 

00.15 Новини 

00.30 Тема дня 

00.45 Новини. Культура 

01.00 Польові дослідження 

козацької кухні, ч. 1

01.30 Польові дослідження 

козацької кухні, ч. 2

01.50 Спогад про УПА 

«Розрита могила», ф. 2 

03.05 Д/ф «Василь Макух. 

Смолоскип» 

03.50 Українсько-єврейська 

зустріч. Вшанувальний 

концерт

СТБ

05.25 Х/ф «Таємниця 
«Чорних дроздів»

07.15, 23.20 Х/ф «Знак 
долі»

09.35 Х/ф «Дурна кров»
17.30 Вiкна-новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.45 Сюрприз, 

сюрприз!

22.00 Вікна-новини

01.45 Слідство ведуть 

екстрасенси

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день» 

з Анатолічем та 

Шпачинською

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 

Ранок. «Ми всі...»

13.15, 14.15, 15.15 Деталі

16.15, 23.00 Кримінал

17.15 Ситуація

18.00, 19.00, 21.00 Разом

18.40, 20.20 «Ехо України»

19.20 Нейтральна територія

21.20 Події

22.00 Підсумки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 12.15 Він, Вона і 

телевізор

10.00, 18.15 Спецкор

10.35, 18.40 ДжеДАІ

10.55 Бандерлоги

11.25, 17.25 Загублений світ

12.55 Х/ф «Швидкість-2»
15.25 Зловмисники

19.15 Х/ф «Бунт»
21.00 Х/ф «Ікар»
22.50 Змішані єдиноборства. 

UFC.

01.30 Територія обману

02.30 Х/ф «Чорна долина»
04.00 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 18.20, 21.20 Топ-

матч

06.10 Португалія — 

Швейцарія. Відбір до 

ЧС-2018

08.10 Нідерланди — Швеція. 

Відбір до ЧС-2018

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 Бельгія — Кіпр. Відбір 

до ЧС-2018

12.10, 22.50 Огляд 3-го 

ігрового дня. Відбір до 

ЧС-2018

12.50 Україна — Хорватія. 

Відбір до ЧС-2018

14.40 Головна команда

16.00 ЧІ. Передмова до туру

16.30 Франція — Білорусь. 

Відбір до ЧС-2018

17.20 Коефіцієнти ФІФА/

УЄФА

18.30, 20.55 Тур ONLINE

18.55 «Шахтар» — 

«Ворскла». ЧУ

19.45 Футбол Tables

21.35 Відбір до ЧС-2018 

Огляд туру

00.20 Фінляндія — 

Туреччина. Відбір до 

ЧС-2018

02.10 «Еспаньйол» — 

«Леванте». ЧІ

04.00 Шлях на Мундіаль. 

Відбір до ЧС-2018

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 13.20, 15.20, 5.30 

Топ-матч

06.10 Словенія — Шотландія. 

Відбір до ЧС-2018

08.10 Норвегія — Півн. 

Ірландія. Відбір до ЧС-

2018

10.00 Огляд 2-го ігрового дня. 

Відбір до ЧС-2018

11.30 Франція — Білорусь. 

Відбір до ЧС-2018

13.30 Португалія — 

Швейцарія. Відбір до 

ЧС-2018

15.25 Польща — Чорногорія. 

Відбір до ЧС-2018

17.15 Світ Прем’єр-ліги

17.45 Албанія — Італія. 

Відбір до ЧС-2018

19.35 Бельгія — Кіпр. Відбір 

до ЧС-2018

21.25 ЧІ. Передмова до туру

21.55 Еспаньйол — Леванте». 

ЧІ

22.45 Коефіцієнти ФІФА/

УЄФА

23.55 Футбол Tables

00.00 «Шахтар» — 

«Ворскла». ЧУ

01.50 Данія — Румунія. 

Відбір до ЧС-2018

03.40 U-21. Україна — 

Нідерланди. Відбір до 

Євро-2019

МЕГА

06.00, 0.30 Бандитська Одеса

07.20, 13.10 Правила життя

08.20 Правда життя

09.20, 21.40 Мистецтво 

виживання

10.20, 17.00 Найдивовижніші 

тварини

11.20 У пошуках краси

12.10 Бізнес на залякуванні

14.10, 3.00 Містична Україна

15.10, 23.40 Історичні битви

16.00, 20.50 Скарби зі звалища

18.00, 22.40 Життя після людей

19.00 Бандитський Київ

19.50 Таємниці кримінального 

світу

К1

05.10 Рецепти щастя

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

09.00, 15.00 Т/с «Беверлі-

Гілс, 90210»

11.00, 12.00, 13.00, 19.00, 20.00, 

21.00 Орел і решка

12.00, 20.00 Орел і решка. Рай 

та пекло

17.00 Навколо М

22.00, 0.50 КВК на БІС

23.00 КВК

01.50 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 Казка з татом

06.50, 5.30 Корисні підказки

07.10 Це наше — це твоє

07.15 Мультмікс

10.45 Т/с «Чудесна подорож 

Нільса з дикими 

гусьми»

11.55 Панянка-селянка

12.55, 2.00 Казки У

13.25, 16.50, 00.00, 2.50 

Країна У

14.25 Готель Галіція

15.30, 3.40 Віталька

17.50 Казки У Кіно

18.55 Одного разу під 

Полтавою

20.00 М/ф «Панда Кунг-Фу-3»

21.50 Х/ф «Факультет»
01.00 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»

УТ-1

06.00, 9.05 Д/с «Садові 

скарби»

06.30, 7.30, 7.40, 8.15, 9.30, 

14.20, 16.35 Світ он 

лайн

06.35 Д/ф «Секрети 

Вільнюса»

07.35 Агроера

07.50 Від першої особи

08.20 Д/с «Традиційні свята 

Мацурі»

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.40 Т/с «Доньки Єви»

11.15 Т/с «Епоха честі»

13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 1.55 

Новини

13.10, 14.30 Радіо. День

13.50 Схеми

15.15 Світло

16.40 М/с «Книга джунглів»

17.10 Д/с «Порятунок 

ферми»

17.50, 1.10 Новини. Світ

18.20, 21.30, 1.25, 2.20 Тема 

дня

18.35, 1.40 Новини. Культура

19.00 Твій дім

19.25 Д/с «Супервідчуття»

20.25 Перша шпальта

21.50, 2.35 Новини. Спорт

22.15 Д/ф «Січ»

22.50 Як дивитися кіно

ТРК «ЕРА»
23.20 Короткометражний 

фільм «Мандрагора»

23.50 Д/ф «Срібна земля. 

Хроніка Карпатської 

України. 1919-1939»

02.50 Д/с «Обличчя Америки»

03.45 Т/с «Роксолана»

05.30 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 19.30 ТСН

06.55 Гроші

08.00 Сніданок. Вихідний

09.45 Життя без обману-2017

11.15, 23.10 Світське життя

12.15 Комедія «Ва-банк»

14.35 Комедія «Ва-банк- 2»

16.35, 21.15 Вечірній 

квартал-2017

18.30 Розсміши коміка-2017

20.15 Українські сенсації

00.10, 5.15 Мультибарбара

01.15 Вечірній Київ

04.50 Ескімоска-2: пригоди в 

Арктиці

ІНТЕР

06.40 М/ф

07.10 Х/ф «Свій серед чужих, 
чужий серед своїх»

09.10, 3.50 Х/ф «Людина-
амфібія»

11.00, 5.20 Х/ф «Екіпаж»
14.00, 20.30 Т/с «25-та 

година»

20.00, 2.05 Подробиці

22.20 Х/ф «Хочеш чи ні?»
00.10 Х/ф «Райський 

проект»
02.35 Х/ф «Ми жили по 

сусідству»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

07.00, 9.00, 15.00, 19.00, 3.10 

Сьогодні

07.15 Ранок з Україною. День 

захисника

09.10, 15.20 Т/с «Балерина»

18.10, 19.40 Т/с «Ноти 

любові»

23.00 Т/с «Герократія»

00.20 Реальна містика

03.50 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

05.50 Зоряний шлях

ICTV

05.35, 4.45 Факти

05.55 Більше ніж правда

07.35 Я зняв!

09.30, 13.00 Дизель-шоу

10.45, 11.45 Особливості 

національної роботи

12.45 Факти. День

14.05 Комік на мільйон

15.50 Х/ф «Тринадцять 
днів»

18.45 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки

20.05 Х/ф «Термінатор-5. 
Ґенеза»

22.50 Х/ф «Термінатор-4.
 Нехай прийде 
спаситель»

00.55 Х/ф «У пеклі»
02.35 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.00 Зона ночі

05.35 М/с «Пригоди кота в 

чоботях»

06.55 Kids’ Time

07.00 Дешево і сердито

08.30 Ревізор

11.30 Пристрасті за 

Ревізором

14.10 Зірки під гіпнозом

16.10 Зоряні яйця

18.00 Х/ф «Месники»
21.00 Х/ф «Месники: ера 

Альтрона»
23.50 Х/ф «Сіністер»

5 канал

06.00 Час-тайм

06.15, 20.10, 5.15 Рандеву

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 

22.00, 00.00 Час новин

07.30, 14.10, 2.15 Відкрита 

церква

07.50, 8.55, 22.15, 0.10 Час 

бізнесу

08.10 Путівник прочанина

08.20 Не перший погляд

09.15 Мотор

09.20 Автопілот-новини

09.30 Укравтоконтинент

09.45 Натхнення

10.10 Модне здоров’я

10.30 Історія успіху

10.40 Сучасний фермер

11.05 П’ятий поверх

11.30 Майстри ремонту

12.15 Сімейні зустрічі

12.35 Прес-конференція щодо 

ситуації у зоні АТО

12.50 Legal Up LIFE

13.10, 3.20 Кіно з 

Я. Соколовою

13.30, 4.15 Феєрія мандрів

14.35 Навчайся з нами

15.15 Фінансовий тиждень

15.30 Особливий погляд

16.05 Полілог

17.10, 1.15 «За Чай.com»

18.10 Про військо

18.25 Фактор безпеки

19.25 Машина часу

21.00, 0.15 Велика політика

21.30, 3.00 Вікно в Америку

22.30 Д/ф «Відділ кадрів»

23.25 Національний актив

01.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

02.35 Будемо жити

04.35 Час інтерв’ю

НТН

04.40 Правда життя. Професії

05.45 Х/ф «Дорога в 
пекло»

08.55 Х/ф «Фронт за 
лінією фронту»

12.00 Речовий доказ

15.40 Склад злочину

17.10 Круті 90-ті

19.00 Свідок

19.30 Х/ф «Інтердівчинка»
22.20 Х/ф «Денна варта»
01.00 Х/ф «Сліпий»
02.50 Мисливці за привидами

UA.Культура

06.00 Молитва за Україну

06.00 Православний календар 

06.15 Новини 

06.30 Тема дня 

06.45 Новини. Світ 

07.00 Новини. Культура 

07.20 Д/ф «Раїса Кириченко. 

Діагноз — народна» 

08.05 Д/ф «Галичина 

мілітарна. УПА. 

Галицькі месники»

08.35 Православний календар 

08.45 Марафон «День 

захисника України»

09.30 Церемонія складання 

урочистої клятви 

ліцеїстами Київського 

військового ліцею імені 

Івана Богуна

10.15 Д/Ф «Бій за гору 

Маківка», ч. 1,2

10.10 Д/ф «Легіон. Хроніка 

Української Галицької 

армії 1918-1919рр. «

10.00 Д/ф «Історія однієї 

криївки», ч. 1,2

14.15 Д/ф «Сплюндрована 

пам’ять»

15.00 Д/ф «Командарм»

16.00 Д/ф «Чміль»

16.45 На пам’ять. Олександр 

Кузьмук

17.05 Суботів

17.20 Церемонія складання 

урочистої клятви 

ліцеїстами Київського 

військового ліцею імені 

Івана Богуна 

18.00 Суспільно-мистецька 

акція «Вони присягнули 

на мир і волю»

20.00 Новини. Культура. 

Дайджест 

20.20 Д/ф « Воїни миру. 

Рустам Хамраєв»

20.50 Д/ф «Ампутація»

20.50 Православний календар 

20.00 Д/ф «Герої не 

вмирають»

00.00 Новини. Культура. 

Дайджест 

00.20 Діалог Василь 

Герасим’юк — Леонід 

Череватенко, ч. 1,2,3

01.55 Марія Левитська. 

Комплімент

02.50 Щастя... коли мрії 

збуваються 

03.10 О. Кобилянська 

«Земля» Вистава 

Чернівецького 

обласного академічного 

музично-драматичного 

театру 

ім. О. Кобилянської

05.55 Молитва за Україну

СТБ

06.15 Х/ф «Запасний 
гравець»

08.00 Караоке на майдані

09.00 Все буде смачно!

10.15 Зважені та щасливі-7

13.10 Сюрприз, сюрприз!

16.00 Хата на тата

19.00 Х-Фактор-8

21.30 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

01.30 Слідство ведуть 

екстрасенси

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00 

«Репортер». Новини

09.15, 15.15 «Золотий гусак.» 

NEW

10.15 Концерт

11.15, 13.15, 16.15 Територія 

позитиву

12.15 Підсумки

14.15 «Ехо України»

17.15 Кримінал

18.15 Закрита зона

19.15 Очі в очі

20.15 Місто S

21.00 Підсумки

23.00 Світські хроніки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 9.30 Цілком таємно

10.00 Загублений світ

15.10 Х/ф «Бунт»
17.00 Х/ф «Ікар»
18.50 Х/ф «Морський 

піхотинець-3: тил»
20.20 Т/с «Гвардія-2»

22.00 Х/ф «Хижак-2»
00.05 Х/ф «Чуваки і 

дракони»
02.10 Х/ф «Москаль-

чарівник»
03.25 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 Вельс — Ірландія. 

Відбір до ЧС-2018

07.45, 13.25 ЧІ. Передмова 

до туру

08.15 Франція — Білорусь. 

Відбір до ЧС-2018

10.00, 15.55, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 Халатний футбол

11.10 ЧА. Передмова до туру

11.40 «Шахтар» — 

«Ворскла». ЧУ

12.30, 18.05 Коефіцієнти 

ФІФА/УЄФА

13.55 «Атлетік» — 

«Севілья». ЧІ

14.45 Футбол Tables

16.15 Відбір до ЧС-2018 

Огляд туру

17.10 «Хетафе» — 

«Реал». ЧІ

19.10, 21.25, 2.00 Топ-матч

19.25 «Алавес» — 

«Сосьєдад». ЧІ

21.40 «Атлетіко» — 

«Барселона». ЧІ

23.40 Світ Прем’єр-ліги

00.10 «Ліверпуль» — «МЮ». 

ЧА

02.10 «Сталь» — «Зоря». ЧУ

04.00 «Вотфорд» — 

«Арсенал». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00, 23.50, 1.50, 5.40 Топ-

матч

06.05, 9.00 Головна команда

07.10 Україна — Хорватія. 

Відбір до ЧС-2018

10.00 Огляд 3-го ігрового дня. 

Відбір до ЧС-2018

11.30 ЧІ. Передмова до туру

12.00 Албанія — Італія. 

Відбір до ЧС-2018

13.45 ЧА. Передмова до туру

14.15 LIVE. «Ліверпуль» 

— «МЮ». ЧА

15.25 Кофіцієнти ФІФА/УЄФА

16.30, 18.55 Тур ONLINE

16.55 «Сталь» — «Зоря». ЧУ

17.45 Футбол Tables

19.25 LIVE. «Вотфорд» 

— «Арсенал». ЧА

20.15 Футбол NEWS. LIVE

21.30 Світ Прем’єр-ліги

22.00 «Атлетік» — 

«Севілья». ЧІ

00.00 «Хетафе» — «Реал». 

ЧІ

02.00 «Шахтар» — 

«Ворскла». ЧУ

03.50 «Алавес» — 

«Сосьєдад»». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.20 Містична Україна

08.10, 18.10 У пошуках істини

10.40 Історичні битви

12.40 Зброя, мікроби та сталь

15.40 У пошуках краси

21.00 Справжнє обличчя Ісуса

23.00 Хрест у мистецтві

00.00 Таємниці автокатастроф

00.40 Гордість України

03.40 Брама часу

К1

05.10 Рецепти щастя

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15, 9.30 М/ф

11.00 Х/ф «Слава»
13.00 Ух ти show

14.00 Орел і решка

23.45 Х/ф «Бабій»
01.30 Вірю не вірю

02.20 Їже, я люблю тебе!

03.00 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 Казка з татом

06.50, 5.30 Корисні підказки

07.10 Це наше — це твоє

07.15 Мультмікс

09.40 М/с «Світ Вінкс»

10.45 М/с «Дора і друзі. 

Пригоди в місті»

11.15 М/ф «Школа монстрів: 

вітаємо у Monster High»

12.35 М/ф «Мавпи в космосі-

2: удар у відповідь»

14.00 Танька і Володька

18.00 М/ф «Панда Кунг-

Фу-3»

19.50 Одного разу під 

Полтавою

00.00 Казки У Кіно

02.50 Країна У

03.40 Віталька

УТ-1

06.00 Д/ф «Галичина 

мілітарна. УПА: Галицькі 

месники»

06.30, 10.45, 13.50, 16.30, 

20.45, 23.15 Світ он 

лайн

06.35 Д/ф «Легіон. Хроніка 

Української Галицької 

армії»

07.30, 2.30 Д/ф «Дмитро 

Вітовський. Шлях до 

волі»

08.45 Марафон «День 

захисника України»

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.30 Церемонія складання 

урочистої клятви 

ліцеїстами Київського 

військового ліцею ім. 

Івана Богуна

10.20 Д/ф «Січ»

11.00 Фольк-music. Діти

11.50 Лайфхак українською

12.20 Фольк-music. «Встань, 

козацька славо!»

14.00 Х/ф «Свята Варвара»
16.40 Д/ф «Аеропорт»

18.00 Д/ф «Рейд»

19.35 Д/ф «Дебальцеве»

21.00 Новини

21.30 Війна і мир

22.25 Церемонія складання 

урочистої клятви 

ліцеїстами Київського 

військового ліцею імені 

Івана Богуна

ТРК «ЕРА»
23.25 Мегалот

23.30, 1.10 Концерт

03.45 Надвечір’я. Долі

04.35 Світло

05.30 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»
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КАНАЛ «1+1»

08.00 уДачний проект»

09.00 Готуємо разом

10.00 Орел і решка. Рай і пекло

11.00 Орел і решка. 

Перезавантаження

12.00 Орел і решка. Ювілейний

13.00 Т/с «25-та година»

18.30 Крутіше за всіх

20.00, 2.25 Подробиці

20.30 Х/ф «Джентльмени 
удачі»

22.20 Док.проект «Євген 

Леонов. Я король, любі 

мої!»

23.15 Х/ф «Американський 
дідусь»

00.50 Х/ф «Сльози капали»

ІНТЕР

06.05 ТСН

07.00 Українські сенсації

08.00 Сніданок. Вихідний

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.40 М/ф «Маша і ведмідь»

09.50 Розсміши коміка-2017

10.50 Світ навиворіт-9

11.55 Світ навиворіт-3

12.55, 14.00, 15.05, 16.05 

Комедія «Свати-4»

17.05 Ліга сміху-3

19.30, 5.00 ТСН-тиждень

21.00 Танці з зірками

23.20 Ігри приколів

00.20 Мультибарбара

01.20 Аргумент кiно

04.10 Світське життя

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.50 Сьогодні

07.40 Зоряний шлях

10.15 Х/ф «Служниця трьох 
панів»

12.10 Т/с «Ноти любові»

16.10 Х/ф «Мрії з 
пластиліну»

18.00, 20.00 Т/с «Доля на ім’я 

любов»

19.00 Події тижня

23.00 Муз. платформа

01.00 Реальна містика

02.45 Т/с «Жіночий 

лікар-3»

ICTV

05.10 Більше ніж правда

06.55 Т/с «Слідчі»

08.15 Т/с «Відділ 44»

11.05, 13.00 «На трьох»

12.45 Факти. День

14.05 Х/ф «Термінатор-
4. Нехай прийде 
спаситель»

16.10 Х/ф «Термінатор-5. 
Ґенеза»

18.45 Факти тижня. 100 

хвилин

20.35 Х/ф «47 ронінів»

22.55 Комік на мільйон

01.00 Х/ф «У пошуках 
пригод»

02.45 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.20 Зона ночі

04.55 Kids’ Time

05.00 М/с «Пригоди кота в 

чоботях»

06.10 Топ-модель по-

українськи

09.00 Х/ф «Ліга видатних 
джентльменів»

11.00 М/ф «Робінзон Крузо: 

дуже залюднений 

острів»

13.00 Х/ф «Месники»
16.00 Х/ф «Месники: ера 

Альтрона»

18.50 Х/ф «Зелений 
ліхтар»

21.00 Х/ф «Темний лицар»
00.00 Х/ф «Сіністер-2»

5 канал

06.00, 9.30 Вікно в Америку

06.25, 18.15 Велика політика

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 22.00, 00.00 Час 

новин

07.30 Відкрита церква

07.50, 8.55, 22.15, 0.15 Час 

бізнесу

08.15 Автопілот-тест

08.20 Технопарк

08.25, 3.15 Феєрія мандрів

08.45 Натхнення

09.10 Гра інтересів

10.10 Кордон держави

10.25 Будемо жити

10.40 Драйв

11.10 Рандеву

12.15 Сімейні зустрічі

12.40 Прес-конференція щодо 

ситуації у зоні АТО

12.50 Legal Up BUSINESS

13.10 Модне здоров’я

13.30 Час інтерв’ю

14.10 Агрокраїна

14.30 Діалоги з Патріархом

15.15 П’ятий поверх

15.30 Національний актив

16.05 В кабінетах

16.30 Акцент

17.10 «За Чай.com»

19.25, 0.20, 1.15 Невигадані 

історії

20.05, 2.15, 5.15 Машина часу

21.40, 3.00 Час-Time

22.30 Д/ф «Відділ кадрів»

23.30 Фінансовий тиждень

01.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час: 

Важливо

01.55 Огляд преси

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

04.05 Свідок

04.35 Речовий доказ

06.15 Х/ф «Опудало»
08.40 Т/с «СБУ. Спецоперація»

12.15 Х/ф «Інтердівчинка»
15.10 Легенди карного розшуку

17.20 Склад злочину

19.00 Т/с «Розвідники»

22.35 Х/ф «Денна варта»
01.15 Х/ф «Сліпий»
02.50 Таємниці кримінального 

світу

03.45 Випадковий свідок

UA.Культура

06.00 Батурин

06.10 Д/ф «Сплюндрована 

пам’ять» 

07.00 Д/ф «Командарм» 

07.55 Туристичними 

стежками. Чигирин

08.15 Д/ф «Чміль» 

09.00 Суспільно-мистецька 

акція «Вони присягнули 

на мир і волю» 

10.00 Фольк-music діти

10.50 Дитячі таємниці. 

Особистий охоронець

10.20 Фольк-music. « Встань, 

козацька славо!». 

Спецвипуск 

14.25 Д/Ф «Бій за гору 

Маківка», ч. 1,2

16.15 Д/ф «Августин 

Волошин. Метеорит 

незалежності — над 

Срібною землею», ф. 1

16.40 Д/ф «Августин 

Волошин. Метеорит 

незалежності — над 

Срібною землею», ф. 2

17.10 Д/ф «Українська 

революція», ч. 1,2

18.00 Д/ф «Служба безпеки 

ОУН. Зачинені двері»

18.55 Д/ф «Срібна земля. 

Хроніка Карпатської 

України 1919-1939»

20.05 Д/ф «Золотий 

вересень. 

Хроніка Галичини 

1934-1941р.р.»

20.00 Новини. Культура. 

Дайджест 

20.25 Д/ф «Галичина 

мілітарна. УПА. 

Галицькі месники»

20.00 Д/ф «Хроніка УПА 

1942-1954», ч. 1,2

00.00 Новини. Культура. 

Дайджест 

00.20 Діалог Василь 

Герасим’юк — Леонід 

Череватенко, ч. 4,5,6

01.45 Туристичними 

стежками. Чигирин

02.00 М. Кропивницький «Дві 

сім’ї». Фільм-вистава 

театру ім. І. Франка

03.45 Бережанські святині

04.00 Ів Жаміак «Азалія» 

Вистава Київського 

академічного театру 

«Колесо»

 

СТБ

06.10 Хата на тата

09.00 Все буде смачно!

10.45 Караоке на майдані

11.45 МастерШеф-7

19.00 Битва екстрасенсів-17

21.30 Один за всіх

22.40 Х-Фактор-8

01.40 Слідство ведуть 

екстрасенси

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00 

«Репортер». Новини

09.15 Підсумки

10.15 Очі в очі

11.15, 13.15, 16.15, 19.15 

Територія позитиву

12.15 «Золотий гусак.» NEW

14.15 Закрита зона

15.15, 20.15 Кисельов. 

Авторське

17.15 Світські хроніки

18.15 Концерт

21.00 Кримінал

23.00 «Ехо України»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Бандерлоги

09.45 Він, Вона і телевізор

13.40 Х/ф «Робінзон 
Крузо»

15.15 Х/ф «Горець: 
джерело»

17.10 Х/ф «Слідопит»
19.20 12 тур ЧУ з футболу 

«Чорноморець» 

— «Динамо»

21.25 Профутбол

23.15 Змішані єдиноборства. 

UFC.

02.00 Х/ф «Все перемагає 
любов»

03.10 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 «Шахтар» — 

«Ворскла». ЧУ

07.45 Світ Прем’єр-ліги

08.15 «Хетафе» — «Реал». 

ЧІ

10.00, 16.15, 20.15 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 Халатний футбол

11.10 Моя гра

11.40 «Атлетіко» — 

«Барселона». ЧІ

13.30, 15.55, 16.35, 18.55 Тур 

ONLINE

13.55 «Зірка» — «Карпати». 

ЧУ

14.45, 17.45 Футбол Tables

16.55 «Олімпік» — 

«Олександрія». ЧУ

19.25 «Малага» — 

«Леганес». ЧІ

21.20 Великий футбол

23.00 Журнал ЛЧ

23.30 «Брайтон» — 

«Евертон». ЧА

01.20, 3.25, 5.30 Топ-матч

01.35 «Атлетік» — 

«Севілья». ЧІ

03.40 «Саутгемптон» 

— «Ньюкасл». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Атлетіко» — 

«Барселона». ЧІ

07.50, 3.50 «Сталь» — 

«Зоря». ЧУ

09.40 Відбір до ЧС-2018. 

Огляд туру

10.35 «Ліверпуль» — «МЮ». 

ЧА

12.25 Журнал ЛЧ

12.55 «Ейбар» — 

«Депортіво». ЧІ

13.45, 22.30 Футбол Tables

14.55 Моя гра

15.25 «Брайтон» — 

«Евертон». ЧА

17.25 Світ Прем’єр-ліги

17.55 «Саутгемптон» 

— «Ньюкасл». ЧА

20.00 Зірка» — «Карпати». 

ЧУ

21.40 «Бетіс» — «Валенсія». 

ЧІ

23.40, 1.40, 3.40, 5.40 Топ-

матч

23.50 «Олімпік» — 

«Олександрія». ЧУ

01.50 «Малага» — 

«Леганес». ЧІ

МЕГА

06.00, 5.40 Бандитська Одеса

07.20 Містична Україна

08.10, 18.10 У пошуках істини

10.40 Історичні битви

12.40 Боїнг 747: революція

14.40 Мегаяхти

15.40 У пошуках краси

21.00 Зброя, мікроби та сталь

00.00 Таємниці автокатастроф

00.40 Україна: забута історія

03.40 Прокляття скіфських 

курганів

04.40 Зони росту

К1

05.10 Рецепти щастя

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15, 12.00 М/ф

08.50 Ух ти show

10.00 Х/ф «Слава»
13.25, 21.30 Орел і решка

20.00 М/ф «Астерікс: земля 

Богів»

00.20 КВК

02.15 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 Казка з татом

06.50, 5.30 Корисні підказки

07.10 Це наше — це твоє

07.15 Мультмікс

09.40 М/с «Світ Вінкс»

10.55 М/ф «Мавпи в космосі-

2: удар у відповідь»

12.25 Х/ф «Герцог»
14.00 Країна У

18.00 Одного разу під 

Полтавою

23.00 Х/ф «Факультет»
01.00 Казки У Кіно

03.40 Віталька

УТ-1

06.00 М/с «Легенда про 

Білосніжку»

06.30, 7.30, 7.45, 8.15, 9.30, 

23.20 Світ он лайн

06.35, 8.20 Д/с «Традиційні 

свята Мацурі»

07.50 Смакота

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.05 Д/с «Садові скарби»

09.40 Д/с «Дика планета»

10.25 Х/ф «Свята 
Варвара»

12.40 Як дивитися кіно

13.30 Фольк-music. Діти

14.20 Фольк-music

15.30 Перший на селі

16.15 Т/с «Гранд-готель»

21.00, 1.10 Новини

21.35 Утеодин з Майклом 

Щуром

22.15 Д/с «Супервідчуття»

22.45 Книга.ua

ТРК «ЕРА»
23.10 Лайфхак українською

23.30 Богатирські ігри

01.35 Д/с «Розкриття 

Америки»

05.05 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»
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Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харківська область

Спочатку ідея відомого бри-
танського арт-дилера Джейм-
са Баттервіка відвідати хутір 
Красна Поляна здалася тро-
хи дивною. Звісно, місце, яке 
гостинно приймало свого часу 
Маяковського, Хлєбнікова, Пас-
тернака, братів Бурлюків, Асєє-
ва, Петнікова, Косарєва, Моне-
Каца, Єрмілова, Бобрицького, і 
тепер може викликати цілком 
зрозумілі емоції. Більшість із 
них стали відомими поетами та 
художниками, а дехто — і кла-
сиками в Україні, Росії, Франції, 
США. Але дошки веранди, де 
мистецька богема влаштовува-
ла нескінченне чаювання, давно 
почорніли, та й сам дачний бу-
динок харківського купця Синя-
кова переживає нині далеко не 
найкращі часи. 
Але британський гість був не-
вблаганний, і його наполег-
ливість зрештою принесла 
несподівані результати. Якщо 
ідеям, народженим під час відві-
дин Красної Поляни, судилося 
збутися, то за кілька років тут 
відкриється музей натхненниць 
геніїв футуризму. На його від-
криття пан Баттервік пообіцяв 
приїхати з подарунком — карти-
ною Марії Синякової, творчість 
якої наразі більше відома за 
кордоном, аніж на батьківщині. 
Словом, вічна історія, коли ук-
раїнське в Україні виростає в 
ціні лише після високої оцінки 
зарубіжних експертів, має всі 
шанси повторитися знову. 

Дім, де народився футуризм
 Своєрідною резиденцією фу-
туристів Красна Поляна ста-
ла на початку минулого століт-
тя, коли харківський купець 
Михайло Синяков придбав там 
дачу. Як пише зі слів очевидців 
дослідник слобідської давнини 
Андрій Парамонов, лише сад на 
території садиби займав 12 гек-
тарів. Великий дерев’яний бу-
динок стояв на височині, тому, 
аби дістатися його дверей, тре-
ба було пройти вгору широкими 
сходами, що вінчалися просто-
рою терасою. Саме там і любили 
вести нескінченні розмови про 
мистецтво численні гості Синя-
кових. Спілкування починалося 
за сніданком, вінчалося обідом і 
завершувалося вечерею. Причо-
му між трьома основними трапе-
зами тут встигали ще й розігрі-
ти самовар, тому художні поси-
деньки, як пригадував Борис Ко-
сарєв, перетворювалися на одне 
велике чаювання з перервою на 
сніданок, обід та вечерю.
 Доньки купця Зінаїда, 
Марія, Оксана, Надія та Віра 
легко підтримували ці нескін-
ченні дискусії, бо Михайло Іва-
нович не пошкодував коштів на 
те, аби дати дівчатам непогану, 
як на той час, освіту. Вони зай-
малися хто чим — музикою, жи-
вописом, літературою. Зінаїда, 
наприклад, вийшовши заміж за 
небідного москвича Мамонова, 
стала згодом відомою оперною 
співачкою, Надія була непога-
ною піаністкою, а картини Марії 
й понині високо цінуються віт-
чизняною арт-богемою, стаючи 
час від часу «учасницями» ху-
дожніх виставок. Приваблюва-

ли дівчата мистецьких нефор-
малів ще й невластивою для 
того часу волелюбністю. «Синя-
кових п’ятеро сестер, — писала 
поетеса Ліля Брік. — Кожна з 
них по-своєму красива. Батько 
у них був чорносотенець, а мати 
— людина передова і безбожни-
ця. Доньки бродили лісом у хі-
тонах, з розпущеним волоссям і 
своєю незалежністю та ексцент-
ричністю змушували ніяковіти 
всю округу. У їхньому будинку 
народився футуризм».

Будинок на пагорбі і глибока 
змістовна тиша
 День, коли Джеймс Баттервік 
у супроводі художника Дмитра 
Дідоренка та директора Зміївсь-
кого краєзнавчого музею Михай-
ла Саяна відвідав Красну Поля-
ну, видався напрочуд сонячним. 
Ошатна осінь, яку неможливо 
зіпсувати навіть виглядом на руї-
ни синяковської дачі, ще з біль-
шою очевидністю відтінила зане-
пад історичної місцини. 
 Утім, надзвичайну енерге-
тику цього місця не змогли вби-
ти ні час, ні коротка історична 
пам’ять харківської громади, 
оскільки живуть емоції закоха-
них у сестер поетів. Чого варта 
лише збірка «Поверх бар’єрів» 
Бориса Пастернака, який обож-
нював Надію Синякову. У циклі 
«Скрипка Паганіні» він називає 
себе тінню коханої жінки, а літе-
ратурні критики не виключають, 
що саме почуття до харків’янки 
допомогли письменнику точні-
ше передати вир пристрастей, 
що виник між Юрієм Андрійо-
вичем та Ларою у «Докторі Жи-
ваго». «Їх близькість була близь-
кістю скованих по руках попар-
но бранки та бранця на чужому 
іншомовному невільницькому 
ринку». А в «Охоронній гра-
моті», все ще залишаючись під 
впливом свого кохання, Пастер-
нак зізнається: «Я розумію те, 
чого не знають діти і що назву 
почуттям справжнього».
 Навіть зараз сусідня з дачею 
річка повниться пронизливими 
спогадами про найзагадковішого 
поета минулого століття Велими-
ра Хлєбнікова, який по черзі за-
кохувався в усіх сестер Синяко-
вих, окрім Надії. Його вірш «Сині 
окови» — це, вочевидь, зібрані в 
палку художню строфу розбур-
хані почуття вразливого мит-
ця. Але найбільше йому припа-
ла до душі Віра, яка, у свою чер-
гу, вийшла заміж за поета і пе-
рекладача Григорія Петнікова. 

Залицяння Велимира були таки-
ми ж по-дитячому наївними, як 
і його геніальні вірші. Поет пла-
вав навколо човна, в якому ката-
лися сестри річкою Уди, пірнав 
на глибину, а потім проникливо 
дивився на Віру з-під води...
 До речі, саме зворушливі іс-
торії кохання настільки розбур-
хали цікавість британського 
арт-галериста, що він вирішив 
будь-що побувати біля цього 
містичного будинку. «В одному 
з моїх каталогів є п’ять картин 
Марії Синякової, — каже пан 
Баттервік. — І так збiглося, що 
мій друг написав просто блис-
кучу статтю про футуристів, де 
згадується Красна Поляна. При-
їзд сюди Пастернака, Бурлю-
ка, Хлєбнікова — це вже вели-
ка історична подія. Я знайшов 
в інтернеті фото будинку, і мені 
страшенно захотілося тут по-
бувати. Це ж дім, де народився 
футуризм! Вважаю величезною 
трагедією, що зараз це місце по-
кинуте і сюди ніхто не ходить».
 Повний занепад тут межує 
з уцілілими фрагментами зво-
рушливої минувшини. Ось аль-
танка, де гості постійно чаюва-
ли. Поруч — посаджені Хлєб-
ніковим дуби. У самому будин-
ку збереглася ліпнина, пічка, 
дерев’яна підлога, а також чер-
воні шпалери на стіні, шматоч-
ками яких приїжджі панянки 
фарбували собі губи й наводи-
ли рум’яна. Михайло Саян уже 

знайшов старовинні технічні до-
кументи, які точно відтворюють 
будинок таким, яким він був на 
час придбання купцем Синяко-
вим. За цим планом і відбувати-
меться реставрація, якщо зарод-
женим під час відвідин хутора 
ідеям таки судилося збутися. 
 План відродження досить 
простий. Спочатку тут заб’ють 
вікна, відремонтують дах, аби 
не протікав, і почнуть процеду-
ру переведення будинку Синя-
кових у статус філії Зміївського 
краєзнавчого музею. Одночасно 
шукатимуть гроші на професій-
ну реставрацію. На все про все — 
максимум п’ять років. Джеймсу 
Баттервіку ідея сподобалася. Він 

пообіцяв приїхати на відкриття 
зі щедрим подарунком — карти-
ною Марії Синякової. Правда, 
для того, аби це сталося, сади-
ба має перетворитися на музей, 
мати професійну охорону і бути 
постійно доступною для відві-
дувачів. Такою виявилася воля 
британця, цікавість якого до 
авангарду вдихнула в історичну 
пам’ятку нове життя. 

«Західні художники живуть у 
шоколаді»
 ■ Джеймс, як відомо, ви до-
сить активно вивчаєте творчість 
київського художника-авангар-
диста Олександра Богомазова, 
що отримав «титул» «українсь-
кого Пікассо», — запитую у 
пана Баттервіка наприкiнцi 
його поїздки на Слобожанщину. 
— Одночасно в Харкові творив 
Василь Єрмілов, якого мистец-
твознавці нагородили аналогіч-
ним званням. Зрештою, сестер 
Синякових, садибу яких ви щой-
но відвідали, називали музами 
футуристів. Чи не означає це те, 
що тему українського авангарду 
ви продовжите вивчати не лише 
в Києві, а й у Харкові?
 — Дуже хотілося б часті-
ше бувати в Харкові, тому що в 
мене є Єрмілов. У березні в Нью-
Йорку завершилася художня 
виставка, де також був представ-
лений його ескіз до кімнати від-
починку в харківському Пала-
ці піонерів та жовтенят, напи-

саний у 1934 році. Дуже ціка-
ва річ. Робота світового рівня. 
На цьому ж заході експонува-
лися картини інших українсь-
ких митців: Богомазова, Архи-
пенка, Синякової, Петрицького. 
Найчастіше відвідувачі зупиня-
лися біля робіт Олександра Бого-
мазова. Відомий американський 
актор Стів Мартін навіть почав 
говорити зі мною на цю тему. 
 ■ В одному з інтерв’ю ви гово-
рили про намір створити ката-
лог свого улюбленого художни-
ка. Чи є вже якісь результати?
 — Насправді з’явилися труд-
нощі. Загалом ідея була така: 
спочатку проводимо виставку в 
музеї українського мистецтва в 

Києві, а потім продовжуємо ро-
боту над створенням каталогу — 
резоне. З цією метою я зібрав ма-
теріал на Заході, а це замалим не 
80 картин плюс 100 тисяч євро 
спонсорської допомоги. 
 Але свою кандидатуру мені 
незабаром довелося зняти, тому 
що було складно працювати з 
музеєм. Дуже шкодую, що все 
так склалося, бо для мене запла-
нований захід був чимось на зра-
зок виконання свого обов’язку 
перед цим геніальним худож-
ником. Я залучив до підготовки 
виставки досить відомих фахів-
ців, колекціонерів. Із такою під-
тримкою ми могли б створити 
каталог Богомазова й мати про 
нього повну інформацію. Утім, я 
дуже наївно припускав, що ана-
логічну цікавість виявить і ук-
раїнська сторона. Але...
 Тепер доведеться йти іншим 
шляхом. У травні наступного 
року ми організуємо виставку 
українського модернізму в му-
зеї Людвіга у Будапешті. З хар-
ківських митців буде Єрмілов, 
Синякова, Косарєв. Будуть та-
кож Богомазов, Мурашко, Кри-
жевський, Михайло Жук. У 
принципі, українські музеї та-
кож можуть приєднатися до 
цього заходу. Все залежить від 
їхнього бажання. 
 ■ Джеймсе, у своїх інтерв’ю 
ви не раз говорили про те, що 
після Революції гідності були 
зачаровані Україною, але на-
разі ваші ілюзії повністю роз-
віялися. Втім, ви продовжуєте 
їздити до Києва та інших міст 
країни. Чому?
 — А тому, що у вас дуже ціка-
во! Для мене це — як ковток сві-
жого повітря — приїхати сюди 
й вільно спілкуватися з людь-
ми, відкрито висловлюючи свої 
думки. У нас такої свободи не-
має. Тільки спробуйте в Британії 
сказати, наприклад, щось від-
верте про іслам — матимете про-
блеми. Ваше ж суспільство доб-
ре усвідомило, настільки важ-
ливо мати свободу слова. Тому у 
мене виникає гостра потреба по-
дихати вільно бодай раз на міся-
ць. Цікаво мені також спостері-
гати і за художніми виставка-
ми, оскільки ваші митці дуже го-
стро відчувають війну, що зараз 
іде в Україні, і стан кризи, який 
не минає. А західні художники 
живуть у шоколаді. Вони не ро-
зуміють, що таке страждання, 
тому мені їх складно приймати.
 ■ Їм нічого не болить?
 — Саме так. ■

НЕВІДОМА УКРАЇНА

У «синіх оковах»
На хуторі Красна Поляна може відкритися музей сестер 
Синякових, у яких закохувалися відомі поети

■

Поет Велимир Хлєбніков по черзі закохувався 
в усіх сестер Синякових. Його вірш «Сині окови» 
— це зібрані в палку художню строфу розбурхані 
почуття вразливого митця.

Дух історії притягує у прямому значенні цього слова. 
Фото Віктора ФЕДОРОВА.

❙
❙

Перша музейна нарада біля будинку футуристів: 
Джеймс Баттервік і Михайло Саян. 

❙
❙
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Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

Сьогодні у Луцьку стартує пер-
ший Міжнародний поетичний 
фестиваль Meridian Lutsk. На три 
дні столиця Волині перетворить-
ся на столицю багатомовної по-
езії, поетів і їхніх шанувальників. 
А заодно — й інших дотичних до 
поезії мистецтв. 
Творцями та натхненниками фес-
тивалю стала команда молодих і 
креативних лучан, які вже не пер-
ший рік роблять усе, щоб збудити 
у Луцьку інтерес і до літератури, 
і до поезії. І, що цікаво, у них це 
виходить. Принаймні, журналіст 
білоруської газети «Наша Ніва», 
який спілкувався з директо-
ром фестивалю «Меридіан Лу-
цьк» та головою ГО «Мистецьке 
об’єднання «СтендаЛь» Ельвірою 
Яцутою, був щиро здивований, 
що у нас люди не лише ходять на 
літературні імпрези, а й купують 
вхідні квитки.
Ельвірі Яцуті — лише 23, але за 
її плечима вже — організація 
багатьох творчих зустрічей з ві-
домими літераторами в Луцьку, 
як то Сергій Жадан та Оксана За-
бужко, та кількох всеукраїнських 
письменницьких турів. Власне, 
наша зустріч відбулася напере-
додні старту одного з таких турів 
з умовною назвою 100містНОІМ 
— саме так умовно називається 
промо-тур по ста містах і містеч-
ках України молодого письмен-
ника Макса Кідрука з його новим 
романом «Не озирайся і мовчи». 
Про це та про перспективи роз-
витку української літератури ми і 
розговорилися з Ельвірою.

«Зараз Луцьк — обов’язковий 
пункт у турі кожного автора»
 ■ Елло, нескромне запитан-
ня: як ти все це встигла у свої 
23?
 — У мене є одна риса, яка 
не дає спокійно жити. Як щось 
придумую, то відразу намагаю-
ся втілити це в життя. Часом це 
давало не зовсім добрі результа-
ти, бо не всі нюанси вдавалося 
прорахувати. Але так набував-
ся досвід. А ще мені щастить із 
людьми. У голові завжди купа 
божевільних ідей, але поруч — 
люди, які їх підхоплюють і до-
лучаються. І майже ніхто не ка-
зав, що це робити не можна чи 
це нереально. А коли й каза-
ли, то якось невпевнено (усмі-
хається). Ось і робилося, ідея 
за ідеєю, подія за подією. 
 ■ А з чого все почалося? Як 
виник «СтендаЛь»?
 — Якщо чесно, він виник з 
дитячої мрії, а сформувався у 
кімнаті луцького гуртожитку. 
Я з дитинства мріяла працюва-
ти у сфері, пов’язаній з книга-
ми. У часи навчання у Східноєв-
ропейському національному 
університеті імені Лесі Україн-
ки я намагалась знайти шляхи 
до літературної тусовки. Але, 
щоб познайомитися з письмен-
никами, їм треба було щось за-
пропонувати. 
 Ми запропонували послуги 
— якісну організацію презента-
цій і зустрічей iз читачами в Лу-
цьку, потім у містечках Волин-
ської області. Моя мрія захопи-
ла двох моїх колежанок з кім-
нати — Іванку Антонюк і Таню 
Бондарук. Ми троє — перший 
склад «СтендаЛю». Усупереч 
недовірі багатьох маститих лу-
цьких громадських діячів та 
скептиків ми взялися запро-
шувати до міста письменників. 
І у нас вийшло. Зараз Луцьк — 
обов’язковий пункт у турі кож-
ного автора.
 ■ Не було страшно? Ви ж тоді 
були ще студентками?
 — Звісно, було! Коли впер-
ше підійшла до зірки (це був 
Любко Дереш) і заговорила, у 

мене ноги так тремтіли, що ледь 
встояла. А після того, як він по-
годився, з’явилася купа запи-
тань: чи прийдуть люди, чи за-
платять по 30 грн., щоб ми оп-
латили авторові дорогу, оренду 
залу, чи цікаво буде лучанам, 
чи сподобається Дерешеві, чи 
достатньо реклами... І як це на-
справді все робиться?! У нас не 
було інструкцій. Тільки внут-
рішнє бачення. Але ми хотіли 
це зробити — і ми зробили.
 ■ А чому — «СтендаЛь»?
 — Випадково. Хоча — і зако-
номірно. Коли ми зробили свою 
першу акцію, то раптом зверну-
ли увагу, що, не змовляючись, 
ми всі троє прийшли вбрані у 
червоно-чорний одяг. І тут же 
згадалася назва відомого рома-
ну Стендаля. Звідти і пішло.
 ■ ГО «СтендаЛь» існує уже 
чотири роки. Що за цей час ви 
вважаєте своїм найбільшим ус-
піхом? І які для вас узагалі кри-
терії успіху?
 — Нині Луцьк — місто літе-
ратури. І не боюсь сказати, що в 
цьому значною мірою наша за-
слуга. Протягом цих чотирьох 
років наше місто відвідала май-
же вся когорта, цвіт сучасної ук-
раїнської літератури. Тут висту-
пали і Оксана Забужко із сестра-
ми Тельнюк, і Сергій Жадан, й 
інші літературні зірки першої 
величини. І якщо раніше для 
нас було за щастя, коли на наші 
акції приходило сто людей, то 
нині, якщо менше трьохсот — 
це ми щось недопрацювали.
 А головний критерій успіху 
— згадка про наше місто у все-
українських та іноземних ЗМІ. 
Завдяки фестивалю Meridian 
Lutsk про Луцьк писало біло-
руське видання «Наша Ніва», 
«Еспресо», «Країна», з вами ось 
розмовляємо. І приємно чита-
ти, що поруч з назвою Луцьк 
стоять слова «культура» і «лі-
тература».

Неофіційний лозунг 
фестивалю «Поети — 
господарі міста»
 ■ Meridian Lutsk — це теж 
твоя ідея. Чим він відрізняти-
меться від того ж фестивалю 
Meridian Czernowitz та інших 
літературних імпрез?
 — Meridian Lutsk — спіль-
на ідея, моя і Святослава Поме-

ранцева, який був ініціатором 
Meridian Czernowitz. Але між 
ними є різниця. Фокус черні-
вецького фестивалю — німець-
комовна Європа. Луцький фес-
тиваль — це звучання Польщі, 
Литви, Латвії, Чехії, Естонії, 
Білорусі, Ізраїлю, тобто націй, 
які творили історію і культуру 
Луцька. На фестиваль приїха-
ли топові представники літера-
тури своїх країн. Тут і Євгеніус 
Алішанка, і Геркус Кюнчус із 
Литви, і Наста Кудасава з Бі-
лорусі, і Богдан Задура та Ане-
та Камінська з Польщі, і Надіа 
Аміна Росе та Аді Асісс із Ізраї-
лю. Український десант пред-
ставляють лучани Петро і Пав-
ло Коробчуки, Оксана Забуж-
ко, Надія Гуменюк, а також — 
Сергій Жадан, Юрій Іздрик, 
Маріанна Кіяновська, Юрій Ан-
друхович. Загалом 31 учасник.
 ■ Солідне представництво. 
Легко було домовитися?
 — Ми домовлялися ще взим-
ку, бо в більшості авторів гра-
фік розписаний на рік уперед. 
Але ми вже маємо певний кре-
дит довіри. Знову ж таки, про 
«СтендаЛь» уже чули, і Лу-
цьк знають як місто, яке варто 
відвідати.
 ■ Чим вразить Meridian 
Lutsk учасників і гостей фести-
валю?
 — Ну, по-перше, Луцьк — 
місто історичне, тому ми пос-
таралися максимально вико-
ристати історичний антураж. 
Один із фестивальних майдан-
чиків розгорнеться в Художньо-
му музеї на території Замку Лю-
барта — саме там був князівсь-
кий палац, де у 1431 році від-
бувся знаменитий Луцький 
з’їзд князів і християнських 
володарів, куди прибули монар-
хи з усієї Європи. Інший май-
данчик — у колишньому коле-
гіумі єзуїтів. Гостям із Ізраїлю 
ми запропонували виступити в 
колишньому єврейському гро-
мадському центрі, який і нині 
називається «Єврейська гмі-
на». Також передбачені висту-
пи в Будинку культури на Те-
атральному майдані, який бу-
дувався ще до війни як модер-
ністичний кінотеатр Polona. А в 
п’ятницю в Науковій бібліотеці 
імені Олени Пчілки відбудеться 
інтернаціональне поетичне те-

атральне дійство. 
 ■ Що це за дійство?
 — Ми вирішили зробити ек-
сперимент спільно з театром-
студією «Гармидер». Ми пос-
пілкувалися з режисером теат-
ру Русланою Порицькою та ор-
ганізували для акторів творчу 
лабораторію. Вони самі відібра-
ли тексти поетів, які писали про 
Луцьк, з України, Польщі, Бі-
лорусі, Литви, Естонії, Чехії, 
Ізраїлю. Ці всі тексти були за-
буті, а ми вирішили повернути 
їх, і вийшла вистава «Монодії в 
червоному». Багато розповіда-
ти не буду — приходьте, поди-
витеся.
 А ще в нас заплановані по-
етичні читання в Сесійній залі 
Луцької міської ради. 
 ■ Чому саме там?
 — Сесійна зала — це місце, 
де вирішуються найважливіші 
питання з життя міста. То чому 
б там не вирішувати, як розви-
ватися культурі в цьому місті, 
наочно демонструючи зразки 
цієї культури? Неофіційний ло-
зунг фестивалю «Поети — гос-
подарі міста».

Зараз тури письменників, 
скоріше, правило, аніж 
виняток
 ■ Минулого року «СтендаЛь» 
був одним із організаторів туру 
по Україні братів Капранових 
із книжкою «Забудь-річка». 
Нині ти — прес-менеджер Мак-
са Кідрука у його турі ста міс-
тами України з новим романом 
«Не озирайся і мовчи». Його ге-
рої — сучасні підлітки. Ви біль-
ше робите ставку в цьому турі 
на молодь чи на дорослу публі-
ку?
 — Не можна розділяти ауди-
торію цього роману за вікови-
ми обмеженнями. Для підліт-
ків — це цікава історія і екшн. 
Дорослі знайдуть тут відповіді 
на питання щодо проблем, 
пов’язаних із розумінням своїх 
дітей, або щодо цькування дітей 
у школі, домашнього насильс-
тва. Але, перш за все, цей роман 
— захоплива історія, яка не від-
пускає до кінця.
 ■ Це ж не перше ваше 
знайомство з автором? Чим вас 
зацікавив Кідрук?
 — Мені дуже імпонує пози-
ція Макса як професіонала своєї 
справи. Він чітко знає, чого хоче 
досягти, має план і дисциплі-
ну, аби цього плану дотриму-
ватися. Він — автор, чиї текс-
ти мені подобаються, і я хочу, 
аби більше людей їх прочитало. 
У нього новітні підходи до Self-
Promotion, піару, схеми роботи 
з видавцями, читачами, колега-
ми-письменниками. Мені ціка-
во працювати з ним і паралель-
но розвиватися. Тур 100міст-
НОІМ — виклик для нього як 
автора і для мене як менедже-
ра. Але я впевнена, що все від-
будеться на найвищому рівні.
 ■ Ви в цьому плані пер-
шопрохідці?
 — Ми — одні з першопро-
хідців. Перший масштабний 
тур організувала корпорація 
Meridian Czernowitz. Це був 
тур Сергія Жадана зi збіркою 
«Життя Марії», який охопив 
33 міста. Зараз тури письмен-

ників, скоріше, правило, аніж 
виняток, оскільки автори ро-
зуміють, що без постійного кон-
такту з аудиторією на сьогодні 
в Україні не можна. І тур — це 
одна з найбільш дієвих промо-
ційних акцій для книги.
 ■ А наскільки зараз є запит 
на такі зустрічі з письменника-
ми? І наскільки такі тури фі-
нансово виправдані?
 — Ці тури — важке завдан-
ня. І не лише фізично та психо-
логічно. Вони потребують знач-
них фінансових затрат, адже 
це бензин, харчування, ночів-
ля. Тому ми постійно в пошу-
ках спонсорів, частину витрат 
можна закрити завдяки прода-
жу книг. Справджується фраза 
«Купи книгу — підтримай авто-
ра». 
 Але ми свідомі того, що 
в районах живуть люди, які 
потребують цього спілкуван-
ня, які позбавлені можливості 
бути в контексті літературного 
руху, але вони люблять читати. 
І своїм минулорічним туром ми 
це довели. 
 ■ Але, як на мене, все, що 
стосується літератури нині, це 
не бізнес, а місія. Купівельна 
спроможність населення різко 
впала, а в такій ситуації люди 
першими починають економи-
ти на книгах та розвагах. А ви 
в таких умовах до всього ще й 
відкриваєте нове видавництво 
«Синя папка». Це що — «без-
умство храбрых»?
 — Я не згодна з тим, що 
люди починають економити на 
книгах, і тури тому підтверд-
ження. Навпаки, з’являються 
люди, які хочуть отримати якіс-
ну книгу і готові за неї заплати-
ти. Звісно, це не надприбутко-
вий бізнес, але відступати моя 
команда не хоче. Ми звикли до-
водити, що неможливе можли-
во. Разом зі мною в цю авантю-
ру вв’язалися команда «Стен-
даЛю» та власник Волинської 
обласної друкарні Роман Бон-
дарук. Він узявся інвестувати у 
«молодих і перспективних».
 ■ І на кого ви робите став-
ку?
 — Зараз — на Оресту Осій-
чук. Це — молода луцька пись-
менниця, яка у 2013 році з ро-
маном «Айхо. Подорож до по-
чатку» отримала першу пре-
мію Всеукраїнського конкурсу 
«Коронація слова», а мину-
лого року стала лауреатом За-
гальноєвропейського фестива-
лю наукової фантастики «Євро-
кон 2016». Поки що ми не бере-
мось за інших авторів, у Орести 
— серія книг, і поле для робо-
ти в нас досить масштабне. Ми 
хочемо також розвивати напря-
мок науково-популярної літера-
тури, але зараз це на етапі попе-
редніх домовленостей.
 Багато видавництв боять-
ся братися за невідомих ав-
торів. Але я певна, що за пра-
вильно побудованої рекламної 
кампанії можна вивести Орес-
ту в топи. В Україні є попит на 
фентезі і фантастичну літерату-
ру, а вона — автор, який має ці-
кавий текст, приємний голос і 
вміє тримати аудиторію.
 ■ Тобто ви робите ставку не 
лише на текст, а й на артистизм 
автора?
 — Звісно! Професійний 
письменник — це, певною 
мірою, шоумен, вміння працю-
вати з аудиторію станом на сьо-
годні — один із основних пунк-
тів просування книги. Приклад 
цій тезі — Сергій Жадан, Макс 
Кідрук, інші автори. Не за гора-
ми той час, коли тури письмен-
ників стануть звичним явищем, 
як тури співаків. Принаймні ми 
докладатимемо всіх зусиль для 
того, щоб так було. ■

ДІЙОВІ ОСОБИ ■

Ельвіра Яцута: «Письменник — 
це, певною мірою, і шоумен»
Директор фестивалю «Меридіан Луцьк» — про сюрпризи фесту, 
особливості літературної промоції та божевільні ідеї

Ельвіра Яцута. ❙
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«Загалом, могло бути й гірше. Але, зрештою, кваліфікація ЧС-2017 
склалася не так уже й погано».

Олег Верняєв
український гімнаст

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Планетарний форум гімнас-
тів, який на початку тижня роз-
почався в канадському Монре-
алі, подарує світу нового короля 
«абсолюту».
 Після того як під час кваліфі-
кації травму отримав і знявся зі 
змагань переможець шести ос-
танніх «мундіалів» у багатоборс-
тві японець Кохеї Утімура, неми-
нучість передачі ним чемпіонсь-
ких повноважень в абсолютній 
першості наступнику неминуча.
 Серед тих, хто претендува-
тиме на здобуття головного ти-
тулу ЧС-2017 в чоловічому ба-
гатоборстві буде й олімпійський 
віце-чемпіон-2016 у цьому виді 
програми — українець Олег Вер-
няєв, який, нагадаємо, лише в 
останньому підході в Ріо посту-
пився «золотом» Утімурі.
 Зрозуміло, що шанувальники 
спортивної гімнастики в Монре-
алі очікували повторення олім-
пійського протистояння між ук-
раїнським та японським гімнас-
тами. Утім не передбачувані об-
ставини скасували найбільш 
очікувану дуель турніру. При 
цьому сам Верняєв у кваліфіка-
ції показав лише п’ятий резуль-
тат, від чого ще більше заплутав 
експертів. Під час відбору до фі-
нальних баталій Олег не був іде-
альним, припустившись кількох 
відчутних помилок. Утім, порів-
нюючи його кваліфікаційний iз 
суперниками, все вийшло не так 
уже й погано, адже переможцю 
кваліфайн-сесії — кубинцю Ман-
ріке Лардует — наш співвітчиз-
ник програв трохи більше одно-
го бала — 1,268 пункту. 

 Коментуючи після завер-
шення відбіркового етапу свій 
виступ, Верняєв сказав, що через 
малу кількість стартів не зміг на-

брати до Монреаля форму, котра 
дозволила йому в Ріо-2016 на рів-
них конкурувати з Утімурою.
 Однак на цьогорічному «мун-

діалі» Утімура Верняєву — не су-
перник. Водночас, окрім кубин-
ця, за монреальський «абсолют» 
Олегу доведеться суперничати з 

китайцем Сяо Жотеном, росія-
нином Давидом Белявським та 
іншим японцем Кейдзо Сіраї.
 Головне, на чому акцентує 
увагу лідер української спортив-
ної гімнастики перед великим 
фіналом, — це ідеальне виконан-
ня своєї програми, котре, за його 
словами, дозволить йому претен-
дувати на високий результат.
 Окрім багатоборства, побо-
реться за планетарні нагороди 
Верняєв іще в двох окремих фі-
налах. Кваліфікаційні змагання 
на коні Олег завершив iз п’ятим 
результатом, тоді як на брусах, 
де в нашого співвітчизника є 
вигране олімпійське «золото», 
отримав кращий бал. Також до 
двох «малих» фіналів пробив-
ся й інший призер Олімпіади — 
Ігор Радивілов, який у кваліфі-
кації на кільцях став сьомим, а 
в опорному стрибку, котрий, на-
гадаємо, приніс йому «бронзу» 
Лондона-2012, — шостим.
 Відверто кажучи, стартові 
здобутки наших гімнастів у Мон-
реалі — прогнозовані. Водночас 
потрапляння до фіналу в бага-
тоборстві представниці вітчиз-
няної жіночої гімнастики ста-
ло справжньою несподіванкою, 
адже в цьому господарстві в ос-
танні роки Україна переживала 
депресію. Утім поява на гімнас-
тичному небосхилі нової зірочки 
— 16-річної Діани Варинської — 
відчутно оживило наш жіночий 
дивізіон. Як підсумок, до фіналу 
в «абсолюті» українка пробила-
ся з сьомим результатом. Також 
спробує вона замахнутися на на-
городи ще й змаганнях на різ-
новисоких брусах, де буде в неї 
восьмий рейтинговий номер. ■     

Григорій ХАТА

 Після того як дуже швидко 
свої виступи в Лізі чемпіонів при-
пинив «Будівельник», а «Дніпро» 
також на стадії кваліфікації поп-
рощався з Кубком Європи ФІБА, 
южненський «Хімік» залишився 
єдиним українським клубом у єв-
рокваліфікації.
 У нинішньому сезоні вихід 
чинного віце-чемпіона країни на 
міжнародну арену відбувся на ета-
пі другого кваліфайн-раунду Куб-
ка Європи, тоді як попередній євро-
похід розпочався для них одразу з 
групового раунду ЛЧ.
 На відміну від вищезгада-
ної пари єврокубкових невдах, 
котрій без «розігріву» на внут-
рішній арені довелося розпочи-
нати офіційний сезон-2017/2018, 
«Хімік» напередодні свого першо-
го побачення з турецьким «Істан-
булом» зіграв стартовий поєдинок 
вітчизняної суперліги.
 Скромна БІПА Вадима Пудзи-
рея особливого спротиву супернику 
за чорноморським «дербі» не скла-
ла, дозволивши при цьому з найкра-
щого боку продемонструвати себе 
новачку «Хіміка» Дерріку Колте-
ру, котрого визнали найціннішим 
гравцем першого туру суперліги.
 Якщо в минулому сезоні кольори 
«хіміків» захищали одразу троє за-
океанських баскетболістів, то ниніш-
ній баскетбольний рік підопічні Ві-
талія Степановського розпочали, ма-

ючи в складі тільки пару легіонерів.
 При цьому своїй традиції кожно-
го року оновлювати склад іноземців 
«Хімік» знову не зрадив і на допомо-
гу плеймейкеру Колтеру покликав 
форварда Остіна Еріенса.
 Думається, зайве говорити, що 
ключовим гравцем у складі українсь-
кого клубу в гостьовому протистоян-
ні з «Істанбулом» знову був прудкий 
та моторний американець.
 Набравши 26 балів, Колтер здо-
був титул найрезультативнішо-

го баскетболіста матчу, перемож-
цем якого з мінімальною перевагою 
вийшла саме його нова команда.
 Що цікаво, на велику перерву 
колектив Степановського пішов із 
доволі комфортною перевагою в 14 
балів, утім до фінальної сирени вона 
практично розчинилася. У контекс-
ті двоматчевого протистояння подіб-
ний «гандикап» виглядає вельми 
скромним здобутком, утім у рідних 
стінах «Хімік» навряд чи дозволить 
собі вольності, подібні до тих, через 
які вони у Стамбулі розгубили при-
стойну фору. Думається, хорошим 
прикладом для южненців мав би 
стати й негативний досвід «Дніп-
ра», котрий, вигравши у турецько-
го «Бююкчекмедже» з аналогічною 
перевагою гостьовий матч, у підсум-
ку не зміг подолати перший раунд 
кваліфікації Кубка Європи.
 Окрім того, перед матчем-від-
повіддю зіграє ще «Хімік» і матч 
другого туру вітчизняної суперлі-
ги. І хоча харківський «Політех-
нік» — найгіршу команду поперед-
нього розіграшу — важко назвати 
хорошим екзаменатором для потуж-
ного колективу з Южного, водночас  
саме в поєдинках із таким опонентом 
можна попрацювати над недоліками 
концентрації, через які, власне, ук-
раїнський віце-чемпіон і не матиме 
спокійного життя у повторному поє-
динку з «Істанбулом». ■

 РГ УПЦ КП Свято-
Олександро-Невська 
парафія пропонує по-
годити межі землеко-
ристування з ТОВ ТД 
«Верстатобудівний кон-
церн» і провести зустріч 
17 жовтня 2017 року о 
10.00 біля храму за ад-
ресою: проспект Пере-
моги, 73-Б.

ГІМНАСТИКА

Прагнення до ідеалу
За відсутності головного конкурента Олег Верняєв має шанс 
здобути на ЧС-2017 титул гімнастичного короля «абсолюту»

■

Найбільше шансів на виграш планетарного «золота» 2017 року Олег Верняєв матиме на коронних брусах.
Фото з сайта unian.net

❙
❙

БАСКЕТБОЛ

На майданчику без вольностей
Новий сезон «Хімік» розпочав iз новими легіонерами, котрі 
допомогли йому переможно розпочати кваліфікацію в Кубку Європи

■

ОГОЛОШЕННЯ■КАДРИ

 Новим головним тренером жіночої 
збірної України з баскетболу призначено 
чорногорця Горана Бошковича, поперед-
нім місцем якого була «Будучность».
 На цьому посту балканець змінив 
Кирила Большакова, котрий після від-
ставки Володимира Холопова, з яким 
наші баскетболістки не надто вдало зіг-
рали на Євробаскеті-2017, упродовж 
кількох місяців виконував обов’язки го-
ловного тренера.

■

Кваліфікацію до групового раунду Кубка Європи-2017/2018 «Хімік» 
розпочав iз мінімальної гостьової перемоги над «Істамбулом».
Фото з сайта fbu.ua.

❙
❙
❙

ТАБЛО

 Кубок Європи ФІБА. Чоловіки. 
Кваліфікація. Другий раунд. «Істанбул» 
(Туреччина) — «Хімік» (Україна) — 89:90.

* * *
Чемпіонат України. Суперліга. Чолові-
ки. 1-й тур.
 «Політехнік» — «Дніпро» — 72:84, 
«Миколаїв» — «Запоріжжя» — 73:65, 
БІПА — «Хімік» — 68:84, «Будівельник» 
— «Черкаські мавпи» — 87:53.

■

Футбол
 До Албанії, де національ-
на збірна України зіграє свій 
передостанній матч групового 
етапу кваліфікації до ЧС-2018 
проти Косово, команда Андрія 
Шевченка вирушала без юно-
го таланту Віктора Циганкова, 
котрий на тренуванні отримав 
травму, та новоспеченого но-
вачка «синьо-жовтих» Марло-
са, в якого після отримання ук-
раїнського громадянства виник-
ли проблеми з оформленням за-
кордонної візи.

Теніс
 Турнір WTA в Пекіні (Ки-
тай, призовий фонд — 6,4 млн. 
доларів). Третє коло. Світоліна 
(Україна, 3) — Весніна (Росія) 
— 6:2, 7:5. Друге коло. Сві-
толіна — Барті (Автралія) — 
6:4, 6:2. Перше коло. Світоліна 
(Україна) — Чжу (Китай) — 6:3, 
6:2. Цуренко (Україна) — Леп-
ченко (США) — 7:5, 4:6, 2:6.
 Турнір АТР у Шеньчжені 
(Китай, призовий фонд — 670 
тисяч доларів). Фінал. Долгопо-
лов — Гоффен (Бельгія) — 4:6, 
7:6 (7:5), 3:6. ■

ХРОНІКА■
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 Чоловік — дружині:
 — Чого ти плачеш? Адже я їду не 
на десять років, а лише на місяць.
 — Знаю я тебе! Кажеш на мі-
сяць, а повернешся через три дні.

* * *
 — Любий, привіт, чим займаєш-
ся?
 — Лежу в ліжку i засинаю.
 — А я сиджу в барі за твоєю 
спиною, дивлюся, як ти крутишся i 
не можеш заснути.

* * *
 Отримавши перерахунок елек-
троенергії за три місяці, професор 
математики передав його як завдан-
ня своїм аспірантам.

* * *
 Цікаво, що варто тільки звичай-
ній людині потрапити до лікаря, як 
у неї відразу знаходять iз десяток 
захворювань і починають лікувати. 
А якщо до лікаря потрапляє юнак 
призовного віку, він стає здоровим 
і придатним.

* * *
 Чоловiк довго не був удома, при-
їхав, стукає у двері кісточками паль-
ців — ніхто не відчиняє. Він сту-
кає кулаком — все одно не відчи-
няють. Він ногою — без результату. 
Тут сусідка висовується з-за дверей 
і каже:
 — А ти рогами постукай!

По горизонталі:
 3. Лас-… — американське міс-
то, де сталася жахлива стрілянина з 
багатьма жертвами. 7. Футбольний 
клуб із Неаполя. 8. Картярська гра 
колодою в 52 карти. 9. Знаменитий 
фільм Олександра Довженка. 10. 
Великі перегони вітрильників. 13. 
Річка на Закарпатті. 14. Третє за на-
селенням місто Австрії. 15. Головний 
персонаж опери Гулака-Артемовсь-
кого «Запорожець за Дунаєм». 16. 
Ім’я угорського композитора, короля 
оперети. 20. Популярна мережа гі-
пермаркетів. 24. Місто на Київщині, 
пов’язане з іменем козацького пол-
ковника Семена Палія. 25. Титул пра-
вителя або князя в деяких мусуль-
манських країнах. 26. Стиль пла-
вання. 27. Інфекційна дитяча хво-
роба, що супроводжується кашлем. 
30. Основний елемент кримськота-
тарського герба і прапора. 31. Попу-
лярний український винний та конь-
ячний бренд. 32. Перша назва До-
нецька. 33. Головна площа Львова. 
По вертикалі:
 1. Жіноча стрижка. 2. Військо-
вий підрозділ. 3. Відзначка у пас-
порті, яка дає право перебування в 
іншій країні. 4. Тактичний хід у грі в 
шахи, коли жертвується фігура для 
того, щоб досягти більш виграшної 
позиції.  5. Церковний календар із 
зазначенням днів пам’яті святих і 
кола церковних свят. 6. Службова 
посада в царській Росії, яка відпові-

дала посаді реєстратора, секретаря 
або радника. 10. Перевізник, який 
власноруч несе ноші чи тягне візок 
із пасажирами. 11. Головна героїня 
казки Ганса-Християна Андерсена 
«Снігова королева». 12. Колишній 
прем’єр-міністр Польщі. 17. Залі-
зо, мідь, ртуть. 18. Угорський фізик 
та просвітитель, винахідник гравіта-
ційного варіометра. 19. Живопис-
ний твір декоративного характеру. 
21. Французький фізик, лауреат Но-
белівської премії, що народився на 
Поліссі, в місті Дубровиця на Рівнен-
щині. 22. Літописець, автор «Повісті 
минулих літ». 23. Офіцерське зван-
ня на флоті. 27. Невеликий човен із 
плоским дном і двома веслами. 28. 
Секретний агент, який працює у во-
рожій структурі і скидає секретну ін-
формацію та попереджає про небез-
пеку. 29. Рідка частина супу. 
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з 9 до 15 жовтня
  Овен (21.03—20.04). Не давайте зда-

чу за «ляпас», краще промовчати. Вiд цього 
може постраждати репутація. Якщо ваш опо-
нент сильнiший за вас, краще помиритися.
 Дні: спр. — 9; неспр. — 10.

 Телець (21.04—21.05). Друзi простяг-
нуть вам руку допомоги. У важкі часи ви не за-
лишитеся самотнi. Але треба й самому шукати 
вихiд iз скрутного становища.
 Дні: спр. — 11; неспр. — 13.

 Близнюки (22.05—21). Є шанс проде-
монструвати свою компетентність. Але якщо ви 
не справите враження, то партнери просто вiд-
мовляться вiд спiвробiтництва з вами.
 Дні: спр. — 12; неспр. — 14.

 Рак (22.06—23.07). Оточуючi вразять 
вас несподіваними вчинками. Спробуйте адек-
ватно оцінювати ситуацію. У вихiднi доведеть-
ся займатися побутовими проблемами.
 Дні: спр. — 12; неспр. — 16.

 Лев (24.07—23.08). Вам буде складно 
зупинитися, обставини тягтимуть вас униз. Не-
приємностей вдасться уникнути, тільки якщо 
вас хтось зупинить. 
 Дні: спр. — 13; неспр. — 15.

 Діва (24.08—23.09). Подивіться, що нав-
коло все добре і не варто нічого міняти. Якщо 
зважитеся на змiни, то порадьтеся з досвiдче-
ними людьми.
 Дні: спр. — 12; неспр. — 16.

 Терези (24.09—23.10). Не намагайтеся 
дотримуватися єдиної стратегії. Якщо виріши-
те самостійно працювати, то роботи тiльки до-
дасться. Навчiться доводити справу до кінця.
 Дні: спр. — 15; неспр. — немає.

 Скорпіон (24.10—22.11). Тримайте 
при собі думки про інших. Не виносьте сміт-
тя з хати. Пам’ятайте про те, що через нестри-
маність вас можуть оцiнити як некомпетентно-
го співробітника.
 Дні: спр. — 12 неспр. — 14.

 Стрілець (23.11—21.12). Тиждень буде 
серйозним і напруженим. Іноді вашi думки ні-
кого не цікавитимуть. Варто підготуватися до 
серйозних випробувань.
 Дні: спр. — 11; неспр. — 12.

 Козеріг (22.12—20.01). Ви можете 
припуститися помилок. Обережно проведіть 
розвідку. У вас є можливість дійти до фіні-
шу незвичайним способом, навiть порушую-
чи плани.
 Дні: спр. — 13; неспр. — 14.

 Водолій (21.01—19.02). Спробуйте те, 
на що раніше не наважувалися. Це місяць екс-
периментів та експромтів. Ваша поведінка доз-
волить грати на слабкостях інших.
 Дні: спр. — 11; неспр. — 12.

 Риби (20.02—20.03). Ви відчуєте себе 
таким, яким хочете бути. Але не будьте над-
мірно самовпевненими, оскiльки не всiм до 
вподоби ваша стратегiя.
 Дні: спр. — 13; неспр. — 15. ■

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

Аліса КВАЧ

 Музичні фестивалі — це завжди свято й 
позитивні емоції. І коли воно обертається тра-
гедією, як це сталося у Лас-Вегасі, — це за-
вжди шок. Особливо — для музикантів, яким 
потрібна тепер чимала витримка, щоб продов-
жити свої виступи.
 Чи не найважче довелося канадській зір-
ці Селін Діон, яка мала запланований виступ у 
Caesars Palace Лас-Вегасу через два дні після 
стрілянини. Скасувати концерт було дуже важ-
ко, оскільки всі квитки були продано, а в Селін 
Діон із Caesars Palace довгостроковий контракт, 
і за цей час концерт було перенесено лише од-
ного разу — коли один за одним померли чо-
ловік співачки Рене Анджеліл та її рідний брат.
 Тож, стримуючи сльози, вона вийшла на 
сцену, оголосивши, що всі кошти від концер-
ту вона передасть родинам жертв стріляни-
ни. Зал зустрів ці слова бурхливими аплодис-
ментами. І, схоже, такого єднання співачки та 
публіки, як була того вечора, Лас-Вегас ще не 
бачив.

 Підтримали жертв стрілянини й інші відо-
мі артисти. Мережа рясніє співчуттями ро-
динам загиблих та поранених. Леді Гага 
запропонувала свою психологічну під-
тримку і запросила медитувати з нею 
в онлайні. А Мадонна закликала мо-
литися не лише за всіх жертв масо-
вого вбивства в Лас-Вегасі, а й за 
те, щоби світ знайшов дорогу на-
зад до гуманності. «Але єдиний 
спосіб, яким ми можемо змінити 
цю траєкторію, за якою рухаєть-
ся світ, це змінити нашу свідо-
мість! Кожному з нас», — на-
голосила вона.
 Найгірше, що концер-
ти та фестивалі все частіше 
стають об’єктами кривавих 
розправ. Не так давно фа-
натик детонував вибухів-
ку після концерту Аріани 
Гранде в Манчестері. Так 
що співакам є від чого 
бити на сполох. ■

ТРАГЕДІЯ

Щоб світ знайшов 
дорогу до гуманності
Селін Діон та інші зірки підтримали жертв 
стрілянини у Лас-Вегасі

■ Селін Діон.❙

7—8 жовтня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, без опадiв. Вiтер захiдний, 
5-10 м/с. Температура вночi +7...+9, удень +14...+16. Пiс-
лязавтра вночi +7...+9, удень +14...+16.

Миргород: мiсцями невеликий дощ. Уночi +7...+9, 
удень +13...+15.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +5...+7, удень +11...+13.
Одеса: без опадiв. Уночi +9...+11, удень +16...+18.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, мiсцями невеликий 
дощ. Трускавець: уночi +4...+6, удень +11...+13. Мор-
шин: +3...+5, удень +12...+14. 
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