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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,55 грн. 

1 € = 31,19 грн.

1 рос. руб. = 0,4 грн.

Розпочалася передплата на «Україну молоду» на 2018 рік

Яничарами 
не будемо
На Покрову вітаємо захисників Вітчизни, згадуємо 100-річчя Української 
революції, 75-ліття створення УПА та дисидента Валерія Марченка, 
якому на Київщині постане пам’ятник
стор. 3 і 13 »

У час нелегких для України випробувань — російської агресії — вдячні всім, хто оберігає! Слава — Україні! Героям — слава! ❙

Наступного 

вівторка новітня 

опозиція 

пробуватиме свої 

сили під стінами 

Верховної Ради
стор. 4 »

На Покрову в селі 

Гатне на Київщині 

відомому дисиденту 

і правозахиснику 

відкриють пам’ятник
стор. 13 »

Людмила Смородіна: Жінку 
краса повертає до життя

Прима Театру імені Іана Франка — про життєве 

кредо, оцінку від Богдана Ступки і роботу в 

останніх прем’єрах Станіслава Мойсеєва, Юрія 

Одинокого та Автанділа Варсімашвілі
стор. 13 »

Повернення Валерія МарченкаЧас Х призначено на 17-те

стор. 7 »
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«Мета російської агресії — знищити демократію, свободу та права людини 
в окупованому Криму. Головна зброя підконтрольних Кремлю російських 
спецслужб — танки і фейковi новини. Свідомістю людей відверто 
маніпулюють, але ми повинні активно протистояти цьому виклику».

Петро Порошенко
Президент України

УКРАЇНА МОЛОДА

доларів
— еконо-

мічні втрати від усіх глобальних кіберна-
падів, підрахували експерти МВФ. Про це  
йдеться в доповіді Фонду глобальної фінан-
сової стабільності.

53 млрд. гривень
витратять 

на другу чергу музею Меморіалу жертвам Го-
лодомору в Києві, розповіли в Мінкультурі.

доларів
коштува-

тиме будівництво заводу в Хмельницькій об-
ласті з переробки масляних культур одного  
з найбiльших світових агрохолдингів «Кер-
нел», сказано у прес-релізі компанії.

доларів
в и т р а т и т ь 

Україна на закупівлю в Туреччинi сис-
тем зв’язку, інформували в агентстві  
Anadolu.

переселенців
і жителів зони АТО 

оформило в 2017 році біометричні паспорти, 
повідомив голова Державної міграційної служ-
би України Максим Соколюк.

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

600 млн. 130 млн. 44 млн. 70,7 тис.

Тетяна МІЩЕНКО

 Служба безпеки Украї-
ни викликає на допит підоз-
рюваного в причетності до 
падіння літака Малайзій-
ських авіаліній 2014 році 
російського військового Сер-
гія Дубинського і ще чотирь-
ох росіян. Офіційне видан-
ня центральних органів ви-
конавчої влади «Урядовий 
кур’єр» опублікувало повіс-
тки.  В одній із них пишуть: 
«Російський військовий, ко-
лишній начальник розвід-
ки так званої «ДНР» Сергій 
Дубинський (позивні «Пет-
ровський» і «Хмурий»), 9 
серпня 1964 року народжен-
ня, викликається в Головне 
слідче управління СБУ на 26-
31 жовтня для вручення пові-
домлення про підозру і допи-
ту».  На ці ж дати на допит 
також викликані громадя-
ни РФ, які воювали на Дон-
басі, Олег Пулатов, Євген 

Васильєв, Ельдар Оруджев і 
Едуард Гілазєв.
 Як відомо, «Боїнг-777» 
авіакомпанії Malaysia Airlines, 
що виконував рейс МН-17 Ам-
стердам (Нідерланди) — Куа-
ла-Лумпур (Малайзія), впав 
у Донецькій області 17 лип-
ня 2014 року — загинули 298 
осіб. Міжнародна команда з 
розслідування цієї катастро-
фи прийшла до висновку, що 
лайнер був збитий ракетою, 
випущеною зі ЗРК «Бук», до-
ставленого з території Росії. В 
іншій доповіді Bellingcat опуб-
лікував фото «Бука 332», зроб-
лене в парку техніки 53-ї бри-
гади в селищі Маршала Жуко-
ва під Курськом, ймовірно, на-
весні 2013 року.
 Нагадаємо, «Україна мо-
лода» у номері за 17.02.2017 
року розповідала про Сергія 
Дубинського у публікації 
«На прізвисько «Хмурий», 
навіть друкувала його фото. 
■

Ірина КИРПА

 Захоплений окупантами 
Крим накрила чергова хви-
ля незаконних арештів: цьо-
го разу до рук ФСБ потра-
пили до двох десятків осіб. 
Співробітники російської 
спецслужби всю ніч у Бахчи-
сараї проводили обшуки в бу-
динках кримських татар. За 
результатами обшуків було 
незаконно затримано шесте-
ро осіб, їх доставили до СІЗО 
міста Сімферополя. Окрім 
того, щонайменше дев’ять 
активістів були затримані 
лише за те, що прийшли під-
тримати співвітчизників та 
опинились біля місць прове-
дення обшуків. 
 Основна причина неза-
конного арешту — зв’язки 
із забороненою на території 
Росії організацією «Хізб ут-
Тахрір». Поки співробітники 
ФСБ звітували перед Кремлем 
про ліквідацію осередку «екс-
тремістів» у Бахчисараї, жер-
тви свавілля не могли зустрі-
тися з адвокатами або хоча б 
ознайомитися з копіями про-
токолів про допит та обшук.

 — До тих домівок крим-
чан, де «силовики» Росії вла-
штували незаконні обшуки, 
стали підтягуватися друзі об-
винувачених, проте їх про-
гнали геть, — розповів ад-
вокат Маммет Мамбетов, — 
Співробітники ФСБ свідомо 
спровокували людей на опір, 
після чого побили та зааре-
штували всіх незгодних iз не-
людським режимом життя в 
окупованому Криму.
 На думку глави ЦВК ку-
рултаю кримськотатарсько-
го народу Заїру Смердляе-
ва, це звичайні для окупан-
тів методи залякування на-
селення Криму.
 — Нова хвиля незакон-
них арештів на півострові — 
це зухвала відповідь Кремля 
на резолюцію ООН про пору-
шення прав та свобод люди-
ни в анексованому Криму, — 
впевнений Заїр Смердляев. — 
До деяких iз жертв репресій 
співробітники ФСБ навідали-
ся вже вдруге або втретє. Оку-
панти відверто грабують, при-
нижують та порушують пра-
ва представників кримськот-
атарського народу. ■

ЗЛОЧИН І КАРА

Хмурі часи
СБУ викликає на допит росіян, про 
причетність яких до збитого малайзійського 
«Боїнга» «УМ» писала ще у лютому

■

«КРИМНАШ»

Під катком репресій
Незаконно затримані мають сплатити 
штраф від 10 до 20 тисяч рублів

■

Іван ПОВАЛЯЄВ

 Російські окупанти та місцеві 
бойовики вкотре вчинили зброй-
ну провокацію щодо спостерігачів 
місії ОБСЄ, яка могла спричини-
ти жертви. Сталося це на лінії роз-
межування сторін у районі Світ-
лодарської дуги минулої середи.
 Як повідомляє штаб АТО з по-
силанням на українську сторону 
Спільного центру з контролю та 
координації, 11 жовтня відбувало-
ся планове перетинання патруля-
ми СММ лінії розмежування сторін 
по дорозі «Світлодарськ — Дебаль-
цеве». «Зазначена процедура пе-
редбачає дзеркальне сходження в 
центр «сірої зони» з обох боків від 
лінії розмежування сторін пат-
рулів СММ ОБСЄ разом iз пред-
ставниками відповідних сторін 
СЦКК та саперами», — пояснили 
у штабі. Утім близько 14:30, коли 
патруль ОБСЄ рухався до центру 
«сірої зони», пролунали постріли 
з боку окупованого Лозового в на-
прямку селища Луганського, яке 

контролюють ЗСУ.
 «Українська сторона СЦКК за-
суджує такі провокаційні дії НЗФ 
ОРДО, які мають системний харак-
тер i свідчать про те, що керівниц-
тво ОРДО цинічно нехтує Мінсь-
кими домовленостями та свідомо 
прагне подальшого загострення 
зброй ного конфлікту на Донбасі», 
— наголошується в повідомленні.
  У штабі АТО також наголо-
шують, що окупанти різко збіль-
шили кількість обстрілів позицій 
ЗСУ впродовж минулої середи. 
Якщо в попередні дні фіксували 
в середньому 12-15 обстрілів, то 
за минулу добу незаконні зброй ні 
формування 41 раз порушили ре-
жим тиші. У результаті загострен-
ня бойових дій один український 
воїн отримав кульове поранення в 
селищі Піски поблизу окуповано-
го Донецька.
  Насамперед, суттєво зросла 
кількість ворожих провокацій на 
донецькому напрямку. Зокрема, 
ворог двічі довго обстрілював iз гра-
натометів, великокаліберних куле-

метів і стрілецької зброї укріплен-
ня ЗСУ біля Авдіївки, Майорська, 
шахти Бутівка. На приморському 
напрямку бойовики гатили з 82-
міліметрових мінометів i різних 
видів гранатометів по укріплен-
нях сил АТО біля Мар’їнки, Во-
дяного, Широкиного. Неспокійно 
було й на луганському напрямку. 
Тут окупанти двічі обстрілювали 
оборонців Кримського, застосо-
вуючи при цьому танк, міномети 
калібру 82 міліметри, протитан-
кові гранатомети. 
  Як зазначає речник Міноборо-
ни з питань АТО Олександр Моту-
зяник, у відповідь ЗСУ оператив-
но й жорстко 28 разів застосову-
вали весь спектр незабороненого 
озброєння. Втрати ворога уточню-
ють.
 «На найзухвалішi провокації 
противника українські військово-
службовці відповідали вогнем із 
станкового гранатомета, велико-
каліберних кулеметів i стрілець-
кої зброї», — каже полковник Мо-
тузяник. ■

Іван БОЙКО

 Детективи НАБУ упіймали 
справді «велику рибу»: минулої се-
реди вони затримали за підозрою в 
організації корупційної схеми в 
розмірі 149 млн. гривень чотирьох 
посадовців Міноборони, серед яких 
— навіть заступник міністра обо-
рони, генерал-лейтенант Ігор Пав-
ловський! 
 За неофіційними даними ЗМІ, 
які посилаються на джерела в ан-
тикорупційних органах, іншими 
затриманими є директор Департа-
менту держзакупівель і постачан-
ня матеріальних ресурсів Мінобо-
рони Володимир Гулєвич, його 
підлеглий iз цього ж департамен-
ту — начальник відділу органі-
зації поставок паливно-мастиль-
них матеріалів Борис Малиш і 
старший інспектор відділу ауди-
ту у сфері державних закупівель і 
моніторингу цін Міноборони Воло-
димир Шемовнєв.
 Коли цей матеріал «УМ» го-
тувався до друку, Солом’янський 
райсуд Київа розпочав розгляд 
клопотання прокурорів Спеціалі-
зованої антикорупційної прокура-
тури про обрання запобіжних за-
ходів у вигляді тримання під вар-
тою з альтернативою внесення 
застави затриманим генералам: 
спочатку Павловському, а ближ-
че до вечора — Гулєвичу. 

 Напередодні детективи НАБУ 
під процесуальним керівництвом 
прокурорів САП здійснили низку 
обшуків у посадовців Міноборони. 
За версією слідства, затримані ор-
ганізували корупційну оборудку 
під час тендерних закупівель па-
лива для армії. 
 Зокрема, затриманих підоз-
рюють у «привласненні, розтраті 
майна або заволодінні ним шляхом 
зловживання службовим станови-
щем», конкретніше — у розтраті 
понад 149 млн. грн. бюджетних 
коштів. Відтак сума застави, на 
якій наполягатимуть прокурори у 
суді, становитиме близько 50 млн. 
гривень для кожного з генералів.
 «Треба сказати, що затримали 
(Гулєвича і Павловського. — Ред.) 
фактично на робочих місцях. За-
тримали спокійно. Тривають слід-
чі дії. Особи прибули фактично за 
запрошенням у НАБУ. Опору не 
чинили. Це буде враховано під час 
формування нашої позиції під час 
обрання запобіжного заходу», — 
розповів керівник НАБУ Назар Хо-
лодницький.
 За його словами, затриманим за-
грожує від 8 до 12 років ув’язнення, 
і прокуратура проситиме обрання 
запобіжного заходу у вигляді три-
мання під вартою на два місяці з 
альтернативою внесення застави.
 Цікаво, що народний депутат 
Сергій Лещенко заявив, що за ТОВ 

«Трейд Коммодіті» (саме ця фірма 
перемогла у паливному тендері для 
Міноборони) стоїть Андрій Ада-
мовський — «багаторічний бізнес-
партнер і спільник» нардепа Олек-
сандра Грановського. Сам Гранов-
ський заперечує свою причетність 
до компанії «Трейд Коммодіті» і го-
товий співпрацювати з НАБУ.
 У ніч на четвер стало відомо, що 
підозрювані посадовці ТОВ «Трейд 
Коммодіті» втекли з України. Не-
офіційно представники НАБУ і 
САП припускають, що, ймовір-
но, їм удалося сховатися, оскільки 
хтось «злив» інформацію про те, 
що готують спецоперацію щодо 
затримання фігурантів провад-
ження. ■

НА ФРОНТІ

По спостерігачах — вогонь
На Світлодарській дузі бойовики обстріляли патруль ОБСЄ

■

ОБОРУДКИ

Генерали на 150 мільйонів 
Заступник міністра оборони Ігор Павловський і троє його підлеглих 
попалися на багатомільйонній схемі «відкату» за паливо для армії

■

Заступник міністра оборони 
Ігор Павловський.

❙
❙
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вибухонебезпечних предметів
 у ході розмінування під Калинівкою вилучили 
піротехніки ДСНС, зазначили у прес-службі ві-
домства.

2 тис. тонну
гуманітарного вантажу на 

окуповану Донеччину доправили машини 
місії Міжнародного комітету Червоного Хрес-
та, повідомили у прес-службі ГПСУ.

електроенергії 
з відновлюваних 

джерел здатна виробляти Україна. Цей  
оптимістичний прогноз озвучили в Єв-
ростаті.

— таким є приріст ім-
порту газу, звітували  в 

прес-службі компанії «Нафтогаз».

— на стільки стане менше 
субсидіантів через зростан-

ня реальних доходів населення,  вважає ди-
ректор департаменту державної соцдопомоги 
Мінсоцполітики Віталій Музиченко.

141 74% 50% 10%
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Євдокія ФЕЩЕНКО

 Яка вона, історія України без брому 
і нафталіну? Відповідь дадуть науков-
ці, видавці, письменники, медійники, 
режисери, актори — ті, хто сьогодні по-
пуляризує знання про минуле вже 13-
14 жовтня. Український інститут націо-
нальної пам’яті започатковує Фестиваль 
«Історія.UA». 
 1991-го Україна повернулася на мапу 
світу. Але чи ми добре знаємо про себе в 
минулому? Свобода слова дозволила го-
ворити очевидцям, відкриття архівів — 
оприлюднити факти. Врешті заборонена 
понад сім десятиліть справжня історія 
українців вийшла за рамки професій-
них кіл та університетських аудиторій. 
З’являється все більше популярних книг 
та фільмів на історичну тематику, деякі 
з них стають бестселерами та збирають 
повні зали. Але історія — це не тільки 
університети, бібліотеки, книги та кіно. 
Тож ми вирішили зібрати під одним да-
хом тих, хто творить розмаїті проекти 
з метою популяризації історії України; 
зустрічайте цих людей у Києві в Будин-
ку кіно, запрошують організатори. 
 День перший присвячують 100-річ-
чю Української революції 1917—1921 
років. День другий — 75-літтю створен-
ня Української повстанської армії. Зок-
рема, Український інститут національ-
ної пам’яті в рамках фестивалю «Історія.
UA» представить дитячу настільну гру 

«Українська революція» та виставку 
«УПА — відповідь нескореного народу. 
Антирадянський фронт».
 «Якщо ми терміново не візьмемося за 
виховання наших дітей, цим буде займа-
тися хапкий сусід, перетворюючи їх на 
яничарів. Митці, режисери, актори, іс-
торики, реконструктори та інші творці! 
У нас купа роботи! І робити нам треба всім 
гуртом і по-новому», — закликає Юрій 
Журавель, художник, автор політичних 
карикатур та неперевершеної галереї ви-
датних українців, сценарист, мультиплі-
катор, музикант, засновник стилю укра-
біллі, лідер гурту «От VINTA!» Він про-
веде майстер-клас «Історія без нафталі-
ну. Нові методи. Нові підходи». 
 Упродовж двох днів безкоштовно де-
монструватимуть українське історичне 
кіно. Зокрема, покажуть «Жива», «Ле-
гіон», «Хроніки УПА» та «Холодний Яр. 
Воля України або смерть» (режисер Та-
рас Химич), «Червоний» (режисер Заза 
Буадзе) та ще з десяток інших. ■

Ірина КИРПА

Маріонетки Кремля намагаються обмежи-
ти роботу незалежних  журналістів на те-
риторії окупованого Криму ще до початку 
президентської гонки 2018 року. Статус 
іноземних агентів хочуть нав’язати по-
пулярним на півострові проектам «Радіо 
«Свобода» та «Крим. Реаліі». 

 — Російська влада робить усе, щоб об-
межити свободу слова в окупованому Кри-
му, — впевнена виконавчий директор ук-
раїнського Інституту масової інформації 
Оксана Романюк. — Перед виборами пре-
зидента просто зачищають інформаційний 
простір від неугодних ЗМІ. Кремлю дуже 
не подобається, коли «Радіо «Свобода» та 
інші чесні журналісти розповідають меш-
канцям Криму про переслідування людей 
за політичними та релігійними мотивами.
 Листи за підписом міністра юстиції 
Росії попереджають журналістів про те, 
що діяльність редакцій проектів «Радіо 
«Свобода», а також «Крим.Реаліі» може 
бути обмежена, оскільки нібито потрапляє 
під ознаки російського закону про діяль-
ність організацій-іноземних агентів.
 У документі зазначають, що російський 
закон «Про засоби масової інформації» пе-
редбачає «можливість встановлення обме-

жень для кореспондентів засобів масової 
інформації тих держав, в яких є спеціаль-
ні обмеження для здійснення професійної 
діяльності журналістів ЗМІ, зареєстрова-
них на території Російської Федерації».
 Нагадаємо, наприкінці вересня підкон-
трольні Кремлю судді Залізничного суду 
міста Сімферополь засудили журналіста 
«Радіо «Свобода» Миколу Семену на два з 
половиною роки в’язниці умовно з випро-
бувальним терміном у три роки та повною 
забороною на публічну діяльність.
 Журналіст постраждав лише за те, що 
посмів публічно назвати півострів Крим 
частиною єдиної України. За це окупа-
ційна влада Криму звинуватила Семену в 
публічних закликах до порушення тери-
торіальної цілісності Росії. Хоча правоза-
хисники міжнародних громадських ор-
ганізацій не знайшли в словах журналіс-

та ніякого криміналу.
 В уряді Російської Федерації заявили, 
що посилення  санкцій щодо окремих ЗМІ 
в окупованому Криму є дзеркальною від-
повіддю на обмеження діяльності російсь-
кого телеканала Russia Today у США. 
 У першу чергу, обмеження прав торк-
неться кореспондентів радіостанції «Сво-
бода», Медіа-центру «Голос Америки», а 
також представників видавництва «Крим.
Реаліі».
 Не так давно заговорили про мож-
ливість заборони на території Російської 
Федерації діяльності таких монстрів вір-
туального спілкування, як «Фейсбук» та 
«Твіттер». Накладення санкцій на попу-
лярні соціальні мережі відбудеться на по-
чатку 2018 року, що за термінами збiгати-
меться із передвиборчою президентською 
кампанією у Російській Федерації. ■

Богдана ГАЙВОРОНСЬКА

 У День захисників Вітчизни, на Пок-
рову, в приміщенні Національної спіл-
ки письменників України  відбудеться 
черговий захід молодіжного мистецько-
го проекту «Творчий ковчег». Цього разу 
своєю творчістю  у колишньому «Маєтку 
Лібермана»  поділяться військовослуж-
бовці, які в мирному житті залишаються 
поетами, авторами пісень, прозаїками чи 
художниками.  А дехто стає на творчий 
шлях, переживши жахіття війни. 
 Спочатку відкриють художню вистав-
ку Руслана Кашаюка. Він — ветеран ба-
тальйону «Айдар», брав  участь у бой-
ових діях iз літа 2014 року. Через  чис-
ленні травми та  поранення на півроку 
втратив  здатність розмовляти. Після  де-
мобілізації навчався  іконопису. Писав 
ікони та портрети загиблих друзів, зго-
дом  почав малювати портрети живих ве-

теранів та близьких людей. Більше 30 
його робіт зберігаються  у  першого ком-
бата батальйону «Айдар». Згодом їх  пе-
редадуть до музею батальйону.
 Презентуватиме  своє видавництво 
«Орієнтир» Марко Мельник, ветеран ба-
тальйону «АЗОВ»,  заснував він його вже 
після повернення зі служби.  Тепер хоче 
видавати і популяризувати  літературу 
про визвольну боротьбу українців, зокре-
ма і  події в зоні АТО. Окрім того, Марко 
пише власну книгу спогадів. 
 Завітає до «Творчого ковчегу» також 

Микола Байдюк — завідувач редакції літе-
ратурних передач радіо «Культура», поет, 
перекладач, а у військовій царині — навід-
ник танкової гармати. Він виступатиме ра-
зом iз дружиною Оксаною Чайкою, яка та-
кож працює на радіо «Культура». Виконає 
свої пісні та прочитає вірші Артур Панасюк 
— інструктор iз вогневої підготовки...
 Гостем проекту стане Олексій Сосю-
ра — правнук видатного класика Воло-
димира Сосюри, голова благодійно фон-
ду «Любіть Україну», що займається до-
помогою бійцям АТО. ■

СЛОВО — ЗБРОЯ

Навідник гармати і поет
Правнук Володимира Сосюри допомагає бійцям АТО

■

СВОБОДА СЛОВА

Не брешеш — на вихід!
Росія попереджає незалежних мовників Криму 
про обмеження

■

Фото з сайта www.memory.gov.ua.❙

НАЦІЯ

Яничарами не будемо
У Києві презентують дитячу настільну гру 
«Українська революція»

■

ФЕСТ

Промоція 
добра
Тиждень показуватимуть 
лише рекламу
Інна УСТИЛОВСЬКА

 Найоригінальніші рекламні ролики 2017 року, 
які підкорили журі Міжнародного фестивалю креа-
тивності у Каннах, у рамках Днів креативності в Ук-
раїні почали показувати з 11 жовтня у кінотеатрах  
десяти міст. Запропонований глядачам «Тиждень 
шедеврів Cannes Lions» — це 110 хвилин реклами, 
кращої за більшість фільмів, який вона, зазвичай,  
перериває. Щодо сюжетів, то менше ніж за дві го-
дини глядач бачить маленькі і влучні, як постріли, 
міні-фільми різних жанрів: комедії, детективи,  при-
годницькі та любовні — як ігрові, так i анімаційні.  
Знімалися  у них зірки  Джон Малкович, Крістофер 
Уокен, Стівен Хокінг, Джастін Тімберлейк.
 «Сім-вісім роликів за рівнем оригінальності ви-
рішення творчої задачі — просто супер. А задачі 
ставили складні, наприклад: як візуально за 10-30 
секунд переконати, що доброта — головне? На цих 
роликах можуть учитися не лише українські рекла-
місти, а й режисери, кліпмейкери, іміджмейкери», 
— коментує для «УМ» екс-міністр культури Украї-
ни, а нині керівник кафедри реклами і зв’язків iз 
громадськістю Київського університету імені Бори-
са Грінченка Леонід Новохатько.  «Цього року було 
більше соціальної реклами — не для продажу то-
варів, а для поширення доброти, — акцентує Ле-
онід Новохатько. — З одного боку — це плюс. З ін-
шого — дзвіночок: якщо рекламісти активніше по-
рушують цю тему, намагаючись захистити людину, 
— щось у світі не так».
 Офіційний представник Cannes Lions Ірина Куз-
нецова каже: « В Україні  мало реклами в допомогу 
благодійним проектам та організаціям. Показали не 
тільки, як її роблять за кордоном, а й те, що соціаль-
ній рекламі є чим здивувати». Тренд якісної соціаль-
ної реклами зараз надзвичайно популярний у Європі та 
США.  ■

■

ЛАНДШАФТИ

«Канзан» 
дружби
У Харкові висадили 80 сакур 
Лариса САЛІМОНОВИЧ 

 У Центральному парку культури та відпочинку 
імені Горького у Харкові з’явилася розкішна алея са-
кур «Канзан». Для висадки 80 дерев висотою від 2-
2,5 метра спеціально приїздив на Слобожанщину по-
сол Японії в Україні Шегекі Сумі. Із місцем, де об-
лаштовують зелений куточок, сторони визначилися 
ще в березні, оглянувши одразу кілька парків. Тоді ж 
японці подарували мерії сертифікат на висадку рос-
лин, які здавна вважаються квітучим символом їх ньої 
країни.  Ця зелена акція стала ще одним заходом, що 
наразі активно проводяться в рамках Року Японії в Ук-
раїні, проголошеного на честь 25-річчя встановлення 
дипломатичних відносин. Презентуючи свій подару-
нок, заступник голови дипломатичної місії Посольс-
тва Японії Мічіо Харада сказав, що сакура — особ-
ливе для японців дерево.  «Я щасливий, що алея те-
пер буде і в Харкові, — сказав Мічіо Харада. — Ми 
хочемо, щоб алея символізувала розквіт наших від-
носин.  
 Не виключено також, що невдовзі в Харкова 
з’явиться японське місто-побратим. Принаймні по-
шук «братнього» мегаполісу вже почався.  Нагадає-
мо, що наприкінці квітня алею з 40 сакур висадили в 
Краснокутському дендропарку на Слобожанщині. ■

■
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«Будьте реалістами. 
Вимагайте неможливого»
 Головними вимогами акції 
17 жовтня, за словами того ж 
Мустафи Найєма, є кілька пун-
ктів:
 — скасування депутатської 
недоторканності;
 — створення Антикорупцій-
ного суду;
 — зміни до виборчого зако-
нодавства.
 Утім уже побіжний аналіз 
цих вимог свiдчить, що біль-
шість із них приречені на про-
вал іще на старті. Принаймні 
говорити про можливість їх-
нього негайного задоволення 
як підставу для переможно-
го завершення акції, не випа-
дає. По-перше, ще не відомо, 
чи буде хоч одне з цих питань 
внесене до порядку денного вів-
торкового засідання (принайм-
ні на момент, коли писалися ці 
рядки, на сайті Верховної Ради 
порядку денного ще не було). А 
по-друге, перелік цих вимог ви-
дається дещо дивним.
 У першу чергу це стосуєть-
ся скасування депутатської не-
доторканності. Із того, як часто 
до цього питання звертається у 
своїх промовах Петро Порошен-
ко, закрадається підозра, що він 
— найбільш зацікавлена в цьо-
му особа. Бо, маючи під своїм 
контролем Генеральну проку-
ратуру та силові структури, він 
тоді стає єдиним гарантом недо-
торканності депутатів, а отже, 
отримує додаткові важелі впли-
ву на весь парламент, обходячи 
необхідність торгуватися із лі-
дерами фракцій. 
 Це ж розуміють і лідери 
фракцій та політичних партій, 
яким напередодні чергових ви-
борів, які вже практично не за 

горами, потрібно мобілізувати 
свій потенціал (як політичний, 
так і фінансовий), а для цього 
вони мають самі бути гаранта-
ми недоторканності. Тому торги 
з цього приводу передбачають-
ся ще ті. Тим більше що питан-
ня зняття депутатського імуні-
тету передбачає внесення змін 
до Конституції, тобто — щонай-
менше 300 голосів «за». Стежа-
чи за тим, як зараз відбувається 
процес голосування із набагато 
прозорiших питань, уявити собі 
таку дивну одностайність пар-
ламентаріїв наступного вівтор-
ка — щось із розряду фантасти-
ки. «Я думаю, що може йтися 
не про повне скасування, а про 
обмеження недоторканності. І, 
скоріш за все, це голосування 
буде позитивним у 2019 році, 
для майбутнього скликання 
Верховної Ради», — прогно-
зує заступник голови комітету 
з правової політики і правосуд-
дя Василь Яніцький.
 Загалом же скасування депу-
татської недоторканності може 
стати предметом великих полі-
тичних торгів (і хто знає, яку 
ціну за це запросять різні полі-
тичні сили), але ніяк не вулич-
них протестів. Тим більше, що 
навіть показове зняття імуні-
тету з окремих депутатів, нав-
коло чого було зламано стіль-
ки списів наприкінці поперед-
ньої сесії, особливого результа-
ту досі не дало. 
 Так само викликає питан-
ня діяльність Антикорупцій-
ного суду. Безперечно, незаан-
гажована судова структура нам 
просто необхідна для того, щоб 
подолати те, що Джозеф Бай-
ден назвав раковою пухлиною 
на тілі України. Однак такі ж 
величезні сподівання поклада-

лися і на Національне антико-
рупційне бюро та Спеціалізо-
вану антикорупційну прокура-
туру, вибори очільників яких 
проходили ледь не в прямому 
ефірі як реаліті-шоу. Але і че-
рез два роки боротьба з коруп-
цією в Україні, за влучним вис-
ловом директора ЄБРР в краї-
нах Східної Європи і Кавка-
зу Френсіса Маліжа, нагадує 
спортивну риболовлю: злови-
ли рибину, сфотографувалися 
з нею і відпустили.
 Єдине, у чому справді заці-
кавлені організатори акції 17 
жовтня, — це в змінах до вибор-
чого законодавства. Бо ниніш-
ня система практично консер-
вує існуючий стан речей і зво-
дить до нуля їхні шанси потра-
пити в майбутній парламент.

Святе опозиційне місце
 Власне, з цієї позиції і вар-
то розглядати і майбутню ак-
цію, й інші ініціативи, які про-
понують та пропонуватимуть і 
та ж «Ініціатива реальних дій», 
і «Рух нових сил» Саакашвілі, 
і інші молоді партії, які мають 
на меті зайняти вільну поки що 
нішу політичної опозиції. Бо за 
три роки існування нинішньо-
го парламенту грань між ко-
аліцією та опозицією стерлася 
настільки, що стала практич-
но непомітною. І мова тут не 
лише про те, що часто нестачу 
голосів за той чи інший важли-
вий законопроект компенсують 
«Відродже ння», «Воля народу» 
чи навіть Опоблок. Сама по-
ведінка політиків, які потрапи-
ли до парламенту на хвилі Май-

дану (хоча, як слушно зазначив 
відомий дисидент Степан Хма-
ра, до влади вкотре прийшов не 
Майдан, а сцена Майдану), все 
більше стає схожою на пред-
ставників «злочинного режи-
му Януковича», проти якого 
вони так виступали: та ж тяга 
до розкошів та статусних речей, 
те саме намагання підлаштува-
ти закони під власні потреби, 
те саме зневажливе ставлення 
до всіх, хто «заважає жити».
 У цій ситуації запит на ре-
альну опозицію, яка говорити-
ме голосом народу і виражати-
ме його інтереси, більш ніж ак-
туальний. Утім, чи стане акція 
17 жовтня початком формуван-
ня такої опозиції, покаже час. 
Бо є побоювання, що вона пере-
твориться на чергову гру полі-
тичними м’язами і консоліда-
цію власного партійного елек-
торату, як це було з акціями 
«Вставай, Україно» на почат-
ку 2013-го. На жаль, поки що 
і молоді політики користують-
ся випробуваними сценаріями, 
до яких у влади давно виробив-
ся імунітет.
 Власне, вже це викликає 
певний скепсис до ефективності 
акції 17 жовтня. «Чому я не 
братиму участь в акції 17 жов-
тня? Мені потрібен егалітар-
ний (заснований на принципах 
рівного доступу до управлін-
ня та розподілу матеріальних 
благ. — Авт.) суд, а не елітист-
ський (коли суспільством пра-
вить обрана меншість, еліта. — 
Авт.)«антикорупційний». Мені 
потрібна особиста недоторкан-
ність кожної людини, а не ска-

сування недоторканності депу-
татів, щоб вони ще більше бо-
ялися недоторканного Прези-
дента. Мені потрібна пряма 
демократія, а не представни-
цька, зацентралізована, заідео-
логізована і забюрократизова-
на настільки, що в принципі 
не може представляти мої інте-
реси. Геть імітацію реформ! Не 
узурпуйте моє виняткове пра-
во здійснювати владу над со-
бою, формувати та реформува-
ти себе. Краще припиніть гра-
біжницьке оподаткування», — 
написав на «Фейсбуці» відомий 
журналіст Юрій Шеляженко.

«80% населення сидить 
у телевізорі»
 Песимістично оцінюють 
перспективи нових політич-
них сил добитися негайного ре-
зультату і політичні експерти. 
«Я розмовляв iз багатьма де-
путатами, і вони зізналися, що 
не готові голосувати за те саме 
скасування недоторканності. 
Бо тоді губиться сам сенс Вер-
ховної Ради як елітарного клу-
бу. А для розкрутки таких сил 
потрібні саме успішні акції. Бо 
ти раз вийдеш. Постоїш, покри-
чиш, вдруге, а на третій раз і не 
підеш. Людям потрібен резуль-
тат», — переконаний політич-
ний технолог Денис Богуш.
 За його словами, розхита-
ти ситуацію можливо за умови 
підтримки політичних «важко-
ваговиків». «Акцію 17 жовтня 
ініціюють політики, чий рей-
тинг не перевищує трьох відсо-
тків. Тому говорити про серйоз-
ні політичні наслідки на цьому 
етапі не випадає. Хіба що ак-
цію підтримає нинішня фор-
мальна парламентська опози-
ція — «Батьківщина», Ляшко 
чи «Самопоміч». Однак і надалі 
політичну погоду в країні виз-
начатимуть ті, хто має вплив на 
свою кнопку телебачення. Це на 
сьогодні є головним інструмен-
том впливу на виборця, бо хо-
чеш ти чи не хочеш, а 80% на-
селення сидить у телевізорі. От 
подивіться: у нас є багато моло-
дих демократичних партій — і 
«Демальянс», і «Сила людей», 
і той же Рух нових сил Саака-
швілі. Деякі існують уже ско-
ро десяток років, а рейтинг не-
великий. У той же час стрімко 
набирає вагу партія «За життя» 
Вадима Рабиновича. Я не зди-
вуюся, якщо в 2019 році в ліде-
ри рейтингу вийде Тимошенко 
і Рабинович — такі тенденції 
є. Хоча до того часу ще стільки 
всього може змiнитися», — за-
значив експерт.
 Утім в українській історії 
уже було кілька випадків, коли 
ситуація раптово змінювалася 
докорінним чином. Певні перс-
пективи є і цього разу — якщо 
перестати наступати на одні й ті 
самi граблі. ■

Хто підігріває сепаратистські настрої 
в Україні?
 МЗС України направило ноту протесту в МЗС 
Угорщини з вимогою заборонити акцію в Буда-
пешті «Самовизначення для Закарпаття». «МЗС 
Угорщини повідомило нашому посольству про ак-
цію 13 жовтня під гаслом «Самовизначення для 
Закарпаття». Це що, Будапешт підтримує сепара-
тизм? — написав у «Tвіттері» міністр закордон-
них справ Павло Клімкін. — Негайно направили 
ноту протесту з вимогою заборонити цю провока-
цію! Впевнені, Угорщина й надалі буде поважати 
територіальну цілісність України». Напередодні в 
статті «Закон про освіту. Нам потрібен зважений 
діалог» у провідному угорському виданні Magyar 
Nemzet Павло Клімкін розтлумачив, що досі в на-
ших угорських школах державну українську мову 
викладали в таких мізерних обсягах, що більшість 
молодих угорців у місцях компактного проживан-
ня меншини практично не можуть спілкуватися ук-

раїнською і майже її не розуміють. І саме це їх об-
межує, а не Закон про освіту, адже без знання дер-
жавної мови угорці не можуть ні до українських 
вишів вступити, ні отримати престижну роботу. 

Каліфорнія палає, немов смолоскип
 Найбільші за всю історію пожежі в Калі-
форнії вже забрали життя 23 осіб. Десятки ти-
сяч людей були змушені залишити свої будин-
ки. Багато з них згоріли дотла з усім нажитим 
добром. Станом на вчорашній день було знище-
но 3,5 тис. житлових будинків. Більше 90 тисяч 
житлових будинків і підприємств залишаються 
без електропостачання. Не менше чотирьох ви-
норобних господарств зазнали значних збитків 
або повністю знищені. За даними місцевої вино-
робної асоціації, ще в дев’яти господарствах во-
гонь знищив частину виноградників і пошкодив 
будівлі. Губернатор штату Джеррі Браун оголо-
сив над звичайний стан в округах Сонома, Напа 

і дев’яти інших. Від 175-тисячної столиці округу 
Сонома — міста Санта-Роза — залишилися самі 
згарища. Президент Дональд Трамп підписав де-
кларацію про стихійне лихо, що відкриває феде-
ральну допомогу штату. У гасінні пожежі задіяні 
понад 200 пожежних команд з усієї країни. Але 
вони не можуть впоратися з вогнем, бо сильний 
вітер та велика швидкість поширення вогню час-
то загрожують життю самих вогнеборців. Спус-
тошливе полум’я лютує на території дев’яти ок-
ругів, охопивши територію в 70 тисяч гектарів. 

Трагікомедія з незалежністю 
Каталонії
 Офіційний Мадрид надає лідеру Каталонії 
Карлесу Пучдемону час до понеділка, 16 жов-
тня, для відповіді на запитання: то проголоше-
на незалежність цього регіону чи ні? Про це 11 
жовтня повідомляє низка іспанських ЗМІ з по-
силанням на джерела в уряді в Мадриді. У разі, 

якщо Пучдемон підтвердить, що під час промо-
ви в парламенті напередодні він проголосив не-
залежність, у нього буде ще три дні, до наступ-
ного четверга, щоб відмовитися від неї. В іншо-
му разі центральний уряд скористається статтею 
155 Конституції Іспанії, яка дозволяє анулювати 
автономію Каталонії та запровадити пряме уп-
равління регіоном iз Мадрида. Формальне звер-
нення федерального уряду в Мадриді до регіо-
нального уряду в Барселоні є необхідним для 
початку процедури позбавлення Каталонії авто-
номного статусу. 10 жовтня в парламенті Ката-
лонії було підписано декларацію про незалеж-
ність регіону від Іспанії, проте водночас набуття 
чинності цим документом було відкладено. На-
томість каталонські лідери закликали Мадрид 
до переговорів. Унаслідок такого незрозумілого 
маневру, самі каталонці, мешканці Іспанії та Єв-
ропа розгублені і не розуміють, який тепер ста-
тус має Каталонія. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

НАПЕРЕДОДНІ

Час Х призначено на 17-те
Наступного вівторка новітня опозиція пробуватиме свої сили під стінами Верховної Ради

■

Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

Із настанням осені політичне життя в Україні помітно пожвав-
люється. Все ж таки городи прописані у крові українця десь на 
генетичному рівні, тож думати про життя ми починаємо лише тоді, 
коли врожай зібрано, заховано в комори і можна перевести по-
дих. Недарма два останні Майдани починалися в Києві на день Ар-
хiстратига Михайла.
Цього разу новітня опозиція часом Х оголосила 17 жовтня. Саме 
в цей день під стінами Верховної Ради зберуться активісти, щоб 
укотре спробувати натиснути на владу і перевірити, наскільки та 
готова до діалогу. Масштаб акції обіцяє бути всеукраїнським — як 
повідомив один iз лідерів «Ініціативи реальних» дій і одночасно 
народний депутат від БПП Мустафа Найєм, за двадцять днів він із 
командою об’їхав дев’ять міст, від Ужгорода до Сіверськодонець-
ка, закликаючи підтримати акцію, а тоді взялися роздавати інфор-
маційні листівки в столичному метро. Утім чи стане це початком 
реальних змін, чи обернеться черговою грою політичних м’язів, 
«УМ» спробувала розібратися тут.

Тільки нове виборче законодавство дасть шанс на зміни у владі.❙
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Європу 
розділено 
лінією крові
На виклик Росiї європейськi 
лiдери повиннi дати рiшучу 
вiдповiдь

Олег ЛЯШКО, лідер Радикальної партії, зі Страсбурга

 Від часів краху комунізму і розпаду СРСР і до 
Революції гідності та Майдану 2014 року україн-
ці боролися за майбутнє своєї країни під гаслом 
«повернення України додому в Європу».
 Що таке Європа для всіх нас? Президент 
Франції Макрон нещодавно слушно нагадав, що 
Європа — це не супермаркет, це простір ціннос-
тей. Саме так сприймали Європу і мільйони ук-
раїнців, які виходили на Майдан. Тож «повер-
нення в Європу» означає для українців віднов-
лення законного місця України в європейській 
цивілізації. Деякі з її важко вистражданих, фун-
даментальних цінностей, такі як права людини, 
верховенство права та демократія, були покла-
дені в основу цієї організації — Ради Європи.
 Однак не всі країни на європейському конти-
ненті сьогодні віддають перевагу цінностям над 
грубою силою. Європу знову розділила позначе-
на кров’ю лінія фронту між свободою і рабством, 
правом і безправ’ям, істиною і брехнею. А Ук-
раїна несподівано для себе, волею історії, опи-
нилась на передньому краї захисту європейсь-
кої цивілізації.
 Європі цінностей треба прокинутися і визна-
ти, що її атакує путінська Росія. Путін веде «гіб-
ридну війну» не лише проти України, а й проти 
всього цивілізованого світу. Росія цілеспрямо-
вано руйнує сучасний міжнародний правопоря-
док, діючи з позиції права сильного. А значить, 
Росія атакує всю Європу, що стала бастіоном сво-
боди, демократії і верховенства права. Тож ук-
раїнці захищають не лише себе. Допомога Ук-
раїні — це витрати на захист усього європейсь-
кого континенту.
 Уроки європейської історії свідчать, що 
спроби умиротворення агресора можуть при-
нести короткотермінову вигоду, але стратегіч-
но Європа програє, лише збільшуючи ризик ве-
ликої війни.
 Путін цинічно і послідовно за допомогою за-
лякування, шантажу, пропагандистської брех-
ні та економічних спокус прагне фрагментувати 
Європу, досягти розколу всередині неї та підір-
вати європейську єдність та інститути, включно 
з Радою Європи.
 Ця шановна організація не повинна піддати-
ся фінансовому шантажу Росії та почати прода-
вати індульгенції. Прощення російських гріхів 
в обмін на російські гроші покладе кінець Раді 
Європи як організації, що базується на ціннос-
тях.
 Європейські лідери на наступному саміті 
Ради Європи повинні дати рішучу відповідь на 
виклик Росії, щоб підтвердити європейську єд-
ність та захистити демократичну безпеку в Єв-
ропі. Ми розраховуємо на солідарність європей-
ських народів.
 Переможемо або втратимо, ми разом — Украї-
на та Європа. Вірю в нашу спільну перемогу. ■

■

Олег Ляшко на сесії ПАРЄ у Страсбурзі закликав 
європейців прокинутися від сну.

❙
❙

Олег БОРОВСЬКИЙ

Парламентська асамблея Ради Єв-
ропи (ПАРЄ) у середу переважною 
більшістю голосів затвердила рішен-
ня, яке має на меті зняття політичних 
санкцій iз Російської Федерації, пові-
домляє «Українська правда». Проект 
резолюції підготував наступний пре-
зидент асамблеї Мікеле Ніколетті. Як 
повідомив голова постійної делегації 
України в ПАРЄ, народний депутат 
Володимир Ар’єв, ця резолюція може 
стати першим кроком до повернення 
російської делегації.

Усі обмеження, накладені на росіян 
у ПАРЄ, скасують 
 Майже всі поправки, запропоно-
вані українською делегацією, були 
відхилені. В тому числі у тексті рі-
шення лишилася норма про те, що 
ПАРЄ та Комітет міністрів (виконав-
чий орган Ради Європи) (КМРЄ) ма-
ють «гармонізувати правила участі 
та представництва країн-членів в обох 
статутних органах». Як відомо, ще у 
квітні 2014 року ПАРЄ наклала на 
РФ санкції, позбавивши росіян права 
голосу. Через це російська делегація 
припинила участь у роботі ПАРЄ.
 «Європейська правда» у статті, 
опублікованій у середу, пояснила, 
що, за задумом ідеологів такої норми, 
це має заборонити ПАРЄ продовжу-
вати дію обмежень, що накладають-
ся на РФ, без згоди країн-членів. По 
суті, це ставить під питання схвален-
ня у ПАРЄ будь-яких санкцій проти 
РФ. Враховуючи, що санкції мають 
поновлюватися щороку, обмеження 
можуть бути зняті вже в січні.
  «У перекладі з дипломатичної 
мови на людську це означає, що всі 
обмеження, накладені на росіян у 

ПАРЄ, мають бути скасовані — бо в 
КМРЄ санкцій проти РФ немає», — 
йдеться у публікації «Битва за гро-
ші та за Росію: в Раді Європи запус-
тили новий сценарій скасування сан-
кцій».
 Прикметно, що дану норму під-
тримала переважна більшість депу-
татів ПАРЄ, всі запропоновані Ук-
раїною поправки  провалилися, при-
чому голоси розділилися у пропорції 
60 на 30. Українські депутати голо-
сували за скасування даних норм, 
окрім Юлії Льовочкіної, яка підтри-
мала їх. Показово і те, що Верхов-
на Рада України в грудні минулого 
року скасувала своє рішення про об-
рання Надії Савченко членом постій-
ної делегації Верховної Ради Украї-
ни в ПАРЄ, а Льовочкіна продовжує 
відстоювати у складі української де-
легації інтереси Росії. 
 Конкретний механізм втілення 
нових положень може бути розроб-
лений керівними органами ПАРЄ у 
найближчі місяці. Раніше повідом-
лялося, що в Раді Європи підготува-
ли механізм, який дозволить зняти 
санкції з РФ і повернути російську 
делегацію у ПАРЄ.
 У Росії заявили, що проведуть 
у Санкт-Петербурзі переговори з де-
легацією Парламентської асамблеї 
Ради Європи, під час яких буде за-
явлено про бажання повноцінного 
повернення у ПАРЄ. Про це заяви-
ла спікер Ради Федерації РФ Вален-
тина Матвієнко, повідомляє росій-
ська агенція «Інтерфакс». За її сло-
вами, переговори пройдуть пiд час 
137-ї асамблеї Міжпарламентського 
союзу в Санкт-Петербурзі. Верховна 
Рада 5 жовтня вирішила бойкотува-
ти 137-ту сесію Міжпарламентського 
союзу, заплановану в Пітері, та звер-

нулася до парламентів країн-членів 
Міжпарламентського союзу зроби-
ти те ж саме. За відповідну постано-
ву №7169 проголосували 249 народ-
них депутатів.
 Представник України в Раді Єв-
ропи Дмитро Кулеба вважає, що по-
завчорашнє рішення ПАРЄ було не-
сподіваним, але ще не стало пораз-
кою України. «Бажання повернути 
росіян до ПАРЄ є, але гарантій повер-
нення немає. Червона лінія — січень 
2018 року. Все, що відбуватиметь-
ся до цього, це гра, а не результат 
гри. Вірогідність повернення наразі 
дорівнює вірогідності неповернення. 
Все залежить від купи чинників», — 
написав Кулеба у «Фейсбуці».

Проукраїнський голос 
у ПАРЄ слабшає 
 Президент Петро Порошенко під 
час виступу на сесії Парламентської 
асамблеї Ради Європи в середу за-
значив, що за останні три роки зміц-
нилась європейська коаліція про-
ти Росії і зросла підтримка України. 
Незалежні аналітики менш оптиміс-
тичні. Вони вказують, що в ПАРЄ 
знову підіймають голови симпати-
ки путінської Росії. Про це свідчить 
зроблена з трибуни ПАРЄ 10 жовт-
ня заява президента Чехії Мілоша 
Земана про те, що Україні слід пого-
дитися з анексією Криму, вимагаю-
чи за неї натомість якусь матеріаль-
ну чи фінансову компенсацію. Земан 
виступив за зняття санкцій із Росії. 
Представники ПАРЄ у своїй біль-
шості проігнорували цю заяву Зе-
мана, хоча вона є досить тривожним 
дзвіночком. Скажімо, колишній пре-
зидент Австрії Гайнц Фішер підтри-
мав позицію президента Чехії Зема-
на щодо необхідності скасування сан-
кцій проти Росії.
 Варто додати, що російська дип-
ломатія не дрімає: вона продовжує 
традиції радянської дипломатичної 
школи, «вигризає своє» напівправ-
дою і брехнею, ідеологічною оброб-
кою і підкупом. Адже російських 
дипломатів підбирають за фаховою 
придатністю відстоювати інтере-
си своєї країни, а українських — за 
лояльністю до чинної влади чи при-
четністю до родинно-олігархічних 
кланів. 
 Про ослаблення проукраїнських 
сил у ПАРЄ свідчить і те, що подав 
у відставку голова групи Європейсь-
кої народної партії в Парламентсь-
кій асамблеї Ради Європи, віце-пре-
зидент ПАРЄ Аксель Фішер. Голова 
найбільшої групи ПАРЄ Фішер був 
одночасно і спецдоповідачем моніто-
рингового комітету ПАРЄ з питань 
України.
 Мікеле Ніколетті, який підготу-
вав вигідний для Росії проект резо-
люції, проголосований у середу, зай-
ме посаду президента ПАРЄ у січні 
наступного року. На відміну від те-
перішнього тимчасового президента 
ПАРЄ, депутата парламенту Кіпру 
Стелли Кіріакідес, яка зберігає ней-
тральну позицію, італійця Ніколет-
ті вважають проросійським політи-
ком. ■

Інф. «УМ»

 Міноборони Польщі передало 
в прокуратуру додаткові матеріа-
ли у справі підозри екс-прем’єра 
Польщі Дональда Туска у скоєн-
ні злочину проти Республіки Поль-
ща. Про це повідомляє прес-центр 
МВС Польщі. Як зазначає «Ес-
пресо», претензія правоохорон-
ців полягає в тому, що екс-прези-
дент Польщі Дональд Туск у квіт-
ні 2010 року не призначив Комісії 
державної авіації з розслідування 
авіакатастроф у справі Смоленсь-
кої трагедії.
 Польське МВС вважає, що, 
згідно з російсько-польським до-
говором від 14 грудня 1993 року, 
керівництво країни мало б наполяг-
ти на взаємному розслідуванні. Ця 
угода гарантувала рівність сторін і 

співпрацю при розслідуванні при-
чин катастрофи з польським керів-
ництвом у Смоленську. Слідство 
вважає, що Туск прийняв рішення 
без належного вивчення, ймовірно, 
в день авіакатастрофи.
 Серед направлених докумен-
тів прокуратурі, присутні також ма-
теріали у справі екс-міністра інф-
раструктури Цезаря Ґрабарчика, а 
також Едмунда Кліха, який як голо-

ва Комісії державної авіації з роз-
слідування авіакатастроф прийняв 
iз рук прем’єра Росії Володимира 
Путіна посаду члена російської ко-
місії. Крім того, ці матеріали міс-
тять інформацію про три телефон-
ні розмови Туска, які він провів iз 
тодішнім прем’єром Росії Володи-
миром Путіним і дві бесіди з пре-
зидентом Дмитром Медведєвим у 
день катастрофи.

 Додамо, що ці факти повніс-
тю збігаються з версією «України 
молодої», оприлюдненою в номері 
від 31 травня 2016 року, про те, що 
тодішній прем’єр Польщі Дональд  
Туск не був зацікавлений у всебіч-
ному розслідуванні Смоленської 
катастрофи та встановленні істини 
щодо причин загибелі президент-
ського літака та 96 осіб на його 
борту. ■

РОЗСЛІДУВАННЯ 

Туск у смоленському тумані 
Міноборони Польщі має нові докази 
у справі катастрофи президентського літака

■

РЕВЕРАНСИ

Бурі у страсбурзькій 
склянці води
ПАРЄ затвердила резолюцію, що має зняти 
політичні санкції з РФ

■

Петро Порошенко та Генсек Ради Європи Турб’єрн Яґланд під час зустрічі у Страсбурзі. ❙



КАНАЛ «1+1»

06.00 Комедія «Ва-банк»

08.05 Комедія 

«Ва-банк- 2»

10.05 Чотири весілля

11.10 Танці з зірками

13.35 Комедія «Іван 

Васильович змінює 

професію»

15.30 Комедія «Операція 

«И» та інші пригоди 

Шурика»

17.30 Бойовик «Нестримні»

19.30 ТСН

20.15 Х/ф «Аватар»
23.30 Д/ф «Невідомий 

батальон»

00.45 Мультибарбара

ІНТЕР

05.45, 20.00, 3.10, 5.15 
Подробиці

06.25 М/ф
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»
10.20 Х/ф «Недільний 

тато»
12.30 Х/ф «Одружений 

холостяк»
14.20 Х/ф «Джентльмени 

удачі»
16.10 Чекай на мене
18.00, 19.00, 4.30 Стосується 

кожного
20.40 Т/с «Спокуса-2»
22.30 Слідство вели... 
00.20 Т/с «25-та година»

03.50 Готуємо разом

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.00 Події тижня 

07.00, 2.40 Зоряний шлях

09.20 Х/ф «Мрії з 
пластиліну»

11.20, 15.20 Т/с «Доля на ім’я 

любов»

15.00, 19.00, 2.00 Сьогодні

15.50 Х/ф «Весільна 
сукня»

18.00 Т/с «Жіночий лікар-3»

19.50 Т/с «Свєтка»

00.00 Х/ф «Цар 
скорпіонів-3: 
книга мертвих»

04.00 Т/с «Адвокат»

ICTV

05.35, 19.20 Надзвичайні 

новини

06.20 Факти тижня. 100 

хвилин

08.45 Факти. Ранок

09.05, 13.15, 16.10, 21.30 Т/с 

«Пес-3»

12.45, 15.45 Факти. День

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Більше ніж правда

22.30 Х/ф «47 ронінів»
01.00 Х/ф «У пеклі»

02.40 Т/с «Слідчі»

04.05, 4.10 Еврика!

04.20 Факти

04.40 Т/с «Відділ 44»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.30 Зона ночі

04.00 Абзац

06.00 М/с «Пригоди кота у 

чоботях»

07.00 М/с «Лунтік та його 

друзі»

08.00 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»

09.20 М/ф «Робінзон Крузо: 

дуже залюднений 

острів»

11.10 Х/ф «Зелений 
ліхтар»

13.40 Х/ф «Темний лицар»
16.40 Х/ф «Хеллбой: герой 

із пекла»
19.00 Ревізор

21.45 Пристрасті за 

Ревізором

00.30 Х/ф «Бабадук»

02.25 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

03.45 Х/ф «Той самий 
Мюнхгаузен»

06.00 Т/с «СБУ. 

Спецоперація»

09.50, 19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»

12.25 Х/ф «Прощальна 
гастроль «Артиста»

13.50, 21.30 Т/с «CSI: Нью-

Йорк-9»

15.35 Т/с «Розвідники»

19.00, 1.50 Свідок

23.15 Т/с «Морський 

патруль»

00.50 Т/с «Коджак»

02.20 Випадковий свідок

02.35 Речовий доказ

UA.Культура

06.00 Молитва за Україну

06.00 Земляки. Антон 

Макаренко

06.40 Іван Драч. Про 

художників

07.00 Ранок із «Культурою»

07.45 Новини. Культура.

Дайджест

08.05 Києвотека. Київ у 

кіно. «Звинувачується 

весілля»

08.35 Ранок із «Культурою»

09.20 Територія Кіно. 

Олександр Аскольдов 

09.50 Театральні силуети. 

Катерина Осмяловська 

10.20 Немеркнучі зірки. Раїса 

Кириченко

11.25 Все про оперету. 

Народний артист 

України Микола 

Бутковський 

12.45 Головна роль. Галина 

Яблонська 

13.35 Художниця Олена 

Куровська

14.00 Проект «RadioSymphony 

UA» 

15.30 Михайло Хай у фільмі 

«Тобі, Україно»

16.00 Азбука ремесел

16.20 Музей «Андріївська 

церква»

17.00 Нариси історії культури 

України з Мирославом 

Поповичем. 

Завершальна розмова

17.30 Історія однієї картини. 

І.Рєпін

17.50 Новини. Світ 

18.05 Новини 

18.20 Тема дня

18.35 Новини. Культура 

18.50 Доменіко Чимароза 

«Диригент оркестру» 

Одноактна опера у 

концертному варіанті 

у Національній 

філармонії України

19.20 Діалог Василь 

Герасим’юк — 

Маргарита Довгань

19.50 Відлуння Майдану

20.20 Вечірня казка

20.30 Позиція Театральної 

Леді

20.55 Між Києвом, 

Будапештом і Віднем

21.20 Supermen на арені, ч.1

22.10 Концерт. Народний 

артист України Ігор 

Борко. Українські пісні

23.00 Особистості. Іван 

Красовський

00.00 Новини. Світ 

00.15 Новини 

00.30 Тема дня 

00.45 Новини. Культура 

01.00 Нариси історії культури 

України з Мирославом 

Поповичем. 

Завершальна розмова 

01.30 Доменіко Чимароза 

«Диригент оркестру» 

Одноактна опера в 

концертному варіанті 

у Національній 

філармонії України 

02.00 Проект «RadioSymphony 

UA» 

03.30 Михайло Хай у фільмі 

«Тобі, Україно» 

04.00 Х/ф «Вечорниці» 
05.10 Д/ф «Андрій 

Меленський» 

05.40 Монастирі в Гошеві

СТБ

06.10, 15.25 Все буде добре!

08.10 Все буде смачно!

09.10 Х/ф «Таємниця 
«Чорних дроздів»

11.25 Х/ф «Запасний 
гравець»

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

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

22.00 «Ехо України» 

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Він, Вона і телевізор

12.15 Х/ф «Морський 
піхотинець-3: тил»

14.00 Т/с «Гвардія»

17.45 Т/с «Гвардія-2»

19.30, 20.30 Т/с «Ментівські 

війни. Київ-2»

21.30 Х/ф «Слідопит»
23.25 Х/ф «Хижак-2»
01.30 Т/с «Вікінги-3»

02.25 Х/ф «Камінна душа»
04.00 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 «Вотфорд» — 

«Арсенал». ЧА

07.45 Моя гра

08.15 «Шахтар» — 

«Ворскла». ЧУ

10.00, 15.40, 22.45 Футбол 

NEWS

10.20 Великий футбол

12.00 «Хетафе» — «Реал». ЧІ 

13.50 «Олімпік» — 

«Олександрія». ЧУ

16.00 Журнал ЛЄ

16.55 «Ліверпуль» — «МЮ». 

ЧА

18.45 ЧА. Огляд туру

19.40, 21.40 Топ-матч

19.50 «Баварія» — «Селтік» 

(2003/2004 рр.). Золота 

колекція ЛЧ

20.40 Коефіцієнти ФІФА/

УЄФА

21.55 «Лас-Пальмас» 

— «Сельта». ЧІ 

23.55 ЧІ. Огляд туру

00.50 «Сталь» — «Зоря». ЧУ

02.40 Журнал ЛЄ

03.35 «Бетіс» — «Валенсія». 

ЧІ 

05.25 Журнал ЛЧ

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00 Топ-матч

06.10 «Олімпік» — 

«Олександрія». ЧУ

08.10 «Атлетік» — 

«Севілья». ЧІ

09.55, 2.40 Журнал ЛЧ

10.25 «Саутгемтон» — 

«Ньюкасл». ЧА

12.15 «Сталь» — «Зоря». ЧУ

14.00 «Атлетіко» — 

«Барселона». ЧІ

15.50 Моя гра

16.20 «Зірка» — «Карпати». 

ЧУ

18.05, 0.55 Великий футбол

19.45 ЧІ. Огляд туру

20.40 Європейський 

WEEKEND

21.55 «Лестер» — «Вест 

Бромвіч». ЧА

22.55 Коефіцієнти ФІФА/

УЄФА

00.00 ЧА. Огляд туру

03.10 «Шахтар» — 

«Ворскла». ЧУ

05.00 Журнал ЛЄ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.20 Містична Україна

08.10, 18.20 У пошуках істини

10.40 Історичні битви

12.40 Справжнє обличчя Ісуса

14.40 Хрест у мистецтві

15.40 У пошуках краси

16.40 Природа сьогодення

21.00 Боїнг 747: революція

22.40 Мегаяхти

23.40 Таємниці автокатастроф

00.40 Великі українці

02.00 Аджимушкай

02.50 Скарб.UA

К1

05.10 Рецепти щастя

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

09.00 Красуні

10.00, 15.45 Т/с «Беверлі-

Гілс, 90210»

12.00 М/ф Астерікс: земля 

Богів

13.40, 14.45, 19.00, 20.00, 

21.00 Орел і решка

18.00, 1.50 Навколо М

22.00, 1.00 Вірю не Вірю

23.00 Х/ф «Бабій»
02.35 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 Казка з татом

06.50, 5.30 Корисні підказки

07.10 Це наше — це твоє

07.20 Мультмікс

10.30 Х/ф «Герцог»
12.00 Панянка-селянка

13.00, 22.00 Казки У

13.30, 16.50, 00.00, 2.50 

Країна У

14.30 Одного разу в Одесі

15.30, 3.40 Віталька

17.50, 2.00 Казки У Кіно

19.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

20.00, 23.00 Танька і Володька

01.00 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»

УТ-1

06.00 М/с «Легенда про 

Білосніжку»

06.30, 23.30 Д/с «Марк Твен»

07.30 Ера бізнесу

07.35 Агроера

07.40 Спорт

07.50 Від першої особи

08.15 Д/с «Нью-Йорк»

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.30 Х/ф «Червоний колір 
Бразилії»

13.50 Перша шпальта

14.30, 22.50 Д/с 

«Супервідчуття»

15.30, 0.20 Д/с «Вагасі 

— японські смаколики»

16.45 Хто в домі господар?

17.15, 2.55 Вікно в Америку

17.50, 1.10 Новини. Світ

18.05 Новини (із 

сурдоперекладом)

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 Війна і мир

21.00, 1.55 Новини

21.50, 2.35 Новини. Спорт

22.15 Прем’єра. Роздягалка

22.15 Д/с «Супервідчуття»

ТРК «ЕРА»
03.20 Д/ф «Сімдесятники. 

Сергій Параджанов»

04.05 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 Чотири весілля
10.50, 12.20 Комедія «Операція 

«И» та інші пригоди 
Шурика»

13.10, 14.15 Комедія 
«Свати-4»

15.20 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»

17.10 Мелодрама 
«Нескінченне кохання»

20.15 Бойовик «Перевізник»
22.00 Життя без обману-2017
23.20, 0.10 Бойовик 

«Нестримні»

01.40 Мольфар

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 22.30 Слідство 

вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.30, 12.25, 20.40 Т/с 

«Спокуса-2»

13.00, 14.00 Життя на грані

14.50, 15.50, 16.45 Речдок

18.00, 19.00, 4.30 Стосується 

кожного

20.00, 3.10, 5.15 Подробиці

00.20 Т/с «25-та година»

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, 2.40 Сьогодні
09.15 Зоряний шлях.Новий 

сезон
11.30 Реальна містика.Новий 

сезон
13.30, 15.30 Т/с «Черговий 

лікар-3»
16.00 Історія одного злочину
18.00 Т/с «Жіночий лікар-3»
19.45 Говорить Україна
21.30 Футбол. ЛЧ УЄФА 

«Феєноорд»- «Шахтар»
00.10 Т/с «CSI. Місце злочину»
03.25 Зоряний шлях
04.00 Реальна містика

04.50 Т/с «Адвокат»

ICTV

05.25, 20.20 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.05 Більше ніж правда

11.00, 13.20 Х/ф «У пошуках 
пригод»

12.45, 15.45 Факти. День

13.35 «На трьох»

14.05, 16.10 Т/с «Янголи війни»

16.20, 21.25 Т/с «Пес-3»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

22.25 Т/с «Паршиві вівці»

23.30 Х/ф «Малавіта»

01.50 Х/ф «Хулігани Зеленої 
вулиці»

03.50, 4.00 Еврика!

04.10 Служба розшуку дітей

04.15 Студія Вашингтон

04.20 Факти

04.40 Т/с «Відділ 44»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.00 Зона ночі

04.10 Абзац

06.00 М/с «Пригоди кота у 

чоботях»

07.00 М/с «Лунтік та його 

друзі»

08.00 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»

09.00 Т/с «Друзі»

12.15 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»

17.00 Аферисти в мережах

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

04.00 Правда життя. Професії

05.05 Легенди бандитської 

Одеси

05.55 Х/ф «Трест, який 
луснув»

07.10 Х/ф «Тридцять три»
08.30, 19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»

10.30, 17.25 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 «Коджак»

02.55 Випадковий свідок

03.10 Речовий доказ

UA.Культура

06.00 Молитва за Україну

06.05 Азбука ремесел

06.25 Музей «Андріївська 

церква» 

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 — 

Маргарита Довгань 

10.00 Відлуння Майдану 

10.30 Позиція театральної леді 

11.00 Між Києвом, 

Будапештом і Віднем 

11.25 Supermen на арені, ч.1 

12.20 Концерт. Народний 

артист України Ігор 

Борко. Українські пісні 

13.05 Особистості. Іван 

Красовський 

14.00 О.Островський 

«Тепленьке місце». 

Вистава Національного 

академічного театру 

російської драми ім.Лесі 

Українки, ч.1

15.25 Хорові твори Богдана 

Шиптура

16.00 Вони прославили наш 

край. Іван-Георгій 

Пінзель 

16.20 Казки Запорізькі від 

Санька Сита 

16.35 Володимир Головко. 

Злітаючи над сценою

17.10 Зарваниця

17.30 Логос

17.50 Новини. Світ 

18.05 Новини 

18.20 Тема дня

18.35 Новини. Культура 

18.50 Театр Гната Юри, або 

Майстер часу, ч.1

19.20 Прямостояння. Борис 

Чичибабін

20.05 Княждвір

20.20 Вечірня казка

20.30 Богдан Веселовський та 

його пісні, ч.1

21.25 Діалоги з Романом 

Колядою. Тарас 

Петриненко

22.15 Д/ф «У полоні 

пристрасті Наталії Долі»

23.00 Дивосвіт Степана Ганжі

00.00 Новини. Світ 

00.15 Новини 

00.30 Тема дня 

00.45 Новини. Культура 

01.00 Зарваниця 

01.15 Логос

01.35 Театр Гната Юри, або 

Майстер Часу, ч.1

02.00 О.Островський 

«Тепленьке місце». 

Вистава Національного 

академічного театру 

російської драми ім.Лесі 

Українки, ч.1 

03.25 Хорові твори Богдана 

Шиптура 

04.00 Т.Шевченко «Капітанша». 

Фільм-вистава 

05.25 Невигадані історії. Сидір 

Воробкевич

 

СТБ

06.35, 15.25 Все буде добре!

08.35 Все буде смачно!

09.35 Битва екстрасенсів-15

11.55 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

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 Він, Вона і телевізор

13.20 Х/ф «Робінзон Крузо»
15.20 Зловмисники

17.20 Загублений світ

18.15 Спецкор

18.40 ДжеДАІ

19.10 Бандерлоги

19.30 Т/с «Ментівські війни. 

Київ-2»

20.30 Т/с «Ментівські війни. 

Київ»

21.30 Х/ф «Горець: 
джерело»

23.30 Х/ф «Поза законом»
01.35 Т/с «Вікінги-3»

02.30 Х/ф «Страчені 
світанки»

04.00 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00, 16.00 Європейський 

WEEKEND

07.15 «Лестер» — «Вест 

Бромвіч». ЧА

09.05, 19.35 ЧІ. Огляд туру

10.00, 15.40, 20.50, 22.30 

Футбол NEWS. LIVE

10.20 «Шахтар» — 

«Ворскла». ЧУ

12.05 Великий футбол

13.50 «Ліверпуль» — «МЮ». 

ЧА

17.15 Журнал ЛЧ

17.45 «Атлетіко» — 

«Барселона». ЧІ 

20.30, 20.55, 23.40 Ніч ЛЧ

21.30 «Феєнорд» — 

«Шахтар». ЛЧ УЄФА

00.30 «Ман Сіті» — «Наполі». 

ЛЧ УЄФА

02.15 «Олімпік» — 

«Олександрія». ЧУ

04.05 «Атлетік» — «Севілья». 

ЧІ 

ФУТБОЛ-2

06.00 «Атлетіко» — 

«Барселона». ЧІ

07.45, 21.00 Журнал ЛЧ

08.15 «Зірка» — «Карпати». 

ЧУ

10.00, 14.20, 19.05, 23.40 

Топ-матч

10.20 Європейський WEEKEND

11.35 ЧА. Огляд туру

12.30 «Вотфорд» — 

«Арсенал». ЧА

14.30 «Хетафе» — «Реал». ЧІ

16.20, 4.55 ЧІ. Огляд туру

17.15 «Лестер» — «Вест 

Бромвіч». ЧА

19.10 «Шахтар» — 

«Ворскла». ЧУ

21.30 «АПОЕЛ» — «Боруссія» 

(Д). ЛЧ УЄФА

23.50 Огляд вівторка. ЛЧ 

УЄФА

01.15 «Реал» — «Тоттенгем». 

ЛЧ УЄФА

03.05 «Брайтон» — 

«Евертон». ЧА

МЕГА

06.00, 19.00 Бандитський Київ

07.20, 12.20 Правила життя

08.20 Правда життя

09.20, 21.40 Мистецтво виживання

10.20, 17.00 Найдивовижніші 

тварини

11.20 У пошуках краси

13.20, 0.30 Містична Україна

14.10 Майор «Вихор»

15.10, 23.40 Історичні битви

16.10, 20.50 Скарби зі звалища

18.00, 22.40 Життя після людей

19.50 Таємниці автокатастроф

03.40 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

09.10 Красуні

09.45, 16.00 Т/с «Беверлі-Гілс, 

90210»

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

19.00, 20.00, 21.00 Орел 

і решка

18.00, 23.00 Т/с «Секс у 

великому місті»

22.00 Вірю не Вірю

00.00 Т/с «Доктор Хаус»

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

07.20 Мультмікс

10.45 М/ф «Школа монстрів: 

вітаємо у Monster High»

12.00 Панянка-селянка

13.00, 22.00 Казки У

13.30, 16.50, 00.00, 2.50 Країна У

14.30 Одного разу в Одесі

15.30, 3.40 Віталька

17.50, 2.00 Казки У Кіно

19.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

20.00, 23.00 Танька і Володька

01.00 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»

УТ-1

06.00 М/с «Легенда про 

Білосніжку»

06.30, 23.30 Д/с «Марк Твен»

07.30 Ера бізнесу

07.35 Агроера

07.40 Спорт

07.50 Від першої особи

08.15, 2.55 Д/с «Нью-Йорк»

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00, 22.50 Д/с 

«Супервідчуття»

09.30 Т/с «Гранд готель»

11.15 Т/с «Епоха честі»

13.00, 15.00, 18.05 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.10, 14.30 Радіо. День

13.50, 22.15 Складна розмова

15.15 Фольк

16.45 Покоління Z

17.15 М/с «Книга джунглів»

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

21.00, 1.55 Новини

21.50, 2.35 Новини. Спорт

ТРК «ЕРА»
00.35 Д/с «Орегонський 

путівник»

04.05 Т/с «Роксолана»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 13-14 ЖОВТНЯ 2017
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ПЕРЕДПЛАТА-2018■

Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Розпочалася передплата 
на«Україну молоду» на наступний рік

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2018 рiк:

на місяць — 55 грн. 51 коп.,
на квартал — 166 грн. 53 коп.,
на півроку — 333 грн. 06 коп.,
на рік — 666 грн. 12 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 75 грн. 51 коп.,
на квартал — 226 грн. 53 коп.,
на півроку — 453 грн. 06 коп.,
на рік — 906 грн. 12 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 20 грн. 13 коп.,
на квартал — 60 грн. 39 коп.,
на півроку — 120 грн. 78 коп.,
на рік — 241 грн. 56 коп.

Передплатний iндекс — 49497
на місяць — 2 грн. 00 коп.,
на квартал — 4 грн. 60 коп.,
на півроку — 5 грн. 60 коп.,

на рік — 8 грн. 60 коп.

 «Укрпошта» додатково за 
саму процедуру оформлення 
перед плати бере: на місяць 
— 2 грн. 00 коп., на квартал — 
4 грн. 60 коп., на півроку — 
5 грн. 60 коп., на рік — 8 грн. 
60 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.
 Повідомляємо, що вже йде передплата на 
«Україну молоду» на 2018 рік.
 Оформити передплату можна у від-
діленнях поштового зв’язку, в опера-
ційних залах поштамтів, у пунктах при-
ймання пе редплати, на сайті УДППЗ 
«Укр пошта» www.ukrposhta.ua, 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 Чотири весілля

10.50, 12.20 Комедія «Іван 

Васильович змінює 

професію»

13.05, 14.05 Комедія «Свати-4»

15.05 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама 

«Нескінченне кохання»

20.15 Бойовик «Перевізник-2»

22.00, 23.20, 0.10 Міняю 

жінку-12

01.35 М/ф «Пригоди капітана 

врунгеля»

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 22.30 Слідство 

вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.30, 12.25 Т/с «Спокуса-2»

13.00, 14.00 Життя на грані

14.50, 15.50, 16.45 Речдок

18.00, 19.00, 4.30 Стосується 

кожного

20.00, 3.10, 5.15 Подробиці

20.40 Т/с «Спокуса»

00.20 Т/с «25-та година»

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, 
23.00, 2.50 Сьогодні

09.15 Зоряний шлях.Новий 
сезон

11.30 Реальна містика.Новий 
сезон

13.30, 15.30 Т/с «Черговий 
лікар-3»

16.00 Історія одного злочину
18.00 Т/с «Жіночий лікар -3»
19.45 Говорить Україна
21.00 Х/ф «Востаннє 

прощаюся»
23.30 Т/с «CSI. Місце злочину»
03.30 Зоряний шлях
04.00 Реальна містика

04.50 Т/с «Адвокат» 

ICTV

05.30, 9.55 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.55, 13.20 Х/ф «Малавіта»
12.45, 15.45 Факти. День

13.40 «На трьох»

14.20, 16.10 Т/с «Янголи 

війни»

16.25, 22.25 Т/с «Паршиві вівці»

17.30, 21.25 Т/с «Пес-3»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Секретний фронт

23.30 Х/ф «Подарунок»
01.50 Т/с «Категорія 6. День 

руйнувань»

04.00, 4.05 Еврика!

04.15 Студія Вашингтон

04.20 Факти

04.40 Т/с «Відділ 44»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.45 Зона ночі

03.50 Абзац

05.40 М/с «Пригоди кота у 

чоботях»

07.00 М/с «Лунтік та його 

друзі»

08.00 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»

09.00 Т/с «Друзі»

12.15 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»

17.00 Аферисти в мережах

19.00 Зірки під гіпнозом

21.00 Київ вдень і вночі

22.00 Зоряні яйця

01.40 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

04.05 Правда життя. Професії

04.35 Легенди бандитської 

Одеси

05.00 Х/ф «Трест, який 
луснув»

06.10 Х/ф «Небезпечно 
для життя!»

07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

і партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.30, 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»

22.20 Т/с «CSI: Лас-Вегас-12»

23.45 Т/с «Морський 

патруль»

01.30 Т/с «Коджак»

02.55 Випадковий свідок

03.05 Речовий доказ

UA.Культура

06.00 Молитва за Україну

06.05 Вони прославили наш 

край. Іван-Георгій 

Пінзель 

06.20 Володимир Головко. 

Злітаючи над сценою 

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. Борис 

Чичибабін 

10.20 Княждвір 

10.35 Богдан Веселовський та 

його пісні, ч.1

11.30 Діалоги з Романом 

Колядою. Тарас 

Петриненко 

12.20 Д/ф «У полоні 

пристрасті Наталії Долі» 

13.05 Дивосвіт Степана Ганжі 

14.00 О.Островський 

«Тепленьке місце». 

Вистава Національного 

академічного театру 

російської драми 

ім.Лесі Українки, ч.2

15.05 Передчуття. Тетяна 

Круліковська, ч.1

16.00 Обереги. Розпис 

Матвієнко 

16.15 З одвічністю на «ти». 

Комплекс Полтавського 

Хрестовоздвиженського 

монастиря

16.45 Д/ф «Оксана 

Петрусенко»

17.15 Талісман родини 

Симиренків

17.50 Новини. Світ 

18.05 Новини 

18.20 Тема дня

18.35 Новини. Культура 

18.50 Театр Гната Юри, або 

Майстер часу, ч.2

19.20 Микола Губенков. 

Людина — подарунок

19.50 Від пращурів до 

нащадків.Танці

20.20 Вечірня казка

20.30 Богдан Веселовський та 

його пісні, ч.2

21.25 Галина Стефанова. 

Подолання

22.30 Готична четвірка Хустщини

23.00 Осінні зустрічі. 

Мирослав Скорик

23.45 Туристична Оксанівка

00.00 Новини. Світ 

00.15 Новини 

00.30 Тема дня 

00.45 Новини. Культура 

01.00 Талісман родини 

Симиренків 

01.30 Театр Гната Юри, або 

Майстер часу, ч.2 

02.00 О.Островський 

«Тепленьке місце». 

Вистава Національного 

академічного театру 

російської драми 

ім.Лесі Українки, ч.2 

03.05 Передчуття. Тетяна 

Круліковська, ч.1 

04.00 Х/ф «За ніччю день 
іде», ч.1

05.05 Передчуття. Ігор 

Крикунов, ч.1

 

СТБ

06.45, 15.25 Все буде добре!

08.45 Все буде смачно!

09.45 Битва екстрасенсів-15

12.00 МастерШеф-6

17.30, 22.00 Вікна-новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.45 МастерШеф-7

23.50 Один за всіх

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, 17.20 Загублений світ

13.10 Х/ф «Слідопит»
15.20 Зловмисники

19.30, 20.30 Т/с «Ментівські 

війни. Київ»

21.30 Х/ф «Без надії на 
спокуту»

23.15 Х/ф «Дорога без 
вороття»

01.05 Т/с «Вікінги-3»

02.00 Х/ф «Лісова пісня»
03.30 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 ЧА. Огляд туру

06.55 «АПОЕЛ» — 

«Боруссія» (Д). ЛЧ 

УЄФА

08.40 Огляд вівторка. ЛЧ 

УЄФА

10.00, 15.40, 20.50, 22.30 

Футбол NEWS. LIVE

10.25 «Реал» — 

«Тоттенгем». ЛЧ УЄФА

12.10 «Зірка» — «Карпати». 

ЧУ

13.55 «Ман Сіті» — 

«Наполі». ЛЧ УЄФА

16.05, 18.55 Ніч ЛЧ

17.05 «Феєнорд» — 

«Шахтар». ЛЧ УЄФА

19.45, 5.40 Топ-матч

20.00 Сіткорізи

20.30, 20.55 ЛЧ. ONLINE

00.10 «Баварія» — «Селтік». 

ЛЧ УЄФА

02.00 «Карабах» — 

«Атлетіко». ЛЧ УЄФА

03.50 «Лестер» — «Вест 

Бромвіч». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00, 16.40, 23.40, 5.25 Топ-

матч

06.10, 1.15 «Ман Сіті» 

— «Наполі». ЛЧ УЄФА

08.00, 10.50 Ніч ЛЧ

09.00 «Феєнорд» — 

«Шахтар». ЛЧ УЄФА

11.40 «Ліверпуль» — «МЮ». 

ЧА

13.30, 20.55 Огляд вівторка. 

ЛЧ УЄФА

14.50 «Реал» — 

«Тоттенгем». ЛЧ УЄФА

16.55 «Баварія» — «Селтік» 

(2003/2004 рр.). Золота 

колекція ЛЧ

18.45 «Карабах» — 

«Атлетіко». ЛЧ УЄФА

21.30 «Челсі» — «Рома». ЛЧ 

УЄФА

23.50 Огляд середи. ЛЧ 

УЄФА

03.05 Сіткорізи

03.35 «Сталь» — «Зоря». ЧУ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.20, 12.20 Правила життя

08.20, 2.40 Правда життя

09.20, 21.40 Мистецтво 

виживання

10.20, 17.00 Найдивовижніші 

тварини

11.20 Природа сьогодення

13.20 Містична Україна

14.10 Чорна піхота

15.10, 23.40 Історичні битви

16.10, 20.50 Скарби зі 

звалища

18.00, 22.40 Життя після 

людей

19.00 Бандитський Київ

19.50 Таємниці автокатастроф

00.30 Україна: забута історія

К1

05.10 Рецепти щастя

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

09.10 Красуні

10.10, 16.00 Т/с «Беверлі-

Гілс, 90210»

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

19.00, 20.00, 21.00 Орел 

і решка

18.00, 23.00 Т/с «Секс у 

великому місті»

22.00 Вірю не Вірю

00.00 Т/с «Доктор Хаус»

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

07.20 Мультмікс

10.45 Х/ф «Про рибалку та 
його дружину»

12.00 Панянка-селянка

13.00, 22.00 Казки У

13.30, 16.50, 0.00, 2.50 

Країна У

14.30 Одного разу в Одесі

15.30, 3.40 Віталька

17.50, 2.00 Казки У Кіно

19.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

20.00, 23.00 Танька і Володька

01.00 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»

УТ-1

06.00 М/с «Легенда про 

Білосніжку»

06.30, 23.30 Д/с «Марк Твен»

07.30 Ера бізнесу

07.35 Агроера

07.40 Спорт

07.50 Від першої особи

08.15, 2.55 Д/с «Нью-Йорк»

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Д/с «Супервідчуття»

09.30 Т/с «Гранд-готель»

11.15 Т/с «Епоха честі»

13.00, 15.00, 18.05 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.10, 14.30 Радіо. День

13.50 Наші гроші

15.15 До справи

15.50 Твій дім

16.45 М/с «Книга джунглів»

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

21.00, 1.55 Новини

21.50, 2.35 Новини. Спорт

22.15 Світло

22.15 Д/с «Супервідчуття»

ТРК «ЕРА»
23.20 Мегалот

00.35 Д/с «Орегонський 

путівник»

03.40 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

04.05 Т/с «Роксолана»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 13—14 ЖОВТНЯ 2017
18 жовтня
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 0.10 ТСН

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30, 10.55 Чотири весілля

12.20, 13.45 Міняю жінку

15.00 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама 

«Нескінченне кохання»

20.15 Комедія «Озброєні і 

небезпечні»

22.40 Право на владу-2017

00.20 Драма «Волл-стріт»

04.40 М/ф «Пригоди капітана 

Врунгеля»

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 22.30 Слідство 

вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

Інтером»

10.30, 12.25, 20.40 Т/с 

«Спокуса-2»

13.00, 14.00 Життя на грані

14.50, 15.50, 16.45 Речдок

18.00, 19.00, 4.30 Стосується 

кожного

20.00, 3.15, 5.15 Подробиці

00.20 Т/с «25-та година»

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, 
0.00, 2.50 Сьогодні

09.15 Зоряний шлях.Новий 
сезон

11.30 Реальна містика.Новий 
сезон

13.30, 15.30 Т/с «Черговий 
лікар-3»

16.00 Історія одного злочину
18.00 Т/с «Жіночий лікар-3»
19.45 Говорить Україна
21.50 Футбол. ЛЄ УЄФА 

«Динамо» (Київ) 
— «Янг Бойз»

00.15 Т/с «CSI. Місце 
злочину»

03.40 Зоряний шлях
04.00 Реальна містика

04.50 Т/с «Адвокат»

ICTV

05.25 Громадянська оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

09.55 Секретний фронт

10.55, 13.20 Х/ф 
«Подарунок»

12.45, 15.45 Факти. День

13.40, 0.30 «На трьох»

13.55, 16.10 Т/с «Янголи 

війни»

16.25, 22.25 Т/с «Паршиві 

вівці»

17.30, 21.25 Т/с «Пес-3»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Інсайдер

02.40 Т/с «Категорія 6. День 

руйнувань»

03.55, 4.05 Еврика!

04.10 Служба розшуку дітей

04.15 Студія Вашингтон

04.20 Факти

04.40 Т/с «Відділ 44»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.25 Зона ночі

03.20 Т/с «Татусеві дочки»

04.10 Абзац

06.00 М/с «Пригоди кота в 

чоботях»

07.00 М/с «Лунтік та його 

друзі»

08.00 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»

09.00 Т/с «Друзі»

12.15 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»

16.50 Аферисти в мережах

19.00 Зоряні яйця

21.00 Київ вдень і вночі

22.00 Суперінтуіція

01.20 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

04.00, 3.25 Правда життя. 

Професії

04.30 Легенди бандитської 

Одеси

05.20 Х/ф «Трест, який 
луснув»

06.30 Х/ф «Сто грамів «для 
хоробрості...»

07.50, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

і партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.30, 17.30 Т/с «Детективи»

12.00 Страх у твоєму домі

13.45 Т/с «CSI: Нью-Йорк-9»

14.45, 19.00, 23.15, 2.25 

Свідок

15.05, 21.30 Т/с «CSI: Лас-

Вегас-12»

15.30 Т/с «Служба 

розслідувань»

23.45 Т/с «Морський 

патруль»

01.30 Т/с «Коджак»

02.55 Речовий доказ

UA.Культура

06.00 Молитва за Україну

06.05 Обереги. Розпис 

Матвієнко 

06.25 З одвічністю на «ти». 

Комплекс Полтавського 

Хрестовоздвиженського 

монастиря 

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 Микола Губенков. 

Людина — подарунок 

10.00 Від пращурів до 

нащадків, ч.3. Танці 

10.30 Богдан Веселовський та 

його пісні, ч.2 

11.30 Галина Стефанова. 

Подолання 

12.35 Готична четвірка 

Хустщини 

13.05 Осінні зустрічі. 

Мирослав Скорик 

14.00 Д/ф «Образи»

15.00 Передчуття. Тетяна 

Круліковська, ч.2

16.00 Мистецтво жити. 

Недописанний 

щоденник життя. Йосип 

Черній 

16.35 Світло. Життя у 

віртуальному світі 

17.10 Д/ф «А льон цвіте...» 

17.25 Мелодії серця

17.50 Новини. Світ 

18.05 Новини 

18.20 Тема дня

18.35 Новини. Культура 

18.50 Театр Гната Юри, або 

Майстер часу, ч.3

19.20 Дійові особи

20.20 Вечірня казка

20.30 Параска Хома. На вівтар 

України

21.20 Запалим пам’яті 

свічу…Віталій Кирейко

23.00 Світ особистості. 

Ярослав Яцків

00.00 Новини. Світ 

00.15 Новини 

00.30 Тема дня 

00.45 Новини. Культура 

01.00 Мелодії серця 

01.30 Театр Гната Юри, або 

Майстер часу, ч.3 

02.00 Д/ф «Образи» 

03.00 Передчуття. Тетяна 

Круліковська, ч.2 

04.00 Х/ф «За ніччю день 
іде», ч.2

05.05 Передчуття. Ігор 

Крикунов, ч.2

СТБ

06.35, 15.25 Все буде 

добре!

08.35 Все буде смачно!

09.20 Битва екстрасенсів-15

11.55 МастерШеф-6

17.30, 22.00 Вікна-новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.45 Зважені та 

щасливі-7

23.15 Один за всіх

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, 17.20 Загублений світ

13.20 Х/ф «Без надії на 
спокуту»

15.20 Зловмисники

19.30, 20.30 Т/с «Ментівські 

війни. Київ»

21.30 Х/ф «Тиждень акул»
23.15 Х/ф «Снігова 

людина»
01.05 Територія обману

02.05 Х/ф «Вишневі ночі»
03.30 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00, 18.10 Журнал ЛЄ

06.55, 1.50 «Челсі» — 

«Рома». ЛЧ УЄФА

08.40 Огляд середи. ЛЧ 

УЄФА

10.00, 15.40, 20.45, 22.50 

Футбол NEWS. LIVE

10.25 «Баварія» — «Селтік». 

ЛЧ УЄФА

12.15 Топ-матч

12.25 ЛЧ. ONLINE

16.05 «АПОЕЛ» — 

«Боруссія» (Д). ЛЧ 

УЄФА

17.50 LaLiga Chronicles. ЧІ 

19.00 Шлях до Ліона

19.50 «Зоря» — «Герта». ЛЄ 

УЄФА

21.55 «Вільярреал» — 

«Славія». ЛЄ УЄФА

00.00 «Мілан» — «АЕК». ЛЄ 

УЄФА

03.40 «Астана» — 

«Маккабі». ЛЄ УЄФА

05.30 LaLiga Chronicles. ЧІ 

ФУТБОЛ-2

06.00, 17.40 Топ-матч

06.10, 1.00 «Карабах» 

— «Атлетіко». ЛЧ 

УЄФА

08.00 ЛЧ. ONLINE

11.15 «Челсі» — «Рома». ЛЧ 

УЄФА

13.05 Журнал ЛЄ

14.00 «Феєнорд» — 

«Шахтар». ЛЧ УЄФА

15.50 «Баварія» — «Селтік». 

ЛЧ УЄФА

17.45 «Астана» — «Маккабі. 

ЛЄ УЄФА

19.55 ЛЄ. ONLINE

21.55 «Динамо» — «Янг 

Бойз. ЛЄ УЄФА

00.00 Шлях до Ліона

02.50 Огляд середи. ЛЧ 

УЄФА

04.10 «Вільярреал» — 

«Славія. ЛЄ УЄФА

МЕГА

06.00, 19.00, 0.30 

Бандитський Київ

07.20, 12.20 Правила життя

08.20 Правда життя

09.20, 21.40 Мистецтво 

виживання

10.20, 17.00 Найдивовижніші 

тварини

11.20 Природа сьогодення

13.20 Містична Україна

14.10 Місто, яке зрадили

15.10 Історичні битви

16.10, 20.50 Скарби зі звалища

18.00, 22.40 Життя після людей

19.50 Таємниці автокатастроф

23.40 Повітряні воїни

03.20 Підроблена історія

К1

05.10 Рецепти щастя

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

09.10 Красуні

10.10, 16.00 Т/с «Беверлі-

Гілс, 90210»

12.00 Орел і Решка. Шопінг

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

19.00, 20.00, 21.00 Орел 

і решка

18.00, 23.00 Т/с «Секс у 

великому місті»

22.00 Вірю не Вірю

00.00 Т/с «Доктор Хаус»

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

07.20 Мультмікс

10.45 Х/ф «Нове вбрання 
короля»

12.00 Панянка-селянка

13.00 Казки У

13.30, 16.50, 00.00, 2.50 

Країна У

14.30 Одного разу в Одесі

15.30, 3.40 Віталька

17.50, 22.00, 2.00 Казки У Кіно

19.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

20.00, 23.00 Танька і Володька

01.00 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»

УТ-1

06.00 М/с «Легенда про 

Білосніжку»

06.30, 23.30 Д/с «Марк Твен»

07.30 Ера бізнесу

07.35 Агроера

07.40 Спорт

07.50 Від першої особи

08.15, 2.55 Д/с «Нью-Йорк»

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.30 Т/с «Гранд-готель»

11.20 Т/с «Епоха честі»

13.00, 15.00, 18.05 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.10, 14.30 Радіо. День

13.50 Слідство. Інфо

15.15 Надвечір’я. Долі

16.45 М/с «Книга джунглів»

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 «Діти Донбасу»

19.25 Д/с «Традиційні свята 

Мацурі»

20.25 Схеми

21.00, 1.55 Новини

21.50, 2.35 Новини. Спорт

22.15 Книга.ua

22.50 Д/с «Супервідчуття»

ТРК «ЕРА»
00.35 Д/с «Орегонський 

путівник»

03.40 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

04.05 Т/с «Роксолана»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 13—14 ЖОВТНЯ 2017
19 жовтня
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 5.10 ТСН

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

09.30, 10.55 Чотири 

весілля

12.20, 13.45 Міняю жінку

15.10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама 

«Нескінченне 

кохання»

20.15 Ліга сміху-3

22.20 Ігри приколів

23.15 Драма «Радник»

01.40 Трилер «Екстрасенс»

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.20, 22.00 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.30, 12.25 Т/с «Спокуса-2»

13.00, 14.00 Життя на грані

14.50, 15.50, 16.45 Речдок

18.00 Стосується кожного

20.00, 3.00 Подробиці 

тижня

23.50 Х/ф «У Париж!»
02.15 Україна: забута 

історія

04.40 Чекай на 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
11.30 Реальна містика.Новий 

сезон
13.30, 15.30 Т/с «Черговий 

лікар-3»
16.00 Історія одного злочину
18.00 Т/с «Жіночий лікар-3»
19.45 Говорить Україна
21.00 Х/ф «Доктор щастя»
23.20 Слідами 17 жовтня. 

Епілог
00.00 Т/с «CSI. Місце злочину»
03.20 Реальна містика

05.00 Зоряний шлях

ICTV

05.25 Громадянська оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

09.55 Інсайдер

10.55, 13.20 «На трьох»

12.45, 15.45 Факти. День

13.55 Т/с «Янголи війни»

15.00, 16.10 Т/с «Паршиві 

вівці»

17.30 Т/с «Пес-3»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Антизомбі

21.25 Дизель-шоу

00.00 Х/ф «Червоний 
дракон»

02.25 Факти

02.45 Т/с «Морська поліція. 

Лос-Анджелес»

04.10 Т/с «Слідчі»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.40 Зона ночі

03.15 Т/с «Татусеві дочки»

04.00 Абзац

06.00 М/с «Пригоди кота в 

чоботях»

07.00 М/с «Лунтік та його 

друзі»

08.15, 22.45 Половинки

12.10, 21.40 Київ вдень і вночі

16.20, 19.00 Топ-модель по-

українськи

00.45 Х/ф «Бабадук»
02.35 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

03.55 Легенди бандитської 

Одеси

04.50 Х/ф «Грачі»
06.25 Х/ф «34-й швидкий»
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: 

Лас-Вегас-12»

14.45, 19.00, 23.15, 2.20 

Свідок

15.30 Т/с «Служба 

розслідувань»

23.45 Т/с «Морський 

патруль»

01.25 Т/с «Коджак»

02.50 Випадковий свідок

03.05 Речовий доказ

UA.Культура

06.00 Молитва за Україну

06.00 Світло. Життя у 

віртуальному світі 

06.40 Д/ф «А льон цвіте...» 

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 Параска Хома. На вівтар 

України 

11.15 Запалим пам’яті 

свічу…Віталій Кирейко 

12.50 Княждвір

13.05 Світ особистості. 

Ярослав Яцків 

14.00 В. Винниченко «Закон». 

Телевистава

15.20 Українські державники. 

Євген Коновалець

16.00 Стежками Мауглі й 

Багіри 

16.20 Д/ф «Тарас Шевченко. 

Заповіт». «Душа 

з призначенням 

прекрасним»

17.50 Новини. Світ 

18.05 Новини 

18.20 Тема дня

18.35 Новини. Культура 

18.50 Театр Гната Юри, або 

Майстер часу, ч.4

19.20 Територія Кіно. Київ. 

Від Сирця до Будинку 

кіно

19.50 Номер у спадок

20.20 Вечірня казка

20.30 Театральні силуети 

«Суфлер Яків 

Блікштейн»

20.50 Сергій Піддубний. 

Код України

21.20 Все про оперету. Сергій 

Авдєєв — заслуженний 

артист України

22.15 Апостольська нива 

Леоніда Тоцького

23.00 Головна роль. Ярослава 

Кравченко

00.00 Новини. Світ 

00.15 Новини 

00.30 Тема дня 

00.45 Новини. Культура 

01.00 Земляки. Федір Гарін

01.30 Театр Гната Юри, або 

Майстер часу, ч.4 

02.00 В. Винниченко «Закон». 

Телевистава

03.20 Українські державники. 

Євген Коновалець 

04.00 І.Мерес «Попіл». 

Вистава Київського 

академічного Молодого 

театру

05.45 Галерея образів. Лукас 

Кранах Молодший

СТБ

06.05 Х/ф «Подвійне 
життя»

17.30, 22.00 Вiкна-новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.45 Сюрприз, 

сюрприз!

23.25 Х/ф «Дорога моя 
донечко»

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 Бандерлоги

11.25, 17.20 Загублений світ

13.40 Х/ф «Подорож до 
центру Землі»

15.30 Х/ф «Воїни-охоронці»
19.15 Х/ф «Атлантичний 

рубіж»
21.00 Х/ф «Спека»
23.00 Змішані єдиноборства. 

UFC

02.00 Х/ф «Захар Беркут»
03.35 Помста природи

ФУТБОЛ-1

06.00 «Баварія» — «Селтік». 

ЛЧ УЄФА

07.45, 5.20 Сіткорізи

08.15 «Феєноорд» — 

«Шахтар». ЛЧ УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.25 ЛЄ. ONLINE

12.10 Огляд вівторка. ЛЧ 

УЄФА

13.00, 1.10 «Вільярреал» 

— «Славія». ЛЄ УЄФА

14.45 Огляд матчів. ЛЄ УЄФА

16.05, 20.35 Шлях до Ліона

16.55 «Зоря» — «Герта». ЛЄ 

УЄФА

17.45, 19.30 Коефіцієнти 

ФІФА/УЄФА

18.45 «Динамо» — «Янг 

Бойз». ЛЄ УЄФА

21.35 Огляд матчів. 

ЛЄ УЄФА

22.50 «Реал» — 

«Тоттенгем». ЛЧ УЄФА

00.40 ЧІ. Передмова до туру

03.00 Світ Прем’єр-ліги

03.30 «Мілан» — «АЕК». ЛЄ 

УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00, 17.00 «Мілан» 

— «АЕК». ЛЄ УЄФА

07.45 Laliga Chronicles. ЧІ

08.05, 12.35 Шлях до Ліона

08.55 «Зоря» — «Герта». ЛЄ 

УЄФА

10.45 «Динамо» — «Янг 

Бойз». ЛЄ УЄФА

13.35 Огляд середи. ЛЧ УЄФА

14.40 ЛЄ. ONLINE

16.30 Світ Прем’єр-ліги

18.50 Огляд матчів. ЛЄ УЄФА

19.35 «Феєнорд» — 

«Шахтар». ЛЧ УЄФА

20.25 Коефіцієнти ФІФА/

УЄФА

21.25 ЧІ. Передмова до туру

21.55 «Вест Гем» — 

«Брайтон». ЧА

00.00 Футбол Tables

00.05 «Астана» — 

«Маккабі». ЛЄ УЄФА

01.55 «Баварія» — «Селтік». 

ЛЧ УЄФА

03.45 «Ман Сіті» — 

«Наполі». ЛЧ УЄФА

05.35 Топ-матч

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.20, 12.20 Правила життя

08.20 Правда життя

09.20, 21.40 Мистецтво 

виживання

10.20, 17.00 Найдивовижніші 

тварини

11.20 Природа сьогодення

13.20 Містична Україна

14.10 Аджимушкай

15.10 Історичні битви

16.10, 20.50 Скарби зі 

звалища

18.00, 22.40 Життя після 

людей

19.00 Бандитський Київ

19.50 Таємниці автокатастроф

23.40 Повітряні воїни

00.30 Брама часу

02.40 Війна всередині нас

К1

05.10 Рецепти щастя

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

09.10 Красуні

10.10, 16.00 Т/с «Беверлі-

Гілс, 90210»

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

19.00, 20.00, 21.00 Орел 

і решка

18.00 Навколо М

22.00 КВК на БІС

23.00 Х/ф «Один день»
01.00 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 Казка з татом

06.50, 5.30 Корисні підказки

07.10 Це наше — це твоє

07.20 Мультмікс

10.45 Х/ф «Русалонька»
12.00 Панянка-селянка

13.00 Казки У

13.30, 16.50 Країна У

14.30 Одного разу в Одесі

15.30 Віталька

17.50 Казки У Кіно

19.00 Одного разу під 

Полтавою

20.00 Х/ф «Той, що біжить 
лабіринтом»

22.10 Х/ф «Невловимі»
00.00 Т/с «Баффі — 

винищувачка вампірів»

02.00 Щоденники Темного

03.40 Це любов

УТ-1

06.00, 8.20 М/с «Легенда про 

Білосніжку»

06.35, 8.40 Д/с «Традиційні 

свята Мацурі»

07.30 Ера бізнесу

07.35 Агроера

07.40 Спорт

07.50 Від першої особи

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.40 Д/ф «Українська 

революція»

11.05 Т/с «Епоха честі»

13.00, 15.00, 18.05 Новини (із 

сурдоперекладом)

13.10, 14.30 Радіо. День

13.50 Схеми

15.15 Світло

16.45 М/с «Книга джунглів»

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

21.00, 1.55 Новини

21.50, 2.35 Новини. Спорт

22.15 Д/ф «Дружини. П’ять 

випадкових історій 

жінок в армії»

22.30 Д/ф 

«Дев’ятнадцятирічний 

командир»

22.50 Як дивитися кіно

ТРК «ЕРА»
23.20 Х/ф «Такі красиві 

люди»
02.55 Д/с «Нью-Йорк»

04.05 Т/с «Роксолана»
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КАНАЛ «1+1»

06.00 Життя без обману-2017

06.50 Гроші

08.00 Сніданок. Вихідний

09.45, 5.10 М/ф «Як козаки...»

10.15 Х/ф «Аватар»
13.40 Х/ф «Великий 

дружній велетень»
15.55 Бойовик «Перевізник»

17.45 Бойовик «Перевізник-2»

19.30 ТСН

20.15 Х/ф «Люди ікс: 
дні минулого 
майбутнього»

22.50, 1.25 Х/ф 
«Прометей»

ІНТЕР

05.45 М/ф

06.15 Х/ф «Альошчине 
кохання»

08.00, 4.20 Х/ф «Шукаю 
людину»

09.50 Х/ф «Дорога моя 
людина»

12.00, 20.30 Т/с «Друге 

життя»

20.00, 2.40 Подробиці

22.20 Х/ф «Одіссея»
00.40 Х/ф «Втеча 

з тюрми»
03.10 Х/ф «Де ти, 

Багіро?»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00, 3.10 

Сьогодні

07.15, 5.50 Зоряний шлях

09.30 Х/ф «Весільна сукня»
11.40 Х/ф «Востаннє 

прощаюся»
13.45, 15.20 Х/ф «Доктор 

щастя»
16.15, 19.40 Т/с «Пом’якшувальні 

обставини»

21.00 Х/ф «Кульбаба»
23.00 Т/с «Герократия»

00.20 Реальна містика

03.50 Т/с «CSI. Місце злочину»

ICTV

05.10, 5.20 Еврика!

05.25 Факти

05.45 Більше ніж правда

07.20, 0.15 Т/с «Динотопія»

12.45 Факти. День

13.00 Х/ф «Останній 
король»

14.55 Х/ф «Геракл. 
Народження 
легенди»

16.50 Х/ф «Геркулес»
18.45 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки

20.05 Х/ф «Солт»
22.00 Х/ф «Ханна. 

Досконала зброя»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.30 Зона ночі

06.00 М/с «Пригоди кота в 

чоботях»

06.50 М/с «Лунтік та його 

друзі»

07.50 Дешево і сердито

09.30 Ревізор

12.00 Пристрасті за 

Ревізором

15.00 М/ф «Балерина»

16.50 М/ф «Король Лев»

18.40 Х/ф «Принц Персії»

21.00 Х/ф «Джон Картер: 
між двох світів»

23.30 Х/ф «Абатуар: 
лабіринт страху»

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

04.50 Легенди бандитської 

Одеси

06.25 Х/ф «Вони воювали 
за Батьківщину»

09.25 Х/ф «Слухати у 
відсіках»

12.00, 2.40 Речовий доказ

15.40 Склад злочину

17.10 Круті 90-ті

19.00, 2.10 Свідок

19.30 Х/ф «Балада про 
доблесного лицаря 
Айвенго»

21.10 Х/ф «Без особливих 
прикмет»

23.00 Х/ф «Чорна кобра»
00.45 Мисливці за привидами

UA.Культура

06.00 Молитва за Україну

06.00 Історія однієї картини. 

Художник Іван 

Айвазовський

06.15 Новини 

06.30 Тема дня 

06.45 Новини. Світ 

07.00 Новини. Культура 

07.20 Д/ф «Тарас Шевченко. 

Заповіт». «Душа 

з призначенням 

прекрасним» 

08.45 Д/ф «Війна Мирослава 

Симчича»

09.35 Д/ф «Соловецькі в’язні 

з України Лесь Курбас, 

Микола Куліш»

10.25 Д/ф «Чесно жити і 

чесно померти. Ігуменя 

Йосифа Вітер»

11.20 Д/ф «Василь Стус. 

Феномен суток»

12.15 Д/ф «Абетка життя 

Григорія Епіка» 

12.45 Борис Антоненко-

Давидович. Штрихи до 

портрета

13.25 Таємниця Володимира 

Свідзинського

14.00 Прямостояння. Василь 

Стус

15.25 Д/ф «Поверніть мені 

Шевченка»

16.00 Невигадані історії. Гнат 

Хоткевич

16.30 Д/ф «Соловецькі в’язні 

з України. Микола 

Зеров»

17.40 Місто Рівне. Минуле і 

сьогодення

18.10 Д/ф «За волю на 

Волі…»

19.00 Новини. Культура. 

Дайджест 

19.20 Позиція. Мирослав Гай. 

Моя війна

19.50 «Прокляті роки» 

Вистава Хмельницького 

міського моно-театру 

«Кут»

20.40 Д/ф «Після прем’єри 

– розстріл», ф.1 

21.05 Д/ф «Після прем’єри 

– розстріл», ф.2 

21.35 Д/ф «Кенгір. 40 днів 

Свободи. Невольники 

ГУЛАГу», ф.1

22.00 Д/ф «Кенгір. 40 днів 

Свободи. Перша кров», 

ф.2

22.25 Д/ф «Кенгір. 40 днів 

Свободи. Свобода або 

смерть», ф.3

23.00 Д/ф «Операція 

«Тютюн»

00.00 Новини. Культура. 

Дайджест 

00.20 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Іван 

Драч, ч.1,2,3

01.25 Справа Бейліса 

02.00 Прямостояння. Василь 

Стус 

03.25 Д/ф «Поверніть мені 

Шевченка» 

04.00 І.Франко «Украдене 

щастя». Фільм-вистава 

05.40 Так було. Іван Федорів

СТБ

06.05 Х/ф «Балада про 
відважного лицаря 
Айвенго»

08.00 Караоке на майдані

09.00 Все буде смачно!

11.20 Х/ф «Спокута»
13.15 Сюрприз, сюрприз!

16.05 Зважені та щасливі-7

19.00 Х-Фактор-8

21.30 Х/ф «П’ять років та 
один день»

23.25 Х/ф «Дорога моя 
донечко»

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

22.00 Світські хроніки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 9.30 Цілком таємно

10.00 Загублений світ

16.15 Х/ф «Помпеї: 
апокаліпсис»

18.00 Х/ф «Залишені»
20.05 Х/ф «Голодний 

кролик атакує»
22.10 Х/ф «Чужий проти 

Хижака»
00.00 Територія обману

02.00 Х/ф «Відьма»
03.55 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 «Вест Гем» — 

«Брайтон». ЧА

07.45 ЧІ. Передмова до туру

08.15 «Динамо» — «Янг 

Бойз». ЛЄ УЄФА

10.00, 22.30 Футбол NEWS. 

LIVE

10.20 «Челсі» — «Рома». ЛЧ 

УЄФА

12.05 «Феєноорд» — 

«Шахтар». ЛЧ УЄФА

13.50 ЧА. Передмова до туру

14.20 «Челсі» — «Вотфорд». 

ЧА

16.30 Світ Прем’єр-ліги

17.00, 19.10, 21.25 Топ-матч

17.10 «Бетіс» — «Алавес». 

ЧІ 

19.25 «Валенсія» — 

«Севілья». ЧІ 

21.40 «Барселона» — 

«Малага». ЧІ 

23.40 «Зоря» — «Герта». ЛЄ 

УЄФА

01.25 «Олімпік» — «Зірка». 

ЧУ

03.15 Огляд матчів. ЛЄ УЄФА

04.10 «Саутгемптон» 

— «Вест Бромвіч». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00 Топ-матч

06.05 «Реал» — 

«Тоттенгем». ЛЧ УЄФА

07.55, 23.40 Огляд матчів. ЛЄ 

УЄФА

08.50 «АПОЕЛ» — 

«Боруссія» (Д). ЛЧ 

УЄФА

09.40, 14.45 Коефіцієнти 

ФІФА/УЄФА

10.40 ЧА. Передмова до туру

11.10 «Зоря» — «Герта».

 ЛЄ УЄФА

13.00 ЧІ. Передмова до туру

13.30, 15.55, 16.35, 18.55, 

21.25 Тур ONLINE

13.55 «Олімпік» — «Зірка». 

ЧУ

16.15, 20.15 Футбол NEWS. 

LIVE

16.55 «Олександрія» 

— «Верес». ЧУ

17.45 Футбол Tables

19.25 «Ворскла» — 

«Карпати». ЧУ

21.50 «Саутгемптон» 

— «Вест Бромвіч». ЧА

00.35 «Валенсія» — 

«Севілья». ЧІ

02.20 «Челсі» — 

«Вотфорд». ЧА

04.10 «Бетіс» — 

«Алавес». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.20, 1.20 Містична Україна

08.30, 18.10 У пошуках істини

10.20 Повітряні воїни

12.40, 21.00 ТОП 10: Таємниці 

та загадки

15.20 Природа сьогодення

00.30 Таємниці автокатастроф

04.20 Жертви краси

05.10 Бізнес на залякуванні

К1

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

09.15 Х/ф «Вибір»
11.20 Х/ф «Один день»
13.20 Орел і решка

00.00 Х/ф «Екстрасенс-2: 
лабіринти розуму»

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

07.20 Мультмікс

09.40 М/с «Світ Вінкс»

10.30 М/с «Козаки. Футбол»

11.20 М/ф «Барбі 

Дрімтопія»

12.20 М/ф «Листоноша Пет»

14.00 М/с «Як козаки…»

17.00 Х/ф «Той, що біжить 
лабіринтом»

19.00 М/ф «Турбо»

20.40 Х/ф «Невловимі»
22.20 Х/ф «Загублене 

місто»
00.10 Країна У

03.50 Віталька

УТ-1

06.00, 0.40 Д/ф «Історія 

без купюр. Холмська 

трагедія»

06.35 Д/ф «Бій за гору 

Маківку»

08.30 Д/ф «Вони боролись до 

загину»

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.30, 23.30 Д/ф «Історія 

однієї криївки»

11.10 Д/ф «Сплюндрована 

пам’ять»

12.00 ХВИЛИНА 

МОВЧАННЯ ПАМ’ЯТІ 

жертв масової 

депортації населення 

Західної України до 

Сибіру 1947 р.

12.01 Д/ф «Хроніка 

Української 

повстанської Армії. 

1942-1954»

14.35 Х/ф «Жива»
16.40 Х/ф «Святий 

Августин»
20.35 Д/ф «Діти Донбасу»

21.00, 1.10 Новини

21.35 Д/с «Скарби та 

смертельні таємниці 

морів»

22.35 Війна і мир

ТРК «ЕРА»
23.25 Мегалот

01.40 Світло

02.35 Д/ф «Кенгір. Сорок днів 

свободи»

04.05 Т/с «Роксолана»
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КАНАЛ «1+1»

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

10.50, 11.50 Світ навиворіт

12.50 Комедія «Свати-4»

13.55, 14.55, 16.00 Комедія 

«Свати-5»

17.05 Ліга сміху-3

19.30, 5.00 ТСН-тиждень

21.00 Танці з зірками

23.20 Ігри приколів

00.20 Слуга народу. Фільм 

про фільм

01.10 Аргумент кiно

02.05 Життя без обману-2017

ІНТЕР

05.50 Х/ф «Дорога моя 
людина»

08.00 уДачний проект

09.00 Готуємо разом

10.00 Орел і решка. Рай і пекло

11.00 Орел і решка. 

Перезавантаження

12.00 Т/с «Друге життя»

18.30 Крутіше за всіх

20.00, 3.35 Подробиці

20.30 Х/ф «Найчарівніша і 
найпривабливіша»

22.15 Х/ф «Шукайте жінку»
0.20 Леонід Куравльов. «Це 

я удачно зайшов»

02.15 Х/ф «Альошчине 
кохання»

04.05 Х/ф «Одіссея»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.50 Сьогодні
07.40 Зоряний шлях
08.50 Т/с «Пом’якшувальні 

обставини»
12.50 Т/с «Свєтка»

17.00, 20.00 Т/с «Батько-
одинак»

19.00, 4.00 Події тижня 
22.00 Т/с «Сила серця»
01.45 Реальна містика
02.30, 4.50 Т/с «Жіночий 

лікар-3»

ICTV

05.30 Еврика!

05.40 Факти

06.05 Більше ніж правда

07.50 Т/с «Відділ 44»

10.45 Х/ф «Геракл. 
Народження легенди»

12.35, 13.00 Х/ф «Геркулес»
12.45 Факти. День

14.30 Х/ф «Ханна. 
Досконала зброя»

16.50 Х/ф «Солт»
18.45 Факти тижня. 100 

хвилин

20.35 Х/ф «Особливо 
небезпечний»

22.55 Комік на мільйон

01.00 Х/ф «Червоний 
дракон»

03.10 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.45 Зона ночі

04.50 Т/с «Татусеві дочки»

05.40 М/с «Пригоди кота в 

чоботях»

07.00 Топ-модель по-

українськи

09.45 М/ф «Король Лев»

11.40 Х/ф «Хеллбой: герой 
із пекла»

14.00 Х/ф «Принц Персії»
16.10 Х/ф «Джон Картер: 

між двох світів»
18.50 Х/ф «Аліса в країні 

чудес»
21.00 Х/ф «Оз: великий і 

могутній»

23.50 Х/ф «Смак ночі»

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

03.55 Легенди бандитської 

Одеси

05.05 Правда життя. Професії

05.35 Х/ф «Кін-дза-дза!»
07.55 Т/с «СБУ. 

Спецоперація»

11.50 Х/ф «Балада про 
доблесного лицаря 
Айвенго»

13.20 Х/ф «Людина-
амфібія»

15.10 Легенди карного 

розшуку

17.30 Склад злочину

19.00 Т/с «Розвідники»

22.30 Х/ф «Оселя зла-3: 
вимирання»

00.15 Х/ф «Без особливих 
прикмет»

01.55 Х/ф «Чорна кобра»
03.20 Таємниці кримінального 

світу

UA.Культура

06.00 Молитва за Україну

06.05 Д/ф «Василь Стус. 

Феномен суток» 

07.00 Місто біля Раю 

07.40 Територія Кіно. Київ. Від 

Сирця до Будинку кіно 

08.10 Номер у спадок 

08.40 Театральні силуети 

«Суфлер Яків 

Блікштейн» 

09.00 Сергій Піддубний. Код 

України від п’ятниці

09.30 Все про оперету. Сергій 

Авдєєв — заслуженний 

артист України 

10.20 Апостольська нива 

Леоніда Тоцького 

11.05 Головна роль. Ярослава 

Кравченко 

12.00 Фольк-music діти

12.50 Дитячі таємниці

13.20 Маестро Володимир 

Кожухар 

14.00 Митець. Сцена-доля 

Степана Олексенка

15.45 Легенди Ужгородського 

замку

16.00 Музика без меж

16.30 Феодосій Гуменюк. Мій 

Шевченко

17.00 Роман Коваль. 

Повернення правди. 

Отаман Ільницький

17.35 Незвідане Закарпаття. 

Дар Марії Терезії

17.55 Компіляція. Філо 

Машадо

18.30 Києвотека. Київ у кіно. 

«Дід лівого крайнього»

18.45 Поетична сторінка від 

Василя Герасим’юка. 

Микола Бажан

19.00 Новини. Культура. 

Дайджест 

19.20 Мовою мистецтва. 

У вінку нев’янучих 

традицій.Петриківський 

розпис

19.50 Сценограй 

20.20 Б.Слейд «Саме там! 

Саме тоді!» Вистава 

Київського академічного 

Молодого театру

22.05 Києво-Могилянська 

академія

23.00 Гравці. Театр ХХІ ст.. 

Головні ролі Катерини 

Кістень

00.00 Новини. Культура. 

Дайджест 

00.20 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Іван 

Драч, ч.4,5

01.05 Незвідане Закарпаття. 

Дар Марії Терезії 

01.25 Феодосій Гуменюк. Мій 

Шевченко 

02.00 Митець. Сцена-доля 

Степана Олексенка

03.40 Легенди Ужгородського 

замку 

04.00 Михайло Гришко. 

Тріумф і трагедія 

таланту

05.30 Чернігів. Архітектура 

раннього християнства

 

СТБ

05.55 Хата на тата

08.55 Все буде смачно!

11.40 Караоке на майдані

12.35 МастерШеф-7

19.00 Битва екстрасенсів-17

21.30 Один за всіх

22.40 Х-Фактор-8

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

22.00 «Ехо України»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Бандерлоги

09.45 Він, Вона і телевізор

12.30 Х/ф «Атлантичний 
рубіж»

14.15 Х/ф «Той, що біжить 
лабіринтом»

16.35 Х/ф «Люди Ікс: 
дні минулого 
майбутнього»

19.15 13-й тур ЧУ з футболу 

«Динамо» — «Шахтар»

21.25 Профутбол

23.15 Змішані єдиноборства. 

UFC

02.00 Х/ф «Чорна долина»
03.30 Облом.UA

ФУТБОЛ-1

06.00 «Олександрія» 

— «Верес». ЧУ

07.45 Світ Прем’єр-ліги

08.15 «Вільярреал» — 

«Славія». ЛЄ УЄФА

10.00, 16.15, 20.15 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 Халатний футбол

11.10 Моя гра

11.40 «Ворскла» — 

«Карпати». ЧУ

13.30, 15.55, 16.35, 18.55 Тур 

ONLINE

13.55 «Сталь» — 

«Чорноморець». ЧУ

14.45, 17.45 Футбол Tables

16.55 «Маріуполь» — 

«Зоря». ЧУ

19.25 «Леганес» — 

«Атлетік». ЧІ 

21.20 Великий футбол

23.00 «Тоттенгем» — 

«Ліверпуль». ЧА

00.50 Огляд середи. ЛЧ УЄФА

02.15 «Сельта» — 

«Атлетіко». ЧІ 

04.05 «Евертон» — 

«Арсенал». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Динамо» — «Янг 

Бойз. ЛЄ УЄФА

07.50 «Барселона» — 

«Малага». ЧІ

09.40 Огляд матчів. ЛЄ УЄФА

10.35 «Олімпік» — «Зірка». ЧУ

12.25 Журнал ЛЧ

12.55 «Вільярреал» — «Лас-

Пальмас». ЧІ

13.45, 22.30 Футбол Tables

14.55 Моя гра

15.25 «Евертон» — 

«Арсенал». ЧА

17.30 Світ Прем’єр-ліги

17.55 «Тоттенгем» — 

«Ліверпуль». ЧА

20.00 «Сельта» — «Атлетіко». 

ЧІ

21.40 «Реал» — «Ейбар». ЧІ

23.40 Журнал ЛЧ

00.10 «Сталь» — 

«Чорноморець». ЧУ

02.00 Топ-матч

02.10 «Маріуполь» — 

«Зоря». ЧУ

04.00 «Леганес» — 

«Атлетік». ЧІ

МЕГА

06.00, 1.20 Бандитська Одеса

07.20 Містична Україна

08.30, 18.10 У пошуках істини

10.20 Повітряні воїни

12.40, 21.00 ТОП 10: Таємниці 

та загадки

15.20 Природа сьогодення

00.30 Таємниці автокатастроф

03.00 Теорія змови

05.10 Смарт-шоу

К1

05.10 Рецепти щастя

06.00 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

10.10 Х/ф «Вибір»
12.15 Х/ф «Хатіко: 

найвірніший друг»
14.10 Орел і решка

22.00 Їже, я люблю тебе!

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

07.20 Мультмікс

09.40 М/с «Світ Вінкс»

10.45 М/ф «Турбо»

12.30 Х/ф «Русалонька»
14.00 Танька і Володька

19.00 Одного разу під 

Полтавою

23.00, 1.50 Казки У

00.00 Х/ф «Загублене 
місто»

03.00 Віталька

УТ-1

06.00, 6.40, 8.20 М/с «Легенда 

про Білосніжку»

07.30 Світ он лайн

07.50 Смакота

08.40 Д/с «Традиційні свята 

Мацурі»

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.40 Д/с «Скарби та 

смертельні таємниці 

морів»

11.05 Х/ф «Королівський 
генерал»

13.30 Фольк-music. Діти

14.25 Фольк-music

15.30 Перший на селі

16.25 Т/с «Бодо»

21.00, 1.10 Новини

21.35 Утеодин з Майклом 

Щуром

22.10 Лайфхак українською

22.20 Д/с «Супервідчуття»

22.50 Книга.ua

ТРК «ЕРА»
23.30 Богатирські ігри

00.35 Д/с «Орегонський 

путівник»

01.40 Надвечір’я. Долі

02.35 Д/ф «Після прем’єри 

— розстріл»

03.35 Д/ф «Борис 

Мозолевський. Знак 

Скіфії»

04.05 Т/с «Роксолана»
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«Азербайджанський 
націоналіст»
 Валерій Марченко був 
дитиною свого часу — хо-
див до школи, був піоне-
ром, потім комсомольцем, 
виступав на різних зборах 
і брав участь у суботниках 
та трудових десантах. Єди-
не, що вирізняло його се-
ред однолітків — це заго-
стрене почуття справедли-
вості. 
 Він був онуком відомого 
історика Михайла Марчен-
ка, якого свого часу теж за-
чепило крило репресій, але 
йому пощастило вирватися 
і навіть повернутися до на-
укової роботи. Правда, Ми-
хайло Іванович iз головою 
поринув у науку, затямив-
ши, що мовчання — золо-
то. Пізніше, у «Відкрито-
му листі до діда» Валерій 
дорікне йому: «Охороняю-
чи мене від життєвих бур, 
щоб не пробудити в мені 
почуття помсти, ти не нав-
чив мене бачити справж-
нього обличчя КДБ. А як 
би мені це придалося б!».
 Валерій теж міг стати 
прекрасним науковцем, 
журналістом, переклада-
чем. Та й чому міг — із да-
лекого Уралу він передавав 
на волю чудові есеї, пере-
клади Джерома, Уелса, Мо-
ема, Едгара Лі Мастерса — 
англійську мову він доско-
нало вивчив іще у школі. 
Коли вступив на філологіч-
ний факультет Київського 
університету, отримав за-
прошення на навчання до 
Кавказу (прийшла пропо-
зиція по два студенти на-
правити для поглибленого 
вивчення літератур Грузії, 
Вірменії та Азербайджа-
ну). Валерій вибрав Азер-
байджан. На запитання 
мами: «Чому не Грузія чи 
Вірменія?» відповів із за-
палом: «А що ти знаєш про 
Азербайджан? Ось поїду, і 
ти побачиш, що й Азер-
байджан не менш багатий 
у культурному плані». 
 В архівах Баку він роз-
шукав сліди діяльності 
на Кавказі визначно-
го українського вченого-
поліглота, тоді майже забо-
роненого Агатангела Крим-
ського. Дипломна робота 
Валерія Марченка  нази-
валася: «Азербайджансь-
ка література в дослідах і 
публікаціях українського 
орієнталіста Кримського». 
Вивчивши мову, Марченко 
багато перекладав азербай-
джанських письменників 
українською і навпаки.
 Усе це йому пригада-
ють потім, на суді, звину-

вативши в українському 
та азербайджанському на-
ціоналізмі (останнє зви-
нувачення на суді, прав-
да, зняли). Формально 
тоді, 29 грудня 1973 року, 
йому інкримінували «ви-
готовлення трьох статей» 
про занепад української 
духовності й експансію 
російської культури і 
мови під маркою радянсь-
кої — «Київський діалог», 
«За параваном ідейності», 
«Який страшний тягар» 
(хоча, крім друкарки, ніх-
то з цими матеріалами так 
і не встиг ознайомитися, 
навіть мама прочитала їх 
лише в 1990-му). 
 Але головна причина 
арешту крилася в іншому 
— йому, Валерію Марчен-
ку, молодому і енергійному 
співробітнику газети «Лі-
тературна Україна», три-
чі надходила настійлива 
пропозиція від «органів» 
про співпрацю. І тричі від-
повіддю було категорич-
не «ні». Такого Система не 
прощала, інтуїтивно від-
чувши те, про що Марчен-
ко пізніше напише в тому 
ж «Листі до діда»: «Запе-
речення більшовизму для 

мене не відкриття, а фор-
ма існування. І не мовчаз-
ною пасивністю треба йому 
протиставитися. Нам ніхто 
не допоможе, крім нас са-
мих. Вимога демократич-
ного вирішення усіх про-
блем — єдина альтернати-
ва для кожного українця-
громадянина». Її помста 
була неправомірно жорсто-
кою і цинічною — хворому 
на нирки Марченку дали 6 
років ув’язнення в таборах 
суворого режиму і два роки 
заслання.

«Головного в житті 
не можна розгубити: 
моралі і мети»
 Парадоксально, але 
саме табори стали для Ва-
лерія Марченка та бага-
тьох дисидентів школою, 
де все щире і непересіч-
не, що було в душі, раптом 
викристалізувалося і зміц-
нилося. Якщо на «волі» до-
водилося часто іти на ком-
проміс і кривити душею, то 
на «зоні» всі були рівними, 
а значить, могли бути таки-
ми, як є. Табірне «вихован-
ня» з інтуїтивних україно-
філів формувало справж-

ніх патріотів, бо навколо 
були якщо не колишні во-
яки УПА, то мудрі й осві-
чені люди, які змогли за 
патокою офіційної агітації 
побачити реальний стан ре-
чей і пояснити іншим. 
 Саме в таборі суворого 
режиму ВС 389/35 (село 
Всехсвятська, Чусовсько-
го району Пермської об-
ласті) Валерій Марчен-
ко познайомився із Семе-
ном Глузманом, Іваном 
Світличним, Зеновієм Ан-
тонюком, Миколою Гор-
балем, Ігорем Калинцем, 
Євгеном Сверстюком, ба-
гатьма героями своїх май-
бутніх нарисів. Тут же він 
активно почав займатися 
перекладами, писати жур-
налістські есеї, відточува-
ти свій журналістський 
стиль. «Валерій був щас-
ливий. Там, у політтаборі, 
він писав те, що боялися 
вимовити вголос «на волі», 
— напише потім Глузман у 
передмові до книги «Листи 
до матері з неволі». Пара-
лельно ішло листування з 
«високими інстанціями»: 
важко хворий журналіст 
не лише не отримував жод-
ної медичної допомоги —  

йому навіть відмовлялися 
передати ліки, які постій-
но пересилала мама.
 Боротьба за життя сина 
почалася для Ніни Михай-
лівни з першого дня ареш-
ту в червні 1973 року. Піс-
ля винесення вироку вона 
починає бомбардувати 
всі інстанції з проханням 
про помилування, доби-
ватиметься передачі бан-
деролей з харчами (пер-
шу їй дозволять відісла-
ти лише через три роки), 
препаратів, побачень, по-
легшення умов перебуван-
ня і етапування. І скрізь у 
спілкуванні з радянськи-
ми органами вона натика-
тиметься на байдужомер-
тве: «Ваш син засуджений 
правильно.... Підстав для 
перегляду справи немає... 
Стан здоров’я вашого сина 
задовільний ...». 
 Марченко в той час 
страждав від постійного 
високого тиску, загостри-
лася хвороба нирок, а в 
1978 році він переніс важ-
ке запалення легенів (тоді з 
плеври було викачано пів-
тора літра рідини). Василь 
Стус, побачивши змарніло-

го ледь живого Марченка, 
тільки й вимовив: «Боже, 
що з тебе зробили».
 Перед тим КДБ зробив 
іще одну спробу «переви-
ховання особливо небезпеч-
ного злочинця». У вересні 
1977 року на 30-ліття його 
перевезли в Київ на Воло-
димирську, 33, дали кіль-
ка побачень, двічі на міся-
ць приймали не більш як 5 
кг передач. «Опікун», при-
ставлений до Валерія, нама-
гався переконати його в об-
мін на звільнення підписати 
заяву (зміст вони відкори-
гують). Натомість Валерій 
спробував передати на волю 
нарис про Киселика — одно-
го з учасників УПА. 
 Шестимісячне «пере-
виховання» завершилося 
5-тижневим етапуванням 
до Кучино, пізніше — дво-
ма роками заслання в Са-
ралжині на півночі Казах-
стану й інвалідністю тре-
тьої групи. Але піти проти 
себе він не міг. «Головного 
в житті не можна розгуби-
ти: моралі і мети», — пи-
сав Валерій у листі до сес-
три Мар’яни.

«Хто ви, містере Джекі?»
 Так називається доку-
ментальний фільм Юрія 
Луканова, присвяченого 
листуванню Валерія Мар-
ченка та журналістки із 
Голландії Джекі Бакс. Як 
згадувала Ніна Михайлів-
на, їхня заочна зустріч (вони 
так ніколи й не зустрілися 
— не встигли) була схожою 
на волю провидіння. Коли 
Джекі, активістка Міжна-
родної амністії, вперше по-
бачила список радянських 
політв’язнів, вона  з-поміж 
усіх вибрала саме Валерія. 
До коротенького листа вона 
додала пакунок — кілограм 
тютюну.
 Подарунок застав Мар-
ченка, коли його садови-

ли в машину, щоб відпра-
вити етапом до місця за-
слання (на всі прохання 
Ніни Михайлівни перевез-
ти сина літаком за власні 
гроші надходила відмова). 
Це йому врятувало життя 
— протягом місяця етапу, 
без грошей і харчів (йому 
не дозволили нічого взяти 
з собою, а в дорозі по кіль-
ка днів не годували), він мі-
няв тютюн на цукор, і так 
тримався. Коли його напів-
живого привезли в Сарал-
жин, він при першій нагоді 
відписав подяку. Лист по-
чинався словами: «Хто ви, 
містере Джекі?».
 Це листування тривало 
чотири роки. Вийшовши 
в травні 1981 року «з вуж-
чої зони в ширшу», Валерій 
почувався незатишно. Ста-
тус «політичного» одра-
зу створив навколо нього 
порожнечу: його перекла-
ди Сомерсета Моема Коро-
тич відмовився друкувати 
у «Всесвіті», в київському 
екзархаті йому з порогу від-
мовили в роботі, лише обій-
шовши 20 місць, він вла-
штувався сторожем у теп-
личне господарство (без-
робіття тоді загрожувало 
новим терміном — за «ту-
неядство»). 
 Поза тим, він продов-
жував писати свої статті, 
відправляючи їх за кор-
дон, звертався до вищих 
інстанцій з листами, вка-
зуючи на порушення прав 
людини. В нього двічі про-
водили обшуки. Третій — 
21 жовтня 1983 року — за-
кінчився другим арештом. 
Головним пунктом обви-
нувачення стала передача 
за кордон тексту указу за-
ступника міністра освіти 
про посилене вивчення в 
українських школах росій-
ської мови. Цього разу ви-
рок був іще безжальнішим 
— 10 років таборів і 5 років 

заслання. По суті, важко 
хвору людину прирекли 
на смерть.
 Етап тривав 55 днів. Ва-
лерій не мав жодної копій-
ки й не міг купити в тюрем-
ному ларку навіть сухаря. 
На місці його змусили пра-
цювати, незважаючи на ви-
сокий тиск і напівпритом-
ний стан (Микола Гор-
баль згадував, що ночами 
Марченко обгортався мок-
рим простирадлом, щоб 
хоч якось вгамувати біль у 
нирках, що вже відмовля-
ли). Лише в липні він пот-
рапив до табірної лікарні, а 
13 вересня його перевезли 
до Ленінградської лікарні 
імені Гааза. Коли Ніна Ми-
хайлівна добилася побачен-
ня, Валерія внесли в пала-
ту на ношах. На прохан-
ня мами віддати свою нир-
ку, щоб врятувати сина, 
надійшла відмова.
 Джекі підняла на за-
хист Марченка міжна-
родну громадськість. За 
долю Валерія клопота-
ла й італійська студентка 
Сандра Фаппіано, яка теж 
познайомилася з ним че-
рез Міжнародну амністію. 
Вона ще до арешту висла-
ла два запрошення до Італії 
на лікування нирок, зму-
сила свого батька-адвоката 
звернутися до радянських 
органів із проханням за-
хищати Марченка на суді. 
Підтримувала хвилю між-
народного інтересу й Ніна 
Михайлівна, звернувшись 
до Папи Римського та Кон-
гресу США. 
 ...На останньому поба-
ченні перед етапом Валерій 
жартував, тримався неви-
мушено, а потім раптом 
сказав: «Та що ви хвилює-
теся. Я буду вдома менш як 
за рік. Я бачив сон — навіть 
не сон, а видіння. Але я вам 
розкажу про це пізніше». 
Він повернувся до Києва 
рівно за тиждень до річни-
ці свого арешту — 14 жовт-
ня його поховали в селі Гат-
не біля могили діда. Як роз-
повідає Михайло Ратуш-
ний, на кладовищі було 
половина кадебістів, а по-
ловина — дисидентів. «От-
ченаш» на могилі читав Єв-
ген Сверстюк. ■

СИЛЬНІ ДУХОМ

Повернення 
Валерія Марченка
На Покрову в селі Гатне на Київщині відомому 
дисиденту і правозахиснику відкриють пам’ятник

■Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

Ім’я Валерія Марченка добре відоме в Азербайджані та Стамбулі, його долею перей-
мався президент Америки та Міжнародна амністія, досі живі багато людей, що осо-
бисто знали цього непересічного юнака, який свідомо кинув виклик Системі, так і 
не захотівши стати часткою «новой исторической общности — советского народа». 
Прекрасного науковця, літератора, журналіста змусили пройти всі кола пекла, назва-
ного «радянським перевихованням». І все ж, він переміг — 14 жовтня, на Покрову, 
він повернувся до рідного Києва таким же простим, щирим, трішки іронічним. Правда 
— у труні. Надворі був не кривавий 37-й, а застійно-передперебудовний 84-й.
Нині у селі Гатному на Київщині, де його поховали, на Покрову буде також велелюд-
но — у центрі села з ініціативи голови Української Всесвітньої Координаційної Ради 
Михайла Ратушного відкривають пам’ятник Валерію Марченку. На урочисту цере-
монію приїдуть науковці з Азербайджану та Туреччини, відомі дисиденти, земляки 
і просто ті, для кого Україна — це щось більше, ніж просто назва держави, в якій 
живеш. Не буде лише мами Валерія, яка всі ці роки оберігала його світлу пам’ять 
— два роки тому Ніна Михайлівна пішла на вічну зустріч із сином. 
І дуже символічно, що станеться це 14 жовтня, яке нині є Днем захисника України. Бо за-
хищати її можна не лише зі зброєю в руках, але і своєю любов’ю та здатністю протисто-
яти системі. «Це справді велика постать, практично наш сучасник. Такі люди наближали 
нашу незалежність, свідомо заплативши за це найвищу ціну — своє життя», — каже 
Михайло Ратушний. Про це ж говорять і слова американського президента Рональда 
Рейгана, викарбувані на обеліску з чорного граніту: «Його життя назавжди лишиться 
прикладом для всіх тих, кого глибоко хвилюють права українського народу».

Автор пам’ятника Валерію Марченку – скульптор Роман 
Захарчук з Коломиї. Кошти  зібрали родина  Ратушних, 
мешканці села Гатне, азербайджанська громада в Україні. 

❙
❙
❙

«Головного в житті не можна розгубити: 
моралі і мети»
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Валентина ГРИГОРЕНКО

 Уже цього тижня із найменшими в кінотеатрах мож-
на дивитися новий мультик «Мій  маленький  поні». Цього 
разу  Король Шторм хоче позбавити поні магії й захоплює 
Кантерлот. Під загрозою майбутнє всієї Еквестрії! Аби зупи-
нити злодія, поні залишають рідні краї й вирушають у ман-
дри, сповнені чудес та небезпек: підкорюватимуть магічні 
гори, зануряться у підводні світи і навіть опиняться на ле-
тючому піратському кораблі!
 А починалося все з My Little Pony: Friendship is Magic 
(«Мій маленький поні: Дружба — це магія») — анімацій-
ного телесеріалу, створеного студіями Hasbro Studios[en] 
(Сполучені Штати) та DHX Media[en](Канада). Його ідея 
від початку базувалася на лінії іграшок «Мій маленький 
поні» від Hasbro, Inc.[4]. Серіал відноситься до четверто-
го покоління франшизи My Little Pony та є послідовником 
ранніх ліній іграшок та телевізійних серій 80—90-х років. 
Прем’єра мультсеріалу відбулася 10 жовтня 2010 року на 
американському платному телеканалі The Hub (пізніше 
Hub Network, зараз Discovery Family), що частково нале-
жить Hasbro. Мультсеріал нині транслюється в десятках 
країн світу більше ніж на двадцяти мовах. В Україні показ 
першого сезону розпочався  з початку 2013 року на одному 
з дитячих телеканалі.
 Медіа-франшиза бере початок із лінії пластикових ля-
льок поні, що були розроблені Бонні Захерле, Чарльзом 
Мюнхінгером і Стівом Д’Аґуанно, їх корпорація  випускає 
з 1983 року. Дизайн іграшок переглядався щонайменше чо-
тири рази з урахуванням актуальних вимог ринку, через що 
колекціонери виділяють чотири (умовно позначені G1, G2, 
G3, G3,5, G4) їх  покоління. ■

«...Щоб усі мої акторські роботи 
стали наче на мій захист»
 ■ Людмило, розкажіть, будь лас-
ка, чим саме дивуватимете поша-
новувачів вашого таланту — своїх 
фанів — на творчому вечорі?
 — На минулому ювілеї я по-
казувала одну з улюблених моїх 
вистав «Віват, королево!», тому 
цього разу вирішила створити 
попурі з кращих ролей минуло-
го і діючого репертуару. Це буде 
своєрідна мозаїка жіночих доль, 
об’єднана темою кохання. Біль-
шість уривків iз вистав, які були 
в репертуарі театру 5-9 років тому: 
«Бояриня», «Я, Генріх ІІ», «Гімн 
демократичної молоді», «...Я зга-
дую...Амаркорд», «Король Лір» та 
інші. Переконана, що тоді в мене 
були цікавіші і яскравіші ролі. 
 Зараз у мене нелегкий період. 
Тому я і вирішила створити це по-
пурі, щоб усі мої акторські роботи 
стали наче на мій захист. Аби мої 
жінки-героїні сказали — давайте 
актрисі хорошу роль (сміється). 
 ■ У вашому акторському ар-
сеналі чимала кількість королев. 
Розкажіть про роботу над однією 
з останніх — Герцогинею Йорксь-
кою з «Річарда ІІІ».
 — Дуже цікавий досвід я от-
римала, працюючи з грузинським 
режисером Автанділом Варсіма-
швілі. Коли розпочалися наші 
репетиції, він одразу зазначив: 
«Жодних запитань!». Це тому, що 
в нас були досить обмежені терміни 
роботи. За тим, як режисер читав, 
мелодиці звучання його голосу, без 
пояснень, треба було зрозуміти ха-
рактер і долю героїні. Я збагнула, 
що це мати, яка страшенно боїть-
ся свого сина. Вона втратила май-
же всіх близьких, але намагається 
триматися зі всіх сил. На її очах 
далі продовжуються вбивства, 
вона стає все більш наляканою і, 
зрештою, з її уст наприкінці зву-
чать оті прокльони свого рідного 
сина. У повному відчаї вона ду-
шить себе, віддаючи мотузку в 
його руки. 
 Протягом репетицій я не пос-
тавила жодного запитання режи-
серові і у відповідь не почула жод-
ного зауваження. Були лише по-
бажання, приміром, на здивуван-
ні не кричати, а лише беззвучно 
відкрити рот і заклякнути. Також 
на прогонах уже Автанділ Варсі-
машвілі допомагав вибудовувати 
чіткий внутрішній ритм ролі. У 
фінальній сцені режисер порадив 
проклинати сина через любов до 
нього. 
 Ця роль досить складна емоцій-
но, у кінці вистави у мене просто 
хрипне і починає зникати голос. 
 ■ Нелегку роль матері ви ство-
рили і у виставі «Подорож Аліси 
до Швейцарії» Станіслава Мой-
сеєва.
 — На початку репетицій ре-
жисер спершу запитав акторів, чи 
всі прочитали п’єсу і згодні брати 
участь у її інсценізації. Станіслав 
зауважив, що ні на кого не об-
ражатиметься і зрозуміє, якщо 
хтось відмовиться, адже тема 
дуже складна. 
 Камерна сцена завжди диктує 
особливий спосіб існування акто-
ра, голосової подачі тексту. Це як у 
кіно — широкий план: публіка ба-
чить найменшу зміну твоєї міміки, 
кожну сльозу, навіть народження 

думки. За це я обожнюю камерну 
сцену. Комедію на ній не цікаво 
грати, а от психологічну драму — 
дуже подобається. 
 У мене був важкий психоло-
гічно період iз власною мамою, 
коли я перевезла її з Кривого Рогу. 
Вона помирала так само, як і моя 
тітка. Важко жити з людьми, 
які страждають від неймовірно-
го болю і просять налити або дати 
що-небудь, аби більше не страж-
дати. Тітка, зрештою, чогось сама 
напилася і її дочку мало не поса-
дили у в’язницю, звинувачуючи 
у вбивстві. І вже тоді я поставила 
собі запитання: коли людина хоче, 
чому їй не допомогти? Але я зми-
рилася, сказавши, що це закон Бо-
жий і все має бути за його волею. 
 Коли ми почали розбирати 
п’єсу Лукаса Берфуса, я знову 
мала можливість зануритися у цю 
складну тему. Аліса — головна ге-
роїня — могла би жити, але не за-
хотіла цього. Треба зрозуміти, що 
хвороба у неї невиліковна і зазви-
чай такі люди завершують життя 
самогубством. Аліса вирішила не 
доводити себе і свою матір до бо-
жевілля. 
 Кожного дня «варитися» у цій 
темі на репетиціях було складно 
морально і психологічно. Грати за-
раз уже легше, адже це раз-два на 
місяць. Я навіть дивуюся фотогра-
фіям, зробленим у той репетицій-
ний період: у мене просто запухле 
лице від сліз і емоцій. Роль мами 
Аліси — Лотте Галло — одна з най-
складніших робіт за останній час. 

«Відмовлятися — це не шлях 
до розвитку»
 ■ Чи відмовлялися ви від якоїсь 
ролі?
 — Я ніколи не відмовлялася 
і не відмовляюся від ролей, на-
віть найменших. Життя така річ 
— сьогодні ти на коні, а завтра... 
Відмовишся від ролі і будеш під 
конем. Треба працювати з будь-
яким матеріалом. Якщо режисер 
тебе побачив саме в такій ролі, тре-
ба її створювати. 
 Завдяки різноманітним робо-
там я набрала акторську палітру. 
Відмовлятися — це не шлях до роз-
витку. Увімкнути «зірку» може 
кожен, але навіщо? Навіть ма-
ленька роль може бути яскравою 
і цікавою. Працюючи над створен-
ням кожного персонажу, я вчуся. 
Це  єдиний спосіб знайти нові фар-
би, нові якості, зробити відкрит-
тя. Кожен вік має свій відтінок і 
його треба діставати. Тому я не цу-
раюся навіть антреприз. Я отри-
мала цікавий досвід, працюючи у 
виставах «Здрастуйте, я ваша тіт-
ка», «Історії кохання» та «Давай 
займемося сексом». 
 Загалом, мені дуже пощастило 
з режисерами. Сергій Данченко, 
Роберт Стуруа, Володимир Опа-
насенко, Юрій Кочевенко, Вален-
тин Козьменко-Делінде, Анатолій 
Хостікоєв, Дмитро Чирипюк, Ігор 
Афанасьєв, Олександр Білозуб... 
 Дуже подобається працювати 
з Юрієм Одиноким. Із цим режи-
сером я почала відкривати в собі 
характерну актрису. Хохлакова у 
«Братах Карамазових», Марселі-
на в «Одруженні Фігаро», Вален-
тина Валентинівна з «Гімну демок-
ратичної молоді», Пані Оргонова у 
«Дамах і гусарах», Фрау Залевсь-

ки у «Трьох товаришах». Кожна з 
них заслуговує окремої уваги.
 ■ Наостанок нашої розмови 
поділіться, будь ласка, секретом 
оптимізму і молодості?
 — За приклад позитивного 
ставлення до життя мені завжди 
були батьки. Особливо мама, яка 
мала веселий характер і була пов-
сякчас душею компанії. Подруги 
досі згадують, як реготали разом 
iз моєю мамою на наших жіночих 
посиденьках. Коли вона розповіда-
ла про мужчин, всі просто падали 
зі сміху. Думаю, характер дістав-
ся мені від мами. Переконана, що 
саме від нього залежить, як буде 
складатися життя людини. Нап-
риклад, у мого чоловіка був важ-
кий характер. Він був похмурим 
реалістом. Коли відбувалася пере-
будова, він не зміг витримати змін. 
Зламався. А я сховалася у своєму 
будиночку. Ми, актриси, часто хо-
ваємося за ролі, за сцену, за робо-
ту. Але це наше життя. 
 Я навіть хворіти не можу. 
Якщо хвороба затягується на три 
дні, можу впасти в депресію. Ефек-
тивним способом її подолати є пе-
регляд життєствердних фільмів. 
Обожнюю актрису Одрі Хепберн. 
Навіть кімнату цілу з її фото зро-
била. Для майбутньої онуки. Цей 
простір мене надихає, реабіліто-
вує. Оскільки мені не можна заво-
дити собак і кішок, у цій кімнаті я 
поставила акваріум iз рибкою Пів-
ником. Він мене теж заспокоює. 
 Раніше з хвороби виймала 
себе, дивлячись телевізійні кана-
ли моди. Коли годину дивишся на 
красу — настрій однозначно під-
німається: хочеться комбінувати, 
щось придбати. Жінку краса по-
вертає до життя. 
 А моїм життєвим кредо з ди-
тинства були слова Дон Кіхота Сер-
вантеса:

«Я иду, даже если не вижу 
пути.
Я не знаю, куда я приду.
Я иду, ибо кто-нибудь 
должен идти
За всех и себе на беду!»

ДІЙОВІ ОСОБИ

Людмила Смородіна: Жінку 
краса повертає до життя
Прима Театру імені Івана Франка — про життєве кредо, оцінку 
від Богдана Ступки і роботу в останніх прем’єрах Станіслава 
Мойсеєва, Юрія Одинокого та Автанділа Варсімашвілі 

■Вікторія КОТЕНОК

Майже півсотні ролей! Саме стільки жіночих образів протягом майже 
40 років відданого служіння Національному театру імені Івана Фран-
ка створила Людмила Смородіна. Етапними для народної артистки 
стали Бояриня в однойменній постановці Володимира Опанасенка, 
Королева Еленор Аквітанська у виставі «Я, Генріх ІІ» та Марія Стюарт 
і Єлизавета Тюдор у виставі «Віват, королево!» (обидві у режисурі 
Юрія Кочевенка). Після прем’єри останньої її колега Богдан Ступка 
навіть сказав: «От тепер усі ролі, після оцих двох, будуть тобі, як 
насіння». 
Чи легко створювати театральних героїнь Людмилі Смородіній? Про 
це розповіла акторка «Україні молодій» перед ювілейним бенефісом 
на сцені рідного Театру.

Людмила Смородіна.
Автор фото Анастасія ЛИТВИНА.
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ПРОКАТ

 Поні в кіно
 Чарівні тварини з телевізора — 
 на широкому екрані

■



Григорій ХАТА

 Поява херсонського «Про-
дексіму» на чемпіонській 
вершині вітчизняного фут-
залу для багатьох в Україні 
стала відвертою несподіван-
кою. Загалом, перше у своїй 
історії «золото» чемпіонату 
країни херсонські футзаліс-
ти здобули в рекордні термі-
ни — лише після двох сезонів 
свого перебування в елітному 
дивізіоні.
 Як і належить чемпіо-
ну, новий сезон потребує від 
нього не тільки захисту титу-
лу, а й виступу на міжнарод-
ній арені. Свій дебют у Куб-
ку УЄФА «Продексім» розпо-
чав з основного раунду тур-
ніру, в першому турі котрого 
підопічні Ігоря Москвичо-
ва програли португальсько-
му «Спортингу» — 1:5. Ок-
рім португальського віце-
чемпіона, серед суперників 
найсильнішого футзального 
клубу України також латвій-
ський «Нікарс» та сербсь-
кий «Економац», на майдан-
чику котрого чотири вище-
згадані колективи й грають 
швидкоплинний міні-тур-
нір, три перші команди яко-
го проб’ються до наступно-
го — елітного — раунду зма-
гань.
 Відзначимо, що нинішній 

розіграш Кубка УЄФА прохо-
дить за новим регламентом, 
який, умовно кажучи, роз-
ширює горизонти перед ук-
раїнським чемпіоном. У ми-
нулі роки пробитися до так 
званого еліт-раунду Кубка 
УЄФА було не так і просто, 
адже в аналогічних ниніш-
ньому міні-турнірах відбір 
був значно жорсткішим і доз-
воляв лише парі найсильні-
ших представників квартету 
перейти з основного до еліт-
ного етапу.
 Власне, в основу кваліфі-
каційного етапу нинішнього 
Кубка УЄФА покладене ба-
жання організаторів бачити 
в «еліті» представників най-
більш рейтингових чемпіо-
натів. Для цього, власне, за 
аналогією з футбольною Лі-
гою чемпіонів, у футзально-
му єврокубку створили два 
відбіркові шляхи. Волода-
рям вищих номерів посіву 
(а вони визначаються на ос-
нові рейтингу чемпіонатів 
напередодні нового сезону), 
включно з чинним перемож-
цем турніру, запропонували 
здолати шлях «А», на фініші 
котрого по троє учасників iз 
кожного квартету прослідує 
до еліт-раунду. Натомість 
шлях «В» передбачає, що 
лише переможці своїх «пу-
льок» отримають місце по-

між найсильніших футзаль-
них клубів континенту.
 Звісно, після болючої по-
разки «Спортингу» шанси 
«Продексіму» на потраплян-
ня до когорти 16 елітних ко-
лективів нинішнього розігра-
шу Кубка УЄФА дещо змен-
шилися. Проте, думається, 
виграш одного з наступних 
двох матчів подарує пере-
пустку херсонському клубу 
до наступного раунду турні-
ру, в якому, нагадаємо, буде 
ще й так званий фінальний 
міні-турнір за участі чоти-
рьох найсильніших пред-
ставників «еліти».
 Утім наразі підопічні Іго-
ря Москвичова повністю 
сконцентровані на першому 
для себе турнірному рубежі. 
Вочевидь вирішальним для 
них стане матч заключно-
го туру проти латвійського 
«Нікарсу», котрий свій стар-
товий поєдинок у Сербії про-
грав господарям турніру — 
1:2.

 Хай там як, а президент 
«Продексіму» Ігор Колихаєв 
каже, що в його команди на 
єврокубковий сезон стоять 
максимальні задачі. Для 
цього, власне, у міжсезоння 
херсонський колектив підси-
лився двома бразильцями та 
трьома гравцями розформо-
ваного харківського «Локо-
мотива». Однак для початку 
«Продексіму» необхідно виг-
рати на майданчику «Еконо-
маца» в місті Крагуєвац бо-
дай один матч. ■

Григорій ХАТА

 Єврокубкова кваліфікація сезо-
ну 2017/2018 років для вітчизняних 
клубів видалася не надто показовою. 
Виліт «Будівельника» з Ліги чем-
піонів, невдача «Дніпра» в Кубку Єв-
ропи. Також програв свою двоматче-
ву дуель у заключному кваліфайн-ра-
унді Єврокубка ФІБА й третій пов-
пред України на міжнародній арені 
— «Хімік», утім завдяки не надто від-
чутній негативній очковій різниці, з 
якою южненський клуб сумарно пос-
тупився турецькому «Істамбулу» — 
«-7», команда Віталя Степановського 
потрапила до трійки так званих «лак-
кі лузерів».
 Першочергово в регламенті Куб-
ка Європи на поточний сезон подіб-
них «подарунків» для невдах турнір-
ної кваліфікації не передбачалося. 
Щоправда, в груповому раунді Євро-
кубка готувалися прийняти всі колек-
тиви, котрі зазнали невдачі на остан-
ньому етапі «лігочемпіонського» відбо-
ру. Однак далеко не всі клуби, котрі по-
чинали свій єврокубковий шлях у Лізі 
чемпіонів, після вильоту з неї зголоси-
лися продовжувати виступи на міжна-
родній арені в турнірі рангом нижче.
 Відтак іще до повторного побачен-
ня з «Істамбулом» український віце-
чемпіон знав про «шпарину» в регла-
менті, котра, в разі їхньої домаш ньої 
невдачі з турецьким клубом, дозво-
лить таки прошмигнути до основно-
го раунду КЄ. Хоча мало хто сподівав-
ся, що після перемоги в столиці Туреч-
чини — нехай і мінімальної — удома 
«Хімік» підстерігатиме невдача. Од-
нак здається, що саме наявна в під-
свідомості інформація про «запасний 
аеродром» і не дозволила підопічним 
Віталія Степановського порадувати 

своїх шанувальників домашньою пе-
ремогою над «Істамбулом».
 «Суперник задав у матчі високий 
темп і «Хімік» старався йому відпові-
дати. На паркеті була справжня битва, 
проте нашій команді не вдалося досяг-
ти позитивного результату», — сказав 
після гри американський форвард Ос-

тін Еріанс. Водночас новачок южнен-
ців висловив сподівання, що в наступ-
них поєдинках «хімікам» пощастить 
більше.
 А от у повторному протистоянні з 
«Істамбулом» команді Степановського 
вдалося виграти лише одну чверть — 
другу. Іще одна — заключна — завер-

шилася внічию. Решту ж часу «хімі-
ки» займалися стримуванням супер-
ника, аби той не відірвався на загроз-
ливу відстань. Доволі незвично, проте 
варто сказати, що жодному з гравців 
стартової п’ятірки «Хіміка» не вдало-
ся набрати в матчі більше десяти пунк-
тів. Зрештою, перейти цей рубіж i здо-
бути таким чином титул найрезульта-
тивнішого гравця в команді зміг лише 
один баскетболіст з Южного — 20-річ-
ний захисник Ілля Сидоров, на рахун-
ку котрого 13 балів.
 Загалом, добре для «Хіміка», що 
все завершилося добре й, попри не-
вдалу кваліфікацію, у нього буде мож-
ливість пограти в груповому раунді 
КЄ-2017/2018. Зробивши ж в остан-
ні роки ставку на доморощених вико-
навців, досвід міжнародних поєдин-
ків для «Хіміка» та його молодого по-
коління видається наразі життєво не-
обхідним.■
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«Суперник задав у матчі високий темп, і «Хімік» намагався не 

відставати. На паркеті була справжня битва, проте нашій команді не 
вдалося досягти позитивного результату. Сподіваюся, в наступних 

поєдинках пощастить більше».
Остін Еріанс
американський форвард БК «Хімік» (Южний)

УКРАЇНА МОЛОДА

БАСКЕТБОЛ

Щасливі невдахи
Попри невдало завершене кваліфікаційне протистояння з «Істамбулом», 
як і його кривдник, «Хімік» також гратиме в основному раунді Кубка Європи

■

ТАБЛО

 Кубок Європи ФІБА. Другий кваліфіка-
ційний раунд. Матч-відповідь. «Хімік» (Ук-
раїна) — «Істанбул» (Туреччина) — 68:76 
(16:22, 15:14, 19:22, 18:18; Сидоров (13) — Томп-
сон, Бірчевич (по 17)). Перша гра — 90:89.

■

Бомбардирських старань молодого Іллі Сидорова виявилося замало, аби «Хімік» виграв 
у «Істамбула» й матч-відповідь другого раунду кваліфікації Кубка Європи. 
Фото з сайта khimik.com.ua

❙
❙
❙

Теніс
 Перемігши у стартовому колі багато-
мільйонного турніру WTA в Гонконгу За-
рину Діяс iз Казахстану (6:4, 7:6), най-
сильніша тенісистка України та четверта 
ракетка планети Еліна Світоліна відмо-
вилася продовжувати боротьбу, послав-
шись на травму.
 Очевидно, українка вирішила не фор-
сувати події й якнайкраще підготуватися 
до підсумкового турніру року, котрий на-
прикінці жовтня відбудеться в Сінгапурі. 
■     

ХРОНІКА■

ФУТЗАЛ

Випробування елітою
Чемпіон України дебютував у Кубку УЄФА поразкою 
португальському віце-чемпіону

■

ТАБЛО

 Кубок УЄФА. Основний раунд. 
Група 3. «Спортинг» (Португалія) 
— «Продексім» (Україна) — 5:1. 
«Економац» (Сербія) — «Нікарс» 
(Латвія) — 2:1.

■

Наробивши шуму в національній першості, херсонський «Продексім»
тепер намагається завоювати Європу.
Фото з сайта sport.ua.

❙
❙
❙
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 — Розкажіть коротко, що 
було на батьківських зборах?
 — Якщо коротко, то з вас 600 
гривень.

* * *
 — Дiдусю, скрипка, яку ти 
подарував мені на день народ-
ження, дійсно приносить купу 
грошей.
 — Тобто ти вже так добре 
граєш?
 — Ні, просто мені всi рідні та 

сусіди платять, щоб я не грав.

* * *
 Урок «Основи православної 
культури».
 Учителька:
 — Пам’ятайте, діти! Ті, хто 
вчитиметься на «вiдмiнно», пот-
раплять у рай. А ті, хто вчитися 
погано, — в пекло.
 Вовочка:
 — А що, закінчити школу жи-
вим не можна?

По горизонталі:
 1. Біг на дистанцію 42 км 195 м. 
5. Чеський письменник і журналіст, 
автор нарису «Репортаж із зашмор-
гом на шиї». 8. Англійська співачка 
албанського походження. 9. Тривож-
ний подзвін. 10. «Тече ... невеличка 
з вишневого саду. Кличе козак дів-
чиноньку собі на пораду» (народна 
пісня). 11. Часткова попередня оп-
лата праці. 14. Вигук, запозичений 

з німецької мови, що означає повний 
крах. 17. Шотландський винахід-
ник, на честь якого названа одиниця 
вимірювання потужності електрич-
ного струму. 18. Екзотичний фрукт. 
19. Перший літальний апарат, який 
зміг підняти людей у повітря. 20. 
Анекдот, дотеп, витівка. 22. Час-
тина Верховної Ради, де депутати 
 спілкуються з пресою і часто вирішу-
ють важливі для себе питання. 23. 
Польська королева, дружина Сигіз-
мунда І. 25. Південноамерикансь-
ка рослина, яку використовують для 
виготовлення кокаїну. 28. Довоєнна 
назва частини Києва в районі пло-
щі Перемоги. 31. Пластмасове кру-
жальце, яке дає можливість потра-
пити до метро. 32. Прізвище німець-
ких братів, що зробили літературну 
обробку багатьох народних казок. 
33. Вдова Джона Леннона. 34. Гра-
вюра на міді або цинку з малюнком, 
протравленим кислотами. 35. Герой 
давньогрецьких міфів, юнак, якого 
за вроду Зевс заніс на Олімп і зро-
бив виночерпієм.
По вертикалі:
 1. Біла крупа, яка падала з неба 
під час блукання євреїв пустелею. 2. 
Французький письменник, автор са-
тиричного роману «Гаргантюа і Пан-
тагрюель». 3. Передостання літе-

ра старослов’янської кирилиці. 4. 
Офіційна претензія у дипломатично-
му світі. 5. Те, у що перетворюється 
історія з трагедії, якщо повторюєть-
ся вдруге. 6. Закарпатський філо-
лог і поет, який жартома переспіву-
вав класичні твори «по-закарпатсь-
ки». 7. Байка Івана Крилова. 12. Ві-
доме польське місто. 13. Один із 
найбільших у світі водоспадів. 15. 
Старший помічник на яхті капітана 
Врунгеля. 16. Продовгуватий білий 
хліб невеликого розміру. 17. Біло-
руський сатирично-гумористичний 
журнал. 19. Українська письменни-
ця, автор ка роману «Польові дослід-
ження з українського сексу». 21. Різ-
новид електронної музики. 24. Вага 
товару без упаковки. 26. Наркотич-
на речовина, що добувається із ма-
кових голівок. 27. Турецький султан, 
чотирнадцятий султан династії Ос-
манів. 28. Тварина, яка нещодавно 
розорила магазинчик у Сторожинці. 
29. Віртуальна сторінка, де відомі 
люди регулярно висловлюють свої 
думки. 30. Місце згинання.

Кросворд №120 
вiд 6—7 жовтня

ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід 00…00

 00…00

Захід +5…+10

 +8…+13

 +5…+10

 +15…+20

Північ 00…00

 00…00

Центр 00…00

 00…00

Схід 00…00

 00…00
Центр +5…+10

 +8…+13

 +5…+10

 +10…+15

Північ +5…+10

 +8…+13

 +5…+10

 +12…+17

Схід +5…+10

 +8…+13

 +5…+10

 +8…+13

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь 00…00

 00…00

Південь +5…+10

 +10…+15

 +5…+10

 +15…+20

з 16 до 22 жовтня

  Овен (21.03—20.04). Особливу увагу 
зверніть на розбіжності. Ваша чаша терпіння 
може бути переповнена або ви перестали себе 
контролювати. Наслідки суперечок можуть по-
ширитися i на знайомих.
 Дні: спр. — 16; неспр. — 18.

 Телець (21.04—21.05). Ідея, яку ви 
почнете просувати, не викличе ні ентузіаз-
му, ні протистояння. Проявіть послідовність і 
прагматичність. Ви не розглядатимете третій 
варіант, хоча саме він міг би допомогти.
 Дні: спр. — 17; неспр. — 19.

 Близнюки (22.05—21). Було б краще на-
дати право голосу тому, кому ви довіряєте. З 
висновками не варто поспішати. Те, що ви за-
думали, може мати великий резонанс.
 Дні: спр. — 20; неспр. — 22.

 Рак (22.06—23.07). Буде багато поїздок, 
але в них чогось нового пробувати не варто, 
навіть нових засобів пересування. З’явиться 
можливість реалізувати те, що давно задума-
ли. Але не всі умови будуть ідеальними.
 Дні: спр. — 18; неспр. — 19.

 Лев (24.07—23.08). Якщо чогось не до-
тримаєтеся, вашi плани можуть зірватися, а 
наступний шанс з’явиться не скоро. Вiд ото-
чуючих не чекайте вiдповiдi на свої дiї. Твер-
до стійте на своєму, щоб щось дізнатися чи 
отримати.
 Дні: спр. — 16; неспр. — 17.

 Діва (24.08—23.09). Неприємності тяг-
тимуть вас назад, перекреслюючи всi досяг-
нення. Але поки що ви можете діяти, не все 
втрачено. Боріться до останнього, вигідні-
ше буде демонструвати свою цілеспрямо-
ваність.
 Дні: спр. — 19; неспр. — 21.

 Терези (24.09—23.10). Орієнтуйтеся на 
перше слово, вчасно вплинувши на щось. Ос-
таннє слово вам вимовити не дадуть. Із тим, 
що робитимете через силу, будуть труднощі.
 Дні: спр. — 18; неспр. — 20.

 Скорпіон (24.10—22.11). Вас захопить 
протистояння. Навіть якщо вас усе влашто-
вує, противники захочуть діяти. Уникайте су-
перечок або дайте жорстку відсіч.
 Дні: спр. — 19; неспр. — 21.

 Стрілець (23.11—21.12). Вам не-
просто буде позбутися того, що зараз 
з’явиться. Це стосується людей, звичок і 
пригод. Із тим, ким ви захоплюєтеся, вар-
то познайомитися ближче.
 Дні: спр. — 16; неспр. — 18.

  Козеріг (22.12—20.01). Начебто 
все у вас добре, але втрати можуть послі-
дувати. Щоб покращити настрiй, займiть-
ся чимось приємним.
 Дні: спр. — 17; неспр. — 19.

 Водолій (21.01—19.02). Будьте смі-
ливими і заповзятими. Почніть з’ясовувати 
подробиці, чого раніше уникали, і все 
може виявитися зовсім інакшим. Звер-
нiть увагу на власне здоров’я.
 Дні: спр. — 21; неспр. — 22.

  Риби (20.02—20.03). Цього тижня 
ви позбудетеся непотрібних зв’язків. Не 
чекайте, що хтось зробить перший крок 
за вас, важлива саме ваша ініціатива. Це 
буде ваш подвиг, ви станете більш неза-
лежними.
 Дні: спр. — 16; неспр. — 18. ■

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

Аліса КВАЧ

 Шила в мішку не втаїш, скільки б часу не ми-
нуло, говорить народна мудрість. Саме події майже 
тридцятирічної давнини практично поставили хрест 
на кар’єрі оскароносного голлівудського продюсе-
ра, творця фільмів «Закоханий Шекспір», «Кримі-
нальне чтиво», «Володар перснів», «Вбити Білла», 
«Джанго звільнений», «Банди Нью-Йорка» та ба-
гатьох інших Гарві Вайнштейна.
 Ефект бомби, яка спровокувала скандал, спра-
вило зізнання актриси Ешлі Джадд у журналі The 
New Yorker. Після цього про факти домагання про-
дюсера почали заявляти й інші зірки, зокрема Гві-
нет Пелтроу та Анджеліна Джолі. Усіх своїх потен-
ційних жертв Ванштейн запрошував до готельно-
го номера, а там пропонував масаж, споглядання 
його сексуальних забав або відкритий секс. Зага-
лом з’ясувалося, що за 30 років через приниження 
в його готельних номерах пройшло більше десятка 
жінок, і це лише ті, що насмілилися про це сказати.

 Для Ванштейна цей скандал виявився 
фатальним. Його поведінку засудили Барак 
Обама, Меріл Стріп та ще з десяток автори-
тетних в Америці людей і навіть дружина, 
яка оголосила про намір розлучитися. Після 
розголосу продюсера звільнили з його ж 
власної компанії та виключили з престиж-
ної Британської академії кіно і телебачен-
ня (BAFTA).
 Хоча сам продюсер, схоже, щиро не 
розуміє, що сталося. «Я став дорослим у 
1960—70-х, коли всі правила щодо по-
ведінки та місць роботи були інакшими. 
Така була культура», — виправдовується 
Вайнштейн у своїй офіційній заяві. Вод-
ночас, він повідомив, що лягає у клініку і 
буде працювати з психологами, щоби «по-
бороти своїх демонів».
 Утім експерти кажуть, що на своїй кар’єрі 
Гарві Ванштейн може поставити хрест. Таких 
скандалів Голлівуд не пробачає. ■

СКАНДАЛ

Демони до добра 
не доведуть
Голлівудські зірки звинуватили відомого 
продюсера у сексуальних домаганнях

■

14—15 жовтня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Вiтер пiв-
нiчно-захiдний, 7-12 м/с. Температура вночi +8...+10, удень 
+11...+13. Пiслязавтра вночi +8...+10, удень +14...+16.

Миргород: невеликий дощ. Уночi +7...+9, удень +9...+11.
Вiнниця: без iстотних опадiв. Уночi +6...+8, удень +11...+13.
Одеса: без iстотних опадiв. Уночi +8...+10, удень +14...+16.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, без iстотних 
опадiв. Трускавець: уночi +6...+8, удень +12...+14. Мор-
шин: +5...+7, удень +11...+13. 

Гвінет Пелтроу.❙

Гарві Ванштейн.❙
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