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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 25,90 грн 

1 € = 29,07 грн

1 рос. руб. = 0,3 грн

Малюнок Володимира СОЛОНЬКА. ❙

«Суддів — на мило». 
Тобто у відставку
Учора парламент таки 
звільнив тих, хто свого часу 
судив Євромайдан
стор. 2 »

Заступник голови Радикальної 

партії вважає, що нинішня 

влада може застосувати 

сценарій Кучми-1999
стор. 4—5 »

«Цю війну син 
передбачав»

«УМ» побувала на 

батьківщині легендарного 

командира спецпризначенців 

Ігоря Гордійчука
стор. 13 »

Письменниця Олена Захарченко 

— про свій роман про Майдан, 

діда-революціонера 

та синів-школярів — затятих 

маленьких майданівців
стор. 14 »

Два поверхи МайдануАндрій Лозовий: «Бойка розкручують 
на суперника Порошенка у другому турі»
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«Цей звіт лише підтверджує те, що ми знали. Він повинен посилити нашу наполегливість зберігати жорсткі 
санкції проти Росії, поки та не змінить свою поведінку у Східній Європі». 

Чарлі Кент конгресмен США 

УКРАЇНА МОЛОДА

гривень
надійшло до зведеного бюджету за 8 місяців 2016 року 
завдяки системному реформуванню ДФС, повідомив го-
лова Державної фіскальної служби Роман Насіров. Цьо-
горічний показник на 110,4 млрд. гривень перевищує  ми-
нулорічний показник.

Майже 475 млрд. гривень
заборгова-
ності із за-

робітної плати виплатили шахтарям 
ДП «Лисичанськвугілля» та «Перво-
майськвугілля», повідомили у прес-
службі Луганської облдержадмініст-
рації. 

гривень
становить вар-
тість незакон-

ного пального, яке вилучили співробітни-
ки податкової міліції ГУ ДФС у Закарпат-
ській області на одному з підприємств, яке 
ухилялося від сплати акцизного податку на 
пальне.

гривень
становить загальна 
вартість робіт із пе-

реведення 15 загальноосвітніх шкіл Вінницької 
області на альтернативні види палива, повідоми-
ли в департаменті освіти і науки облдержадмініст-
рації. Заклади  забезпечують вугіллям і дровами 
та іншими видами палива.

українців
є черговиками на житло, конста-
тував  президент «Київміськбу-
ду» Ігор Кушнір.

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

25 млн. 9,5 млн. 8,7 млн. 650 тис.

ВІДЛУННЯ

«Бук» і крапка
Росія забрехалася в намаганнях 
виправдатися за збитий 
малайзійський «Боїнг»
Олег БОРОВСЬКИЙ

 Оприлюднені позавчора результати неза-
лежного розслідування експертів із міжнарод-
ної Об’єднаної слідчої групи стосовно того, що 
малайзійський «Боїнг» був збитий над Донба-
сом росіянами чи проросійськими сепаратиста-
ми з російської системи «Бук», фактично повто-
рюють висновки, які колишній народний депу-
тат України Георгій Омельченко оприлюднив в 
«Україні молодій» ще в травні цього року. 
 Відтак відповідальність з України, яку на-
зивали серед можливих винуватців трагедії 
літака рейсу MH17, остаточно знято. Згідно з 
результатами міжнародної Об’єднаної слідчої 
групи в Нідерландах, пасажирський лайнер 
Малайзійських авіаліній два роки тому було 
збито російською установкою «Бук», розташо-
ваною поруч із підконтрольним проросійським 
бойовикам селищем Первомайським Донецької 
області. 
 Власне, як і було передбачено, слідчі зробили 
остаточну заяву щодо зброї та місця, звідки зби-
ли літак, але без оголошення відповідальних за 
трагедію, бо ці висновки залишили для кримі-
нального трибуналу. Перший заступник Гене-
рального прокурора України Дмитро Сторожук 
зазначив: «Не може звичайна людина керувати 
таким озброєнням. Встановлено, що для цього 
треба проходити теоретичну підготовку декіль-
ка років. Хто саме керував цим екіпажем, буде 
встановлювати слідство».
 Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєс-
ков в інтерв’ю програмі Бі-Бі-Сі «Важка розмо-
ва» заявив, що доповідь Міжнародної слідчої гру-
пи з розслідування катастрофи MH17 не можна 
вважати «остаточною правдою». «На жаль, ми 
не бачили ніяких доказів», — заявив прес-сек-
ретар російського президента, а висновки слід-
чих назвав попередніми. Міністерство оборони 
РФ також заявило, що російські зенітно-ракет-
ні комплекси ніколи не перетинали українсько-
російський кордон. Представниця МЗС РФ Марія 
Захарова сказала, що міжнародна група відсто-
ронила Росію від «повноцінної участі» у розслі-
дуванні катастрофи. При цьому вона звинувати-
ла українську сторону, що брала участь у розслі-
дуванні, в підробці доказів.
 Втім у Росії частково визнали провину за 
збиття «Боїнгу». Радник головного конструктора 
концерну «Алмаз-Антей» Михайло Малишевсь-
кий припустив що ракету, якою був збитий рейс 
MH17, могли випустити помилково. «Потенцій-
но таке можливо тільки за збігом обставин, пога-
ного обслуговування техніки і неправильних дій 
екіпажу», — сказав він. Хай побічне, але все ж 
визнання вини.
 Американська розвідка у причетності Росії 
була впевнена із самого початку. 18 липня 2014-
го президент США Барак Обама звернувся до 
преси. «На жаль, сепаратисти, яких контролює 
Росія, продовжують блокувати розслідування. 
Вони не дають можливості слідчим потрапити на 
місце падіння літака. Коли слідчі наблизилися, 
вони почали стріляти у повітря. Сепаратисти ви-
носять докази з місця падіння літака. Ці сепара-
тисти, яких підтримує Росія, виносять тіла, дуже 
часто без жодної поваги до жертв трагедії. Врахо-
вуючи їхній прямий вплив на сепаратистів, Росія 
і особливо президент Путін несуть пряму відпові-
дальність за те, щоб змусити їх співпрацювати зі 
слідством», — сказав тоді Барак Обама. ■

■

Іван БОЙКО

 Про відведення військ 
із трьох зон — у районах сіл 
Золоте, Петровське та міс-
та Станиця Луганська — на-
разі не йдеться. За словами 
речника Міноборони з пи-
тань АТО Олександра Мо-
тузяника, ворожі обстріли у 
Станиці Луганській усклад-
нюють реалізацію домовле-
ностей про розведення вій-
ськових сил і засобів сторін у 
цьому районі. Тим більше що 
відведення військ мали роз-

почати ще вчора. 
 Водночас Міністерство з 
питань тимчасово окупова-
них територій i внутрішньо 
переміщених осіб оприлюд-
нило роз’яснення щодо Рам-
кової угоди від 21 вересня 
щодо розведення підрозділів 
ЗСУ та окупаційних сил. 
 «Згідно з досягнутими 
в Мінську домовленостя-
ми, створення ділянок роз-
ведення на Донбасі та поча-
ток відведення сил на визна-
ченій території розпочнеть-
ся лише після того, як місією 

ОБСЄ буде підтверджено пов-
не дотримання режиму при-
пинення вогню протягом 
семи діб на кожній iз визна-
чених ділянок», — iдеться у 
роз’ясненні відомства. 
 Заступник міністра з пи-
тань тимчасово окупованих 
територій Георгій Тука, оп-
рилюднивши це роз’яснення 
на своїй сторінці у «Фейсбу-
цi», просить усіх «припини-
ти черговий напад зрадофіль-
ства й заспокоїтися». Вiн 
припускає, що Станицю Лу-
ганську можуть виключити 

зі списку ділянок для розве-
дення сторін. 
 Пристрасті навколо Ста-
ниці Луганської не вщуха-
ють. Після того як місцеві 
активісти заявили про го-
товність пікетувати органи 
влади, якщо українські во-
яки підуть з міста і фактич-
но залишать його беззахис-
ним перед окупантами, свою 
позицію висловили й окремі 
ветерани АТО. 
 «Хто відповідатиме, 
якщо буде захоплено Ста-
ницю і при цьому утворить-
ся котел у місті Щастя? За-
лишився один цілий страте-
гічний міст через Сіверський 
Донець, де може пройти важ-
ка техніка. Хто відповідати-
ме, якщо захоплять ТЕЦ, 
яка забезпечувала весь ре-
гіон електроенергією аж до 
Харкова?» — обурюється 
екс-комбат «Айдару», нар-
деп Сергій Мельничук. ■

Інф. «УМ»

 Місію виконано: Верховна Рада таки прого-
лосувала за відставку низки суддів, у тому числі 
тих, хто виносив неправосудні рішення щодо ак-
тивістів Євромайдану. Рішенню передувало бурх-
ливе обговорення. І гостра нестача голосів парла-
ментаріїв, котрі саме задля «суддівського» питан-
ня зібралися вчора на позачергове засідання. 
 Голова Вищої ради юстиції Ігор Бенедисюк 
пояснив, що рішення про звільнення суддів ви-
носив ще попередній склад ВРЮ часів Віктора 
Януковича, водночас вже нинішній склад, пере-

глянувши ці рішення, не знайшов підстав для їх 
скасування. Голова профільного комітету Рус-
лан Князевич зазначив, що комітет не підтримав 
звільнення цих суддів, однак не заперечує про-
ти розгляду в сесійній залі. Депутати «пройшли-
ся» по постановах щодо кожного судді окремо в 
порядку реєстрації і не дали необхідної кількості 
голосів. 
 Однак енна спроба очистити суддівський кор-
пус таки увінчалася успіхом. Серед звільнених суд-
дів опинилися, зокрема, Ігор Кожухов та Алла Дома-
рацька, а також суддя Печерського району Світлана 
Волкова, яку звинувачують у винесенні незаконного 

рішення про звільнення з-під варти колишнього ко-
мандира спецроти «Беркута» Дмитра Садовника.
 Суддя Вищого господарського суду Віктор 
Татьков був звільнений у порядку люстрації. Щодо 
п’яти суддів нардепи не знайшли спільної позиції.
 «Опозиціний блок», як і обіцяв, не брав 
участi у голосуванні. Депутат від «Опоблоку» 
Василь Німченко заявив, що наразі у парламен-
ті «скоюється злочин». Він, зокрема, наголосив 
на тому, що, згідно iз законодавством, суддів ма-
ють за три дні попередити про виклик до Верхов-
ної Ради з приводу їхнього звільнення, але цiєї 
норми дотримано не було, й судді не присутні в 
сесійній залі.
 Голова Вищої ради юстиції Ігор Бенедисюк 
пояснив, це питання — у віданні парламенту, а 
не ВРЮ. Крім того, він зазначив, що ці судді не 
з’являлися й на засідання кваліфікаційної комісії. 
Водночас народний депутат від «Народного фрон-
ту» Леонід Ємець зазначив, що двох днів цілком 
достатньо для того, щоб дістатися на засідання 
Верховної Ради «навіть з Анталії». Німченко також 
спрогнозував масове оскарження суддями сьогод-
нiшнiх рішень Верховної Ради. ■

Олена КАПНІК

 Учора на столичному майдані 
Незалежності пройшла акція на 
підтримку Меджлісу кримськота-
тарського народу. Більше сотні ак-
тивістів iз жовто-блакитними стя-
гами, блакитними полотнищами з 
жовтою тамгою у верхньому ліво-
му куті, фотокартками ув’язнених 
кримчан мітингували проти злочин-
ної заборони представницького орга-
ну цілого народу. За словами члена 
Меджлісу кримськотатарського на-
роду Різи Шевкієва, такі акіцї необ-
хідні не тільки для порятунку крим-
ських татар, а й для того, «щоб уря-
тувати Україну, врятувати Європу, 
врятувати цивілізований світ від фа-
шизму, що починається в Росії». 
 Акція в Києві відбувалася одно-

часно із засіданям суду в Москві, на 
якому розглядали апеляцію на забо-
рону Меджлісу. Рiч у тiм, що з кін-
ця квітня цього року цей представ-
ницький орган у Росії вважають екс-
тремістською організацією. За сло-
вами самопроголошеного прокурора 
Криму Наталії Поклонської, таке рі-
шення викликано «деструктивною 
діяльністю» членів Междлісу. Мо-
вляв, різні публічні заходи кримсь-
ких татар, висловлювання окремих 
членів народу та проукраїнська про-
паганда «порушують федеральне 
законодавство».
 У свою чергу, міжнародна спільно-
та та представник кримськотатарського 
народу таку заборону на території неза-
конно окупованого півострова не визна-
ють. Оскільки за всіма міжнародними 
нормами та українською Конституцією 

Крим був і є українським, то заборона 
Меджлісу діє лише на території Росій-
ської Федерації.
 «Росія зараз здійснює величез-
ний тиск і хоче пригнітити корінний 
народ Криму. Демократично обраний 
представницький орган кримськота-
тарського народу Меджліс зазнає різ-
них форм тиску. У перші місяці оку-
пації вони приступили до ліквідації 
матеріально-технічної бази Меджлі-
су, частина членів Меджлісу були ви-
мушені виїхати на материкову части-
ну України, частину були видворено з 
території Криму. Забороною Меджлі-
су правляча верхівка Кремля замах-
нулася на саму суть демократії», — 
коментує Різа Шевкієв. 
 Адвокат представників крим-
ських татар Кирило Коротєєв пере-
конаний, що після рішення Верхов-

ного суду РФ в окупованому Криму 
почнеться нова хвиля репресій про-
ти кримських татар. «Це означає, що 
будь-який член Меджлісу може бути 
підданий кримінальному пересліду-
ванню», — коментує правозахис-
ник. А координатор програм Freedom 
House Метью Шааф констатує: «За 
нашими звітами, в Криму гірше, ніж 
у сусідній Росії з точки зору дотри-
мання прав людини». ■

НА ФРОНТІ

Пристрасті навколо Станиці
Окремі населені пункти можуть виключити зі списку 
ділянок для розведення сторін 

■

ФЕМІДА

«Суддів — на мило»
Парламент таки звільнив тих, хто свого часу судив 
Євромайдан

■

«КРИМНАШ»

Заборонити не можна дозволити
Кримські татари відстоюють право існування Меджлісу

■

Акцiя заради пiдтримки 
України та Європи.

❙
❙
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Тарас ЗДОРОВИЛО

 Ще 29 серпня було вчинено замах на 
Богдана Копитка, який є власником ПАТ 
«Львівський холодокомбінат» — одного 
з найбільших виробників морозива в Ук-
раїні. Тоді підриємець залишився живим, 
бо їхав в окремому авто. У Старому Селі 
Пустомитівського району в підірваному 
позашляховику загинуло троє охоронців. 
Цього тижня на брифінгу в столиці пер-
ший заступник голови Нацполіції Вадим 
Троян повідомив, що напередодні в Києві 
було затримано замовника цього злочину.
 «Організатор пообіцяв виконавцям за-
мовного вбивства 2 млн. 600 тис. гривень 
(еквівалент 100 тисяч доларів. — Авт.). 
Проте вони отримали «лише» аванс у роз-
мірі 600 тисяч гривень, оскільки бізнес-
мен залишився живий. У злочинній групі 
були чітко розподілені ролі», — розповів 
керівник кримінальної поліції. Під час 
нападу на кортеж організатор бив із ку-
лемета, маючи напоготові протитанковий 

гранатомет РПГ-26, двоє інших злочин-
ців вели вогонь з автоматів.
 Замах готували заздалегідь, адже ще 
за два місяці до розстрілу на трасі, де став-
ся злочин, комунальники вкладали но-
вий асфальт, i злочинці зуміли закласти 
під нього керований фугас. Приготували 
бандити й запасний варіант, заклавши 
через три кілометри від основного місця 
у двох місцях ще по фугасу. 
 Усіх членів злочинної групи затрима-
но відповідно до статті 208 Кримінально-
го кодексу України. «Один із затриманих 

є громадянином РФ, другий — колишній 
боєць батальйону «Айдар», — розповів на 
брифінгу міністр внутрішніх справ Арсен 
Аваков. Охарактеризував міністр і об’єкт 
нападу: «Підприємець Богдан Копитко, 
відомий у західних областях України за 
кличками «Бодя», «Копито», «Долар».
 Виконавцям замаху вже обрано міру 
запобіжного заходу — їх узяли під варту 
на два місяці без права застави. Причи-
ною замаху слідчі вважають банальний 
переділ сфер впливу, що й призвело до 
війни між кримінальними кланами. ■

Наталя ТУРАК

 У Великобританії вперше 
судитимуть громадянина за 
обвинуваченням, пов’язаним 
iз тероризмом, через його 
участь у війні на сході Украї-
ни на боці Росії. Бенджамін 
Стімсон, віком 41 рік, з Ол-
дема, постав перед Вестмінс-
терським судом за злочини, 
передбачені статтею 5 Закону 
про тероризм від 2006 року, 
повідомляє ВВС. 

 Наразі чоловік перебува-
тиме під вартою до 7 жовтня, 
а після постане перед Цетраль-
ним кримінальним судом Олд-
Бейлі. Бенджаміну висуну-
ли два звинувачення: наміри 
здійснити терористичні акти і 
сприяння терористичним ак-
там. Звинувачений поки своєї 
вини не визнає, він відмо-
вляється від будь-якої причет-
ності до терористичних дій на 
Донбасі. Проте, судячи з про-
філю Стімсона в соціальній 

мережі, на Донбас він приїхав 
у 2015 році. Іноземний бойо-
вик неодноразово публікував 
фотографії з Луганська, які 
свідчать про його зв’язки з не-
законними збройними форму-
ваннями. 
 Нагадаємо, раніше брита-
нець Грем Філіпс, який у своє-
му блозі неодноразово підтри-
мував терористичні угрупо-
вання на території Донбасу, 
зазначав, що Бенджамін Стім-
сон називав себе «донбаським 
ополченцем». Стімсон розпові-
дав йому, що поїхав на Дон-
бас у серпні 2015 року і повер-
нувся через кілька місяців. За 
словами Філіпса, повідомило 
«Радіо «Свобода»,  Стімсона 
затримали працівники контр-
терористичного відділу поліції 
на летовищі Манчестера  у лис-
топаді 2015 року.
  Як відомо, на території 

Донецької та Луганської об-
ластей перебувають добро-
вольці з різних країн. «На-
разі діяльність самопрого-
лошених терористичних уг-
руповань «ДНР» та «ЛНР» 
українським законодавством 
визнано незаконною, а гро-
мадяни, котрі перебувають у 
данних угрупованнях, вважа-
ються злочинцями та переслі-
дуються правозахисними ор-
ганами, — констатує «УМ» 
адвокат Олександр Олексюк. 
— Що стосується іноземців, 
то відповідати за свої вчинки 
вони можуть тільки перед за-
коном їхньої держави. Отож 
дії Великобританії щодо пі-
дозрюваного Сімсона є право-
мірними. За словами  правоз-
навця, дії Великобританії  у 
цій справі є показником  виз-
нання країною воєнних дій на 
Донбасі. ■

Катерина МАРТИЧ

 На сайті ПАТ «Укрзалізни-
ця» нещодавно з’явилося пові-
домлення про можливе скоро-
чення зупинок або повного 
припинення приміських пере-
везень. Причина такого рішен-
ня — заборгованість за переве-
зення пільговиків у примісько-
му сполученні. Лише за вiсiм 
місяців цього  року сума пе-
ревищила 271 млн. грн.  Ком-
пенсувати ці витрати  повин-
ні з обласних бюджетів. Проте 
там посилаються на те, що не 
отримали субвенції з держбю-
джету на ці виплати.
 Наприклад, дістатися з 
Вінниці до Козятина за 14 
гривень може стати пробле-
мою, бо «Укрзалізниця» може 
скоротити кількість електри-
чок. І це буде значним ударом 
по Україні для тисяч людей, 
особливо пільговиків: пенсіо-

нерів і студентів.
 «Я родом iз найвіддалені-
шого від обласного центру Бер-
шадського району»,  — роз-
повідає  студентка Вінницько-
го гуманітарно-педагогічного 
коледжу Віталія Яценко. — 
Електричкою по студентсько-
му можу доїхати додому і на-
зад у Вінницю за 25 гривень. А 
на проїзд «маршруткою» не-
обхідно аж 200 гривень. Тому 
розмови про відміну примісь-
ких перевезень мене дуже зане-
покоїли. Сподіваюся, що кош-
ти для компенсацій «Укрзаліз-
ниці» знайдуться».
 — Питання відшкодуван-
ня коштів за пільгове пере-
везення дійсно дуже гостре 
на сьогодні. Тому керівниц-
тво «Укрзалізниці» прийня-
ло рішення: в електропотя-
гах розповсюджувати інфор-
мацію про заборгованість пе-
ред «Укрзалізницею», а на 

деяких залізничних станціях 
з’явилися повідомлення про 
можливі наслідки ситуації, — 
розповідає головний інженер 
залізничного вокзалу станція 
Вінниця Сергій Магляк. 
 Лише по залізничному вок-
залу станції Вінниця невідш-
кодована грошова компенса-
ція пільгових категорій грома-
дян у приміському сполучен-
ні за вісім місяців цього року 
становить 4 млн. 759 тис. грн. 
Пільгових квитків тут придба-
ло більш як 413 тисяч пасажи-
рів, констатує  Сергій Магляк.
 «Укрзалізниця», щоправ-
да, цього тижня трохи заспо-
коїла пасажирів: на сайті ПАТ 
з’явилося нове повідомлен-
ня, в якому йдеться про те, що  
приміські поїзди з 1 жовтня 

2016 року не відмінятимуть 
—  «зважаючи на велике со-
ціальне значення приміських 
перевезень та розраховуючи 
на конструктивну співпрацю 
з місцевими органами влади 
щодо виплати ними компенса-
цій за перевезення пільговиків 
у приміському сполученні». 
 Місцеві органи виконав-
чої влади почали потроху пе-
рераховувати кошти за пере-
везення пільгових категорій 
громадян. Проте керівництво 
«Укрзалізниці» зазначає, що, 
якщо ситуація з компенса-
ційними виплатами не покра-
щиться, відміна зупинок або 
скорочення приміських поїз-
дів можлива, особливо в об-
ластях, які не погашають за-
боргованість. ■

НЕБЕЗПЕКА

Пацюки винні
В Україні вперше 
за 20 років померла 
людина від лептоспірозу
Валерія НАЛИВАЙКО

 Після навали мишей у Маріуполі 
проблема таких інфекційних захворю-
вань, як тиф, енцефаломієліт, сальмоне-
льоз, содокоз, чума, лептоспіроз тощо, 
які переносять гризуни, стає все більш 
гострою. Особливо, зважаючи на перший 
випадок за 20 років, коли від лептос-
пірозу померла людина. Це сталося на 
Волині. За словами директорки Волин-
ського обласного лабораторного центру 
Держсанепідслужби України Наталії 
Янко, за останні роки в області зафіксу-
вали приблизно 30 випадків цієї страш-
ної недуги. Однак цього року вперше за 
два десятиліття лептоспіроз, відомий та-
кож як собача та японська лихоманки, 
забрав життя жителя Рожищенсько-
го району, який працював у Луцькому 
районі та займався відловом гризунів.
 Після проведеного епідрозслідуван-
ня цього випадку за місцем проживан-
ня та роботи постраждалого фахівці ви-
явили, що у 60% обстежених гризунів 
встановили підвищені титри антитіл до 
лептоспір, що свідчить про активізацію 
природних вогнищ і можливість зара-
ження цим небезпечним захворюван-
ням. Насторожує те, що, якщо раніше 
захворювання реєстрували лише у ми-
шей-полівок, то тепер серед них є і до-
машні миші, передає Волинський ін-
формаційний портал. У лабораторно-
му центрі Волині з’ясували, що, окрім 
мишей, критичну ситуацію створюють і 
кліщі, адже чверть досліджених кліщів 
виявились носіями хвороб, що вража-
ють центральну нервову систему: енце-
фаліту та бореліозу. За підрахунками 
лікарів-бактеріологів, кожен четвер-
тий-п’ятий житель Волині може опи-
нитись під загрозою зараження.
 Тим часом п’ять випадків лептоспіро-
зу вже зафіксували від початку року на 
Тернопільщині, зокрема небезпечне за-
хворювання виявили у мешканців Під-
волочиського, Теребовлянського, Кре-
менецького районів та міста Тернопо-
ля. «За результатами епідрозслідуван-
ня, умовами, які сприяли інфікуванню, 
це було ведення домашнього господарс-
тва без засобів захисту, сільськогоспо-
дарські роботи, а також — купання у від-
критих водоймах», — зазначила лікар-
епідеміолог ДУ «Тернопільський облас-
ний лабораторний центр» МОЗ України 
Надія Годована. ■

■

біженців
з України прийняла Білорусь, розповів 
міністр закордонних справ країни Володи-
мир Макей. За його словами, нині їхня кіль-
кість не зростає.

Понад 160 тис.
хасидів
прибули до Умані з Ізраїлю для відзначення Рош 
га-Шана 3-4 жовтня, повідомила прес-секретар 
Уманського ВП ГУНП України у Черкаській облас-
ті Леся Усенко. Очікується ще приблизно 30 тис. 
паломників.

учасникiв
АТО, які відзначились у ході 
бойових завдань, нагородже-

но відзнаками оборонного відомства за мину-
лий тиждень, зазначив речник МОУ Олексій 
Чорнобай. Із початку проведення АТО відзнаки 
від міністерства  отримали понад 16 тис. учас-
ників АТО,  державні нагороди отримали понад 
11 тис. 300 бійців.

учасників
АТО пройшли 
реабілітацію 

або лікування за кордоном у рамках робо-
ти трастового фонду НАТО з медичної ре-
абілітації за два останні роки, повідомив 
керівник секції трастових фондів Агенції 
НАТО з підтримки та постачання (NSPA) 
Фредерік Пежо.

заповнено українські ПСГ станом на 
сьогодні. Обсяг газу в підземних схо-
вищах України у вересні збільшив-
ся до 14,010 млрд. куб. м, передає 
ПАТ «Укртрансгаз».

Близько  2,5 тис. 372 150 тис. На  45%
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

ДОВІДКА «УМ»

 Лептоспіроз — інфекційне захворювання, яке 
супроводжується гарячкою, інтоксикацією, уражен-
ням нирок та печінки тощо, і може призвести до 
смерті. Зараження недугою відбувається не тільки 
від контакту з гризунами і зараженими тваринами, 
а й при купанні чи питті води з відкритих во дойм, 
при контакті з вологим ґрунтом, при обробленні 
м’яса і вживанні забруднених овочів та фруктів. За-
хворювання розпочинається гостро; у деяких випад-
ках, люди можуть точно вказати годину. Як прави-
ло, воно розпочинається з ознобу, підвищення тем-
ператури тіла, з’являються болі в литкових м’язах. 
Спершу симптоми інфекції нагадують ознаки засту-
ди. Найнебезпечнішим ускладненням лептоспірозу 
є гостра ниркова недостатність. 

■

СУД ТА СПРАВА

Засвітив злочин
У Великобританії судитимуть британця за 
співпрацю з луганськими сепаратистами

■

КРИМІНАЛ

Замах на сто тисяч
За вбивство бізнесмена обіцяли 
понад 2,5 мільйона гривень

■

КОЛЕСА

Остання електричка
Із жовтня рух приміських електропоїздів 
ще не відмінять

■

І нинi примiськi електрички переповненi.❙
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«У Порошенка немає політичної 
волі відмовлятися від діючої 
мажоритарної системи...»
 ■ Експерти пророкували га-
рячу осінь. Але поки температу-
ра так собі. Пане Андрію, коли 
дасте жару?
 — Похолодало, що поро-
биш... Насправді дуже хотіло-
ся б, аби в країні нарешті настав 
спокій, і щоб побільшало конс-
труктиву в парламенті. Бо ми 
маємо, напевне, найкращий за 
25 років парламент за людським 
складом (багато людей з фронту, 
журналістів, волонтерів, людей 
iз громадянського сектору, бага-
то молодих), але водночас — як 
не парадоксально — ми маємо і 
найгірший парламент. Бо він не 
відповідає тим викликам, які пе-
ред ним ставить суспільство...
 Улітку ми два місяці блокува-
ли трибуну, був у нас і сидячий 
протест у дусі Махатми Ганді, і 
постійні виступи з вимогою при-
йняти низку законопроектів для 
зниження тарифів. Бо тарифи 
нині непосильні. Наша команда 
— команда Ляшка — дуже бага-
то їздить по областях, спілкуєть-
ся з людьми і бачить, що ситуа-
ція, коли півкраїни має жити на 
субсидію, це — абсурд. Ми даємо 
чіткий законодавчий механізм, 
але нас не чують. Тобто більшості 
парламенту байдуже до того, що 
люди не знають, як їм заплатити 
за новими тарифами. 
 ■ Так який же він після цього 
хороший, цей парламент?
 — Я ж кажу: не весь... Є люди, 
котрі, отримавши після пролитої 
на Майдані крові кредит довіри, 
його не варті. Водночас достро-
кові перевибори можуть тільки 
погіршити ситуацію. Подивіть-
ся соціологію: у нас буде вели-
ка «п’ята колона» в парламенті 
у випадку перевиборів.
 ■ Що ви маєте на увазі?
 — Опоблок і округи. У Поро-
шенка немає політичної волі від-
мовлятися від діючої системи, від 
мажоритарників. Як Тарас Гри-
горович писав, «За шмат гнилої 
ковбаси / У вас хоч матір по проси, 
/ То оддасте...»... На жаль, у нас 
ще багато людей, готових прода-
ти власну матір — це я про під-
куп виборців кажу — у чому ми 
переконалися під час довиборів до 
Ради на семи округах... 
 ■ Але ж ви не намагалися вне-
сти до парламенту проект закону 
щодо 100-відсоткової пропорцій-
ної системи?
 — Вимогою Радикальної пар-
тії є пропорційна система з від-
критими списками. Ми з першо-
го дня створення партії про це го-
воримо. Хоча ми знаємо, що таке 
округи, й здобували там перемо-
гу, наприклад у 2012-му по 208-
му округу, де переміг Олег Ляш-
ко. Але, щоб поміняти вибор-
чу систему, потрібна воля Пре-
зидента, це по-перше. По-друге, 
політична воля парламенту. А у 
нас немає ані того, ані того. Пре-
зидент боїться пропорційної сис-
теми, його влаштовує мажори-
тарна, бо БПП зараз доукомп-
лектована людьми, які повигра-
вали на округах і отримали певні 
гарантії від Банкової...

 ■ І все-таки: ви можете внести 
законопроект?
 — Думаю, що це зробимо най-
ближчим часом. 
 ■ Але підтримки такий зако-
нопроект не матиме?
 — Це було б диво, дуже ко-
рисне для країни. Його підтри-
має «Самопоміч», можливо, та-
кож «Батьківщина», плюс люди 
прогресивного мислення з решти 
фракцій. Але нам, нагадаю, пот-
рібно 226 голосів. 
 ■ І тут ми знову повертаємося 
до питання дострокових виборів, 
бо не зрозуміло, навіщо потрібен 
парламент, не здатний дати 226 
голосів за вартісну ініціативу. 
Але Олег Ляшко недавно казав, 
що він — проти виборів. Це ваша 
солідарна позиція?
 — У нас з усіх питань солідар-
на позиція.
 ■ Це погано.
 — Чому ж? Наш лідер з усіх 
питань радиться з командою, і 
може поміняти думку під впли-
вом цих нарад. Але це все за за-
чиненими дверима. Виходимо ж 
до суспільства ми з узгодженою 
позицією. 
 ■ Підсумуємо щодо виборів: 
вони наразі несуть небезпеку 
проходження «п’ятої колони», а 
закон про пропорційну систему 
приречений на провал...
 — Поки що приречений.
 ■ Хай так. Що тоді робити з 
Радою?
 — Сіяти правильне зерно, пе-
реконувати людей, щоб переви-
бори не становили загрози для де-
ржави. З соціологічної та циніч-
ної точки зору Радикальній пар-
тії дострокові вибори вигідні 
— подивіться опитування: ми 
зможемо провести вдвічі біль-
шу фракцію. Але якщо подиви-
тися, як голосують інші виборці, 
то на нас чекає один суцільний 
Опо блок плюс мажоритарники. 
Тому я й кажу, що слід сіяти доб-
ре зерно, яке колись проросте.

«Замість Будапештського 
формату кум Путіна та 
пенсіонер Кучма домовляються 
з мавпами з автоматами»
 ■ Які настрої зараз в кулуа-
рах парламенту?
 — «Батьківщина» спить і 
бачить дострокові вибори. Так 
само, як і Опозиційний блок. 
Щодо «Самопомочі» нічого не 
скажу, не цікавився.
 ■ Більшість ще існує?
 — Ситуативна. Така, яку ви-
тягують окремими голосування-
ми. За участю Опоблоку, «Волі 
народу», «Відродження» — сло-
вом, усіх недолюстрованих регіо-
нальних недобитків. 
 ■ Кого тоді вважати опози-
цією?
 — Радикальну партію. 
 ■ Так сказала б кожна з вами 
названих політсил. І «Батьків-
щина» з «Самопоміччю», і Опо-
блок.
 — Опоблок в опозиції до ук-
раїнського народу. Бо він чітко 
представляє кремлівський інте-
рес. А Радикальна партія першою 
вийшла з коаліції — після спроб 
змінити Конституцію, які за-
грожували українській держав-

ності. Бо ми вважаємо неприпус-
тимим навіть саме обговорення 
особливого статусу українських 
територій. І засуджуємо так зва-
ний «Мінський формат», який 
Олег Ляшко відкинув iз трибуни 
Верховної Ради з перших же днів 
існування такого формату. 
 Мені сподобалося, як ка-
зав Президент Ющенко, що ми 
жаліємося на недостатню під-
тримку Заходу, але самі не може-
мо сформувати правильний поря-
док денний. Адже у нас є унікаль-
ний документ — Будапештський 
меморандум, підписанням якого 
найбільші держави світу гаран-
тували нам безпеку. Ми навіть 
не вимагаємо переговорів у буда-
пештському форматі. Натомість 
у нас є якийсь «Мінськ», де Ук-
раїну представляють кум Путіна 
Медведчук та пенсіонер Кучма. 
При цьому Росії як суб’єкта пе-
реговорів там немає, а є якісь за-
харченки з плотницькими та гіві 
з моторолами та решта мавп з ав-
томатами.
 ■ Підписанти Будапештсь-
кого меморандуму не захисти-
ли Україну. Всупереч узятим 
зобов’язанням. 
 — Бо наша влада цього й не 
вимагала!
 ■ А як треба було вимагати?
 — Потрібні публічні заяви від 
нашого Президента, від мініст-
ра закордонних справ до керів-
ників Сполучених Штатів, Бри-
танії, Китаю, до всіх, хто гаран-
тував нам безпеку... 

Наступний Президент? 
Хто як не Ляшко
 ■ Пане Андрію, у Радикальної 
партії є політичні союзники?
 — Бог та український народ 
— наші союзники.
 ■ І все-таки?
 — Черчилль писав, що немає 
ані одвічних ворогів, ані постій-
них союзників, є тільки незмін-
ні національні інтереси. В парла-
менті бувають ситуації, коли ми 

iз «Самопоміччю» свої дії коор-
динуємо, бувають — iз «Батьків-
щиною». І все ж, коли ми поп-
росили колег iз «Батьківщини» 
підтримати наш протест проти 
тарифiв, вони тільки в останні 
два дні приєдналися. 
 ■ Тобто на вибори підете са-
мотужки? Хай би коли вони не 
відбулися...
 — Я думаю, вони відбудуться 
таки раніше, аніж за три роки.
 ■ Розраховуєте ще поліпшити 
свій нинішній результат?
 — Так. Ви нічого не питаєте 
про президентські вибори, а я їх, 
до речі, не виключаю...
 ■ І Ляшко стане Президен-
том...
 — А хто, як не він?
 ■ Скажімо так: є варіанти. На-
приклад «нове обличчя» чи то 
пак «свіжа кров»...
 — Ляшко як самостійний лі-
дер, у принципі, й сам є свіжою 
кров’ю, а щодо нових обличь, 
то тут ще треба розібратися, що 
мається на увазі. От Ляшко за-
вів нових людей до парламенту, 
і ми чітко тримаємося тієї пози-
ції, котра була у нас до виборів: 
захист української державності, 
української сім’ї, культури 
тощо. А багато є й таких «нових» 
людей, які, вибачте, скурвилися 
та й взагалі забули, навіщо вони 
туди йшли... Ви знаєте, що є така 
партія «Нові обличчя», яка скла-
дається з колишніх регіоналів?
 ■ Це такий нині мем — «нові 
обличчя», і я сказала з іронією, 
відповідаючи на вашу репліку 
щодо Президента. Проте Сергій 
Лещенко має президентські ам-
біції — чим він не глава держа-
ви?
 — Та його й головою сільської 
ради не виберуть. Хай Лещенко 
йде на мажоритарку й покаже, 
на що він здатен... Гідно вчинили 
Фірсов та Томенко, коли вийшли 
з фракції, а от такі персонажі, 
як Лещенко, Найєм чи Заліщук, 
вони хоч й тероризують Прези-

дента, але водночас лишаються в 
його фракції. Тут уже, як-то ка-
жуть, або хрест зніми, або труси 
вдягни. Якщо Лещенко вважає 
себе самостійним політиком, хай 
вийде з БПП та йде на округ — до 
речі, цього літа у нього така мож-
ливість була, коли на семи окру-
гах проходили довибори. 
 ■ Періодично хтось з керів-
ництва БПП обіцяє підняти пи-
тання про виключення Лещенка 
та решти...
 — Це дещо інше. А взагалі — 
навіть попри те, що в амораль-
ності нинішньої керівної верхів-
ки ні в кого не лишилося сум-
нівів, я не уявляю, як так можна 
— критикувати владу і водночас 
залишатися у провладній фрак-
ції, щоб тебе всліпу використали 
для збереження коаліції. 

«Про мій арешт нібито 
«забули», але натомість 
була проведена спецоперація 
з розправи над Ігорем 
Мосійчуком»
 ■ Коли Олега Ляшка спита-
ли, чи визнає він себе популіс-
том, він відповів приказкою: на-
звіть хоч горщиком, але в піч не 
ставте. Ви теж такої думки?
 — Мені більше інша приказ-
ка подобається: «Іван бабі — сес-
тра тричі». В популізмі нас зви-
нувачують, не розібравшись, що 
воно таке. За етимологією, сло-
во «популізм» не має негативно-
го забарвлення. Що воно озна-
чає? Висвітлювати ту позицію, 
яка болить більшості громадян. 
Якщо називати популізмом ви-
могу індексувати зарплати та 
пенсії, якщо захищати інтере-
си людини праці, якщо вимага-
ти зниження тарифів — це є по-
пулізм, то називайте нас популіс-
тами. 
 Але насправді ніякого по-
пулізму — із негативним відтін-
ком — у наших діях немає. По 
кожному питанню, яке ми акту-
алізуємо, ми даємо чіткі та кон-

ПРЯМА МОВА■

Андрій Лозовий: 
на суперника

Заступник голови Радикальної партії вважає, що нинішня влада може 
застосувати сценарій Кучми-1999, коли в суперники тодішньому 

Президенту просували заздалегідь «програшного» Петра Симоненка

Наталія ЛЕБІДЬ

31 серпня 2016 року було оприлюднено найсвіжіші рейтин-
ги політичних сил України. Серед тих, хто має намір голосувати 
і визначився з вибором, за «Батьківщину» проголосують 18,3%, 
за Опозиційний блок — 12,6%, за Радикальну партію Ляшка та 
«Самопоміч» — по 11,0%, за Блок Петра Порошенка — 9,1%, і 
за «Свободу» — 5,6%, повідомляє соціологічна група «Рейтинг». 
Третє місце у списку фаворитів найближчих перегонів — зовсім 
непогано для українських «радикалів». Партію Ляшка можна лю-
бити або ні, голосувати за неї або ні, але не зважати на неї вже 
не вийде. Саме тому «Україна молода» запропонувала бесіду «на 
злобу дня» заступнику голови цієї партії Андрію Лозовому. Про що 
вийшла розмова — дізнайтесь із нашого інтерв’ю. 

Андрій Лозовий на робочому місці в парламенті.❙
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кретні законодавчі пропозиції. 
Але парламентська більшість їх 
не приймає, лишаючи нинішню 
корупційну систему й надалі. 
 ■ Отже, ви — не популісти. А 
як ви тоді охарактеризуєте Юлію 
Тимошенко?
 — Складно сказати. Я її ніко-
ли не підтримував.  
 ■ Але «Батьківщина» грає на 
одному з вами електоральному 
полі?
 — Знаєте, я привчаю своїх ко-
лег не оперувати такими понят-
тями. Ну яке електоральне поле? 
Так і до «біомаси» можна дійти. 
Є люди. Люди, про яких слід ду-
мати. Як думати й про те, що ти 
для них по совісті готовий зроби-
ти. І як ти будеш дивитися в очі 
прийдешнім поколінням. Тут я 
знову зацитую Черчілля, котрий 
сказав, що політик від держав-
ного діяча тим відрізняється, що 
політик думає про вибори, а де-
ржавний діяч — про наступні по-
коління. 
 ■ Якийсь час тому Олег Ляш-

ко казав про те, що проти членів 
Радикальної партії можуть бути 
порушені кримінальні справи. 
Прокоментуйте стан речей на те-
перішній час.
 — Справи порушені. Якщо 
говорити про ту частину Ради-
кальної партії, яка представлена 
у парламенті, то справи є проти 
мене, проти Олега Ляшка, про-
ти Ігоря Мосійчука, проти Сер-
гія Рибалки, проти Андрія Ар-
теменка, проти Сергія Скура-
товського, проти Дмитра Лінь-
ка, який, до речі, був першим 
командиром батальйону «Свята 
Марія» і брав участь у боях під 
Мар`їнкою, пройшов іловайське 
пекло... Отак влада «цінує» своїх 
героїв... 
 Коли Олег Ляшко прямо за-
явив про те, що ніколи зраду на-
ціональних інтересів України не 
підтримає, то Петро Порошен-
ко (а свідками цього були і Лож-
кін, і Яценюк, і Гройсман, і Ава-
ков) заявив, що він почне сад-
жати депутатів від РП. Це було 
в червні 2015 року, а вже за мі-
сяць надійшло подання на мій 
арешт, потім його відкликали 
нібито на доопрацювання (а на-
справді радники Шокіна просто 
не врахували, що я є депутатом 
ПАРЄ, тож згоду на арешт тре-
ба спитати ще й там, а там її не 
буде, бо доказова база мого «зло-
чину» відсутня)... 
 ■ І що ж було потім?
 — Потім про мій арешт ніби-
то «забули», але натомість була 
проведена спецоперація з роз-

прави над Ігорем Мосійчуком. 
Те відео щодо Мосійчука, яке 
змонтував Шокін, було повніс-
тю сфальсифіковане, я можу це 
довести, розібравши його по кад-
рах, бо воно ще й дуже неякіс-
но змонтовано... Це була верши-
на зухвальства, і я пам’ятаю, як 
до мене підійшов Степан Хмара 
і сказав, що коли з нього зніма-
ли недоторканність у Верховній 
Раді УССР, то принаймні дозво-
лили висловитися на свій захист, 
а Ігорю й цього не дали зробити... 
Відтак усіма судами було доведе-
но невинуватість Мосійчука, але 
здоров’я його позбавили. Бо особ-
ливий цинізм був у тому, що його 
тримали в СІЗО між двома плано-
вими операціями...  
 ■ Нові арешти очікуєте?
 — Можливо. Але ми до них 
морально готові. Мене цим осо-
бисто налякати тяжко. Лідер 
наш теж відсидів, і довів свою 
невинуватість у Європейсько-
му суді з прав людини. Справа 
Мосійчука нині також там, і я не 

сумнівають, що суд він виграє, 
а відтак отримає рішення про 
компенсацію від ЄСПЛ. Держ-
бюджету, таким чином, від цьо-
го будуть збитки. І тут треба по-
рушувати питання щодо того, 
хто нестиме відповідальність за 
те, що нас по «бєспрєдєлу» сад-
жають, а потім держава мусить 
політв’язням відшкодовувати 
завдані збитки?   
 ■ А Мосійчук не бажає відмо-
витися від матеріальної части-
ни компенсації, вдовольнивши-
ся тільки моральною сатисфак-
цією?
 — Немає такої процедури. Я 
йому як друг пораджу невелику 
частину коштів лишити собі на 
лікування, а решту віддати. Доб-
рим людям на добрі справи. 

«Бойка будуть штучно 
витягувати у другий тур — 
як колись, у 1999-му, Кучма 
витягував Симоненка — щоб 
він, врешті-решт, програв 
іншому кандидату»
 ■ Пане Андрію, повертаю-
чись до президентських ви борів. 
Найбільший рейтинг зараз у 
Юлії Тимошенко та Юрія Бой-
ка. Якщо розклад суттєво не змі-
ниться, то саме вони виходять у 
другий тур...
 — Стосовно Бойка можу вам 
трохи привідкрити завісу і, не на-
зиваючи моїх джерел, повідоми-
ти, що його як зручного спаринг-
партнера розкручує адміністра-
ція Президента. І оскільки Опоб-
лок більшість суспільства не 

сприймає, Бойка будуть штучно 
витягувати у другий тур — як ко-
лись, у 1999-му, Кучма витягував 
Симоненка — щоб він, урешті-
решт, програв іншому кандида-
ту. Тобто Петру Порошенку. 
 ■ Порошенко, згідно з його 
нинішніми рейтингами, у дру-
гий тур не проходить.
 — Знаєте, як сказав один 
політтехнолог, який зараз із 
Бойком працює, Бойко сам у 
такий варіант не вірить, але на 
Банковій вважають, що це мож-
ливо.
 ■ А Тимошенко Банкова куди 
подіне?
 — Нікуди. Вона пройде у дру-
гий тур. 
 ■ І її суперником буде?..
 — Олег Ляшко. Це стає все 
очевиднішим та очевиднішим. 
А щодо остаточного вибору, то 
його зробить український на-
род. 
 ■ Поговорiмо про нові полі-
тичні сили. Цього року очікува-
лося створення «єврооптиміс-

тами» спільної партії, але у під-
сумку журналістська трійця в 
особі Лещенка, Найєма та За-
ліщук влилася у «Демальянс», 
«прокурорська група» Саква-
релідзе та Каська пішла своїм 
шляхом, а Саакашвілі взагалі 
лишився ні з чим...
 — Мені здається, ви зараз 
принижуєте одну з найважливі-
ших у сучасному світі професій 
— журналістську, називаючи Ле-
щенка та його друзів своїми коле-
гами... Це звичайні маніпулято-
ри та політичні заробітчани. 
 ■ Словом, вони вам не імпону-
ють?
 — Я з самого початку до них 
досить скептично ставився. 
Якщо Саакашвілі — такий ве-
ликий реформатор, то чому він 
у себе в Грузії у розшуку? При 
всій повазі до грузинського на-
роду, який пережив у 2008 році 
таке ж горе, яке нині пережи-
ваємо ми... До речі, це ганьба, 
що тоді наш парламент не прого-
лосував постанову про засуджен-

ня російської агресії. І дуже по-
казово, що більшість депутатів 
Тимошенко — вочевидь, за її ко-
мандою — не голосувала за цю 
постанову. Проголосували тіль-
ки восьмеро, в тому числі і Олег 
Ляшко, який тоді був у її фрак-
ції. Якби тоді парламент почув 
Президента Ющенка і не «про-
ковтнув» російську агресію щодо 
Грузії, ми б сьогодні мали менше 
проблем у себе на Донбасі.  
 ■ Ви вже вдруге згадуєте 
Ющенка. Ностальгуєте за його 
президентством?
 — Я вважаю, що це дуже не-
дооцінена постать. Можливо, 
він прийшов трохи не у свій час, 

і тому його реформаторство ли-
шилося незрозумілим. Я ніколи 
нікого не ідеалізую, але давай-
те відверто: за чверть віку був в 
Україні кращий Президент? Він 
був єдиним українським Прези-
дентом. А решта... Комсомолець 
Кравчук, «червоний директор» 
Кучма, відверто проросійський 
Янукович та бізнесмен Порошен-
ко, який завжди буде займатися 
своїм бізнесом. 
 А щодо «єврооптимістів», то 
в їхньому середовищі є люди, 
до яких можна ставитися з по-
вагою. Це пан Віктор Чумак, 
пані Наталя Новак, але щодо за-
їжджих реформаторів, то тут у 
мене був скепсис від самого по-
чатку. Дивіться, Саакашвілі — 
вже півтора року «губернатор» 
Одеської області, то де його ре-
форми? Піариться і заробляє... 
А коли привезений ним Геор-
гій Лорткіпанідзе, начальник 
одеської поліції, говорить на на-
раді «я нє памінаю вас, гаварітє 
на панятном для мєня язикє», то 

це взагалі ганьба. Нє панімаєш, 
то сиди й мовчи! Така зневага 
до України, яка дала тобі новий 
дім!..
 До речі, про поліцію. Її рефор-
ма, за яку бралася рік тому Хатія 
Деканоїдзе, провалена. І це сто-
сується не тільки грузинів. Фак-
тично ніхто з «гастролерів» не 
впорався, і всі вони роз’їхалися. 
Де зараз Саша Боровік? Де Абро-
мавічус? Де Ека Згуладзе? Всі по-
вернулися до Європи. 

«Бідність розхитує ситуацію 
в державі, можливо, навіть 
більше, ніж війна»
 ■ А хто впорався? Аваков? 
Соцмережі вже який день обго-
ворюють розстріл дніпровських 
«копів». Виникла версія, що ця 
трагедія була постановочною, і 
все задля «поправки Авакова», 
яка дає силовикам більше повно-
важень.
 — При всій повазі до Арсена 
Борисовича (а я знаю, скільки 
він зробив для формування доб-

ровольчого руху і для реформу-
вання системи МВС), мені все ж 
здається, що це з його боку була 
не надто виважена думка. Якщо 
навіть уявити, що за презумпцію 
правоти поліцейського проголо-
сує парламент (хоча це навряд 
чи), її не прийме українське сус-
пільство. Можливо, таке слуш-
но запровадити через роки, коли 
буде завершена реформа націо-
нальної поліції.
 Арсен Борисович, я думаю, 
таку заяву зробив поспішно. Він 
жива людина, яка переживає за 
своїх підлеглих і прагне їх за-
хистити. Я довго не коменту-
вав цю ситуацію, бо, по-перше, 

дуже шкода людей (нам уже ніх-
то не верне Ольгу та Артема), а, 
по-друге, треба копати глибше: 
у нас дуже погано готують полі-
цейських. Невже у нас, серед 40 
мільйонів українців, не знай-
деться жодного, хто міг би очо-
лити поліцію?.. А приїжджі гас-
тролери роз’їдуться всі. Разом із 
Саакашвілі — пом’янете моє сло-
во.  
 ■ Здається, це Боровик ка-
зав, що він ніяк не очікував та-
кого шаленого спротиву систе-
ми, коли їхав сюди «робити ре-
форми»...
 — Найлегше за все сказати: 
«Ми хотіли, але нам не дали». А 
чим же ви місяцями займалися 
на держслужбі, маючи достатньо 
великі повноваження?...
 ■ Яка проблема в Україні є за-
раз першостатейною?
 — Бідність. Бо те, як зараз 
живуть люди, розхитує ситуа-
цію в державі, можливо, навіть 
більше, ніж війна. Чим заможні-
ше та впевненіше в нас житимуть 
люди, тим швидше ми піднімемо 
економіку, тим скоріше поверне-
мо собі свої території. Нам треба 
йти шляхом поступу й розвитку, 
а не шляхом проїдання та наби-
рання боргів.
 ■ А децентралізація? Хіба це 
не одне з основних завдань?
 — Ні. У нас якийсь потяг пе-
реоцінювати децентралізацію. 
Вона потрібна, але в той час, 
коли мільйони українців жи-
вуть за межею бідності, в той 
час, коли продовжується війна, 
не варто ставити децентраліза-
цію понад усе. Чим поступові-
шою вона буде, тим краще. Тут 
важливо не виплеснути дитину 
разом із водою. І не передати на 
місця більше повноважень, ніж 
це потрібно.
 ■ Але, даруйте, ви говори-
те про бідність, а децентраліза-
ція — це якраз історія про те, як 
цю бідність здолати. Чи принай-
мні спробувати це зробити. В де-
ржбюджет-2017 знову закладено 
субвенції та дотації, тобто центр 
«рулить» і вкотре спускає на міс-
ця кошти на все — науку, освіту, 
медицину...
 — Якщо говорити про бюд-
жетну децентралізацію, то вона, 
безумовно, вкрай необхідна. 
Чим більше коштів буде на міс-
цях, тим краще. І тут є ще одна 
проблема. Ми якось захоплює-
мося трендами, і далі них нічо-
го не бачимо. Наприклад, усі го-
воримо про корупцію. А що, на 
місцях її нема? Там вона не мен-
ша. Чи в Києві вкрадуть гроші, 
чи місцеве начальство це зробить 
— людям від цього не легше. 
 ■ І що робити?
 — Проводити глибоку та ком-
плексну реформу держслужби. 
Не може бути у сільській раді 
чиновників більше, ніж у мерії 
Нью-Йорка. А в нас такі преце-
денти — із роздутим чиновниць-
ким апаратом — існують. 
 ■ Підсумовуючи все сказане: 
назвіть найперші кроки, до яких 
вдаватиметься Радикальна пар-
тія, аби поліпшити ситуацію в 
цілому чи привернути увагу до 
певних проблем.
 — Казав сліпий: «Побачи-
мо»... Ми будемо діяти вiдповiд-
но до ситуації, але завжди лиша-
тимемося на сторожі інтересів де-
ржави та кожної української ро-
дини. Якщо говорити про базові 
ініціативи Радикальної партії, то 
це — економічна модернізація, 
соціалізація економіки, виведен-
ня економіки з тіні, залучення 
інвестицій, відродження націо-
нального виробництва, гаранто-
ване перше робоче місце для мо-
лоді (запобігання еміграції), ін-
дексація зарплат та пенсій. А 
вже далі крок за кроком йтиме-
мо по шляху розвитку. ■

Бідність є найбільшою проблемою України. Бо те, як 
зараз живуть люди, розхитує ситуацію в державі, 
можливо, навіть більше, ніж війна. Чим заможніше 
та впевненіше у нас житимуть люди, тим швидше 
ми піднімемо економіку, тим швидше повернемо 
собі свої території. Нам треба йти шляхом поступу й 
розвитку, а не шляхом проїдання та набирання боргів.

«Бойка розкручують
Порошенка у другому турі»

Андрій Лозовий з колегами по фракції у Європарламенті.❙



КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 23.15, 3.35 

ТСН

06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.35 Маша і Ведмідь

09.30 Чотири весілля

10.50, 12.20 Міняю жінку-8

14.10 Т/с «Сліпа»

14.45 Мольфар

15.45, 4.10 Сімейні 

мелодрами-6

17.15, 2.05 Мелодрама 

«Уламки щастя»

20.30, 00.00 Чистоnews 2016

21.00 Т/с «Свати-6»

22.00 Гроші

00.20 Драма «Вікінги-3»

01.15 Драма «Вікінги-3». 

Мовою оригіналу»

04.05 Служба розшуку дітей

ІНТЕР

06.10, 13.10, 14.20, 5.15 

Слідство вели...

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

17.40 Новини

07.15, 8.10 «Ранок з 

«ІНТЕРом»

09.20, 12.25 Т/с «Зимове 

танго»

15.20 Чекай на мене. 

Україна

18.00, 19.00 Стосується 

кожного

20.00, 0.55, 4.25 Подробиці

21.00 Т/с «Друге життя»

23.00 Х/ф «Вибір моєї 
матусі»

01.55 Д/п «Україна: забута 

історія»

02.45 Т/с «Сусіди»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.50, 7.15, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 

Події

09.15 Зоряний шлях

10.50, 5.00 Реальна містика

11.50 Х/ф «Ванька»

13.45, 15.30 Т/с «Зведена 

сестра»

18.00 Т/с «Співачка»

19.45 Говорить Україна

20.55 Т/с «Лінії життя»

23.00 Події дня

23.30 Х/ф «Мумія-3: 

гробниця 

імператора 

драконів»

ICTV

05.45 Служба розшуку 

дітей

05.50, 19.20 Надзвичайні 

новини

06.50 Факти тижня

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки

10.15 Зірка YouTube

11.30 Без гальм

11.50, 13.10 Дивитись 

усім!

12.45, 15.45 Факти. День

14.00, 16.20 Х/ф 
«Турбулентність»

16.45 Х/ф «Три ікси-2. 
Новий рівень»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Більше ніж правда

21.40 Т/с «Нюхач»

22.25 Свобода слова

01.05 Х/ф «Призначення 
(Патруль часу)»

03.25, 4.35 Провокатор

04.10 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

05.00, 18.00 Абзац

05.55, 7.10 Kids Time

05.57 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»

07.15 Х/ф «Оз: великий і 
жахливий»

10.00 Х/ф «Хоббіт: битва 
п’яти воїнств»

13.00 М/ф «Іван Царевич і 

Сірий вовк-2»

14.20 Т/с «Не родись 

вродливою»

19.00 Ревізор

22.00 Пристрасті за ревізором

01.00 Х/ф «Похмурі тіні»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 1.55, 5.55 Огляд преси

06.25, 18.45 Місцевий час

06.35, 17.50 Час громади

06.43, 8.20, 21.25, 0.15 Бізнес-

час

06.45 Клуб LIFE

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00, 

23.00, 00.00, 2.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.10, 7.32, 8.10, 8.25, 8.35 

Інформаційний ранок

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

20.03, 0.30 Час. Підсумки дня

22.15 Стоп корупції!

23.30 Кордон держави

01.20, 5.15 Дзеркало історії

02.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.00 Т/с «Паршиві вівці»

09.10, 19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»

10.20, 17.25 Т/с «Детективи»

11.50 Х/ф «Ати-бати, йшли 
солдати...»

13.30, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: 

Нью-Йорк-9»

14.00, 19.00, 23.15, 2.20 Свідок

15.25 Т/с «Гаваї 5.0-4»

23.45 Т/с «Той, що читає 

думки-3»

00.45 Т/с «Мертва зона»

02.50 Випадковий свідок

03.05 Речовий доказ

04.10 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Бравісимо, Тамара 

Бойко!, ч. 2 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.35 Інформаційна програма 

«Культура.День». 

Дайджест

07.55 У світ прекрасного 

дитину ведемо, ч. 2 

08.20 Ранок iз «Культурою»

08.55 Центр уваги. Крихітні 

електрокари 

09.20 Мовою Мистецтва. 

Академія. Майстерня 

живопису і храмової 

культури 

09.45 Д/ф «Довге покаяння» 

10.05 Головна роль. Богдан 

Струтинський 

11.00 Концерт-реквієм 

14.00, 02.00 Х/ф «Злочин 
iз багатьма 
невідомими», ч. 1 

15.00, 03.00 Ігор Горяний. 

Художник, філософ, 

мандрівник

16.00 Азбука ремесел

16.20 Поезія і музика

17.00 Планета Тагор

17.30 Відлуння. Богдан 

Ступка

18.25 Новини. Світ

18.40 Новини 

19.00, 00.00 Інформаційна 

програма «Культура.

День»

19.20 Світ у прямокутнику. 

Микола Данюк

19.50 Чернігів. Спасо-

Преображенський собор

20.05 Передчуття. Олена 

Чінка, ч. 3

21.00 Циркова програма 

«Екстрим арена», ч. 1

22.00 Ів Жаміак «Азалія». 

Вистава Київського 

академічного театру 

«Колесо»

00.20 Світ у прямокутнику. 

Євген Дерлеменко, ч. 1

00.50 Туристичними 

стежками. Чигирин

01.05 Передчуття. Олена 

Чінка, ч. 1

04.00 «Та все ж таки» Вистава 

Харківського «Театру 

19» за п’єсою Мара 

Байджиєва «Дуель»

05.15 Роздуми Йоганнеса 

Брамса

 

СТБ

06.40, 16.00 Все буде добре!

08.40 Все буде смачно!

10.35, 18.30 За живе!

11.45 Х/ф «З привітом, 
Козаностра»

13.40 Битва екстрасенсів 16

18.00, 22.00 Вiкна-новини

20.00, 22.45 Хата на тата

01.00 Один за всіх

02.10 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.00 Таке спортивне життя

06.30 Відлуння

07.00 Зоопарки світу

09.50, 16.50 Алло, лікарю!

11.15, 19.45 Д/ф «Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем»

13.45, 17.45 Дороги до 

прекрасного

14.35, 21.40 Подорож в 

царство тварин

16.15, 21.00 Мова тварин

18.15 Іпостасі спорту

18.45 В гостях у Дмитра 

Гордона

22.10 Пригоди Остіна 

Стівенса

23.10 Сили природи

00.00 Ніч чорних краваток

01.10 Життя на Вершині

02.55 Після опівночі

03.55 Світські хроніки

04.20 Кумири

04.30 Модні історії

04.50 Цивілізація Incognita

05.10 Джаз-коло

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

06.35, 8.30 Нове «Шалене 

відео по-українськи»

07.05 Top Gear

08.10, 19.00 ДжеДАІ

09.50 Облом.UA.

11.55 Реал-Бодрит

12.55 Українські сенсації

13.55 Люстратор 7, 62

14.55 Люстратор. Спецпроект

15.50 Секретні матеріали

18.30 Спецкор

19.20 Цілком таємно

20.00 Х/ф «Ласкаво 
просимо в пастку»

22.00 Т/с «Моссад»

22.55 Х/ф «Залізний кулак»
01.05 Д/п «Завоювання семи 

морів»

ФУТБОЛ

06.00, 8.00, 20.35 Топ-матч

06.10 «Халл Сіті» — «Челсі». 

ЧА

08.10 «Шахтар» — «Зоря». 

ЧУ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.15 Великий футбол

12.00 «Реал» — «Ейбар». ЧІ

13.50 «Ворскла» — 

«Олімпік». ЧУ

16.00 «МЮ» — «Сток Сіті». 

ЧА

17.50 ЧА. Огляд туру

18.45 «Сельта» — 

«Барселона». ЧІ

20.40 «Сталь» — 

«Чорноморець». ЧУ

22.50 «Тоттенгем» — «Ман 

Сіті». ЧА

00.35 ЧІ. Огляд туру

05.00 ЧА. Огляд туру

ЄВРОСПОРТ

04.00, 15.30 Футбол. 

Чемпіонат MLS

07.00, 23.00 Велоспорт. Тур 

Ломбардії

08.15 Велоспорт. Тур де 

Єврометрополь

09.30 Стрільба з лука. Кубок 

світу

10.30 Настільний теніс. Кубок 

світу. Чоловіки

12.30, 13.00, 21.00, 2.30 

Снукер. European 

Masters 

15.45, 1.15 Футбол. Чемпіонат 

світу серед дівчат (до 

17 років). Груповий етап 

18.00, 00.00 WATTS

18.15 Найкраще з кінного 

спорту

18.45 Футбол. ЧА. 

Чемпіоншип. Огляд

19.15 Футбол. ЧА. 

Чемпіоншип

00.15 Футбол. Чемпіонат 

MLS. Найкращі 

моменти

00.45 Футбол. ФІФА

МЕГА

06.00 Полювання на вбивць

06.50, 10.20 Вражаючі кадри

07.40 Бандитська Одеса

08.30 Правда життя

09.30, 18.00 Вижити попри все

11.10 Вижити у світі людей

12.10, 18.50 Правила життя

13.00, 19.40 У пошуках істини

14.00 Містична Україна

15.00, 20.40, 1.20 Секретні 

історії

16.00 Карл Великий

17.00 Жирафи: вартові 

савани

21.40 Світанок планети

22.40 Рідні домівки

23.40 Покер

00.20, 5.10 Очима слідчих

03.50 Вражаюче відео

К1

05.00 Рецепти щастя

05.50 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

09.20 Топ-модель по-

російськи

10.20, 14.00, 19.00, 20.00, 

21.00 Орел і решка

12.20 Т/с «Дикий ангел»

16.00 Файна Юкрайна

17.00 Розсміши коміка

18.00 Звана вечеря

22.00 Х/ф «Дюплекс»
23.45 Т/с «Сонна Лощина»

01.30 Т/с «90210: нове 

покоління»

03.00 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.45 Байдиківка

07.10, 9.55 М/с «Клуб Вінкс: 

школа чарівниць»

07.35 М/с «Ескімоска. 

Пригоди в Арктиці»

08.00 МультMIX

10.50 Т/с «Чудесна подорож 

Нільса з дикими 

гусьми»

12.00, 17.55, 23.00 Панянка-

селянка

13.00 Танька і Володька

14.00, 20.00 Одного разу під 

Полтавою

15.00 Т/с «Домашній арешт»

16.00 Віталька

16.55, 22.00 Країна У

21.00 Т/с «Кухня»

00.00 Т/с «Світлофор»

01.00 Т/с «Студія 17»

01.55 Теорія зради

02.50 БарДак

03.55 Т/с «Щоденники 

Темного»

05.00 У ТЕТа тато!

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 18.40, 21.00, 

1.30, 5.10 Новини

06.10, 6.45, 8.10 Спорт

06.15, 8.15 АгроЕра

06.25, 7.05, 8.25 Смакота

06.35 Ера будівництва

07.15 Ранок

08.35 Паспортний сервіс

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

15.00 Фольк-music

16.05 Твій дім

16.30, 17.30 Орегонський 

путівник

17.00 Вікно в Америку

18.00 Книга.ua

18.25, 1.20 Новини. Світ

19.00, 1.45 Новини. Культура

19.25, 22.45 З перших вуст

19.30 Про головне

20.00 Перша шпальта

20.30 Вересень

21.30, 5.35 Новини. Спорт

21.50 Т/с «Епоха честі»

ТРК «ЕРА»
23.00 Підсумки

23.20 Золотий гусак

23.50 На слуху

02.00 Класики світової 

літератури

02.15 Телевистава 

«Безталанна»

04.25 Д/ф «Гнат Юра. На 

перехрестях часу»
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 23.15, 3.35 ТСН

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

07.35 Маша і Ведмідь
09.30 Чотири весілля
10.50, 12.20 Міняю жінку-8
14.10 Т/с «Сліпа»
14.45 Мольфар
15.45, 4.10 Сімейні мелодрами-6
17.15 Мелодрама «Уламки 

щастя-2»
20.30, 00.00 Чистоnews 2016
21.00 Т/с «Свати— 6»
22.00 Життя без обману 2016
00.20 Драма «Вікінги-3»
01.15 Драма «Вікінги-3». 

Мовою оригіналу»
02.05 Мелодрама «Уламки 

щастя-2»
04.05 Служба розшуку дітей

ІНТЕР

06.05, 11.15, 12.25, 14.20, 5.15 

Слідство вели...

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

17.40 Новини

07.15, 8.10 «Ранок з 

«ІНТЕРом»

09.20, 21.00 Т/с «Друге 

життя»

14.45 Судові справи

15.45 Сімейний суд

16.40 Давай одружимося

18.00, 19.00 Стосується 

кожного

20.00, 0.55, 4.25 Подробиці

23.00 Х/ф «Ваша зупинка, 
мадам»

01.55 Д/п «Україна: забута 

історія»

02.45 Т/с «Сусіди»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.00, 11.15, 4.10 Реальна 
містика

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
1.20 Події

07.15, 8.15 Ранок з 
Україною

09.15, 3.50 Зоряний шлях
13.15, 15.30, 5.10 Агенти 

справедливості
15.50, 20.55 Т/с «Лінії 

життя»
18.00 Т/с «Співачка»
19.45 Говорить Україна
23.00 Події дня
23.30 Т/с «C. S. I. Нью-Йорк 3 

сезон»
02.10 Х/ф «Мумія 3: 

гробниця імператора 
драконів»

ICTV

05.25, 20.20 Громадянська 
оборона

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

новини
09.50, 16.50 Т/с «Острів 

непотрібних людей»
11.45, 13.20 Х/ф 

«Турбулентність»
12.45, 15.45 Факти. День
14.25 Т/с «Відділ 44»
15.25, 16.20, 21.40 

Т/с «Нюхач»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.25 Х/ф «Тремтіння 

землі»

00.20 Т/с «Комісар Рекс»
01.20 Т/с «Ганнібал»
03.10, 4.35 Провокатор
04.00 Служба розшуку дітей
04.05 Студія Вашингтон
04.10 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.10 Служба розшуку дітей
03.15, 2.15 Зона ночі
05.20 Дорослі як діти
06.15, 18.00 Абзац
07.10, 8.30 Kids Time
07.12 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
08.32 Т/с «Спецзагін «Кобра»
10.30 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»

14.20 Т/с «Не родись 
вродливою»

19.00 Половинки
21.00 Київ вдень і вночі
22.00 Любов на виживання

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.20, 1.55, 5.55 Огляд преси
06.25, 18.45 Місцевий час
06.35, 17.50 Час громади
06.43, 8.20, 21.25, 0.15 Бізнес-час
06.45 Клуб LIFE
06.55 Ранок із Біблією
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 2.00, 4.00, 
5.00 Час новин

07.10, 7.32, 8.10, 8.25, 8.35 
Інформаційний ранок

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 
13.15, 14.15, 15.25, 
16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день
20.03, 0.30 Час. Підсумки дня
22.15 Стоп корупції!
23.30 Агрокраїна
01.20, 5.15 Дзеркало історії
02.15 Машина часу
03.15 Феєрія мандрів
03.35 Не перший погляд
04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.00 Правда життя. Професії
06.20 Х/ф «Грішник»
07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін і 

партнери»
08.30 Ранковий «Свідок»
10.35, 17.25 Т/с «Детективи»
12.10 Мисливці за привидами
13.45, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: 

Нью-Йорк-9»
14.00, 19.00, 23.15, 2.15 Свідок
15.35 Т/с «Гаваї 5.0-4»
23.45 Т/с «Той, що читає 

думки-3»
00.40 Т/с «Мертва зона»
02.45 Випадковий свідок
03.00 Речовий доказ
04.05 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну
06.05 Азбука ремесел 
06.20 Поезія і музика 
07.00 Ранок iз «Культурою»
07.35, 18.25 Новини-Світ 
07.45, 18.40 Новини 
08.00, 19.00, 00.00 

Інформаційна програма 
«Культура.День» 

08.15 Ранок iз «Культурою»
08.55 Планета Тагор 
09.20 Світ у прямокутнику. 

Микола Данюк 
09.50 Чернігів. Спасо-

Преображенський собор 
10.05 Передчуття. Олена Чінка, 

ч. 3 
11.00 Циркова програма 

«Екстрим арена», ч. 1 
12.00 Ів Жаміак «Азалія». 

Вистава Київського 
академічного театру 
«Колесо» 

14.00, 02.00 Х/ф «Злочин 
iз багатьма 
невідомими», ч. 2

15.05, 03.05 У колі друзів. 
Творчий вечір 

композитора Олега 
Селіванова

16.00 Обереги. Марія 
Примаченко

16.20 Православний календар 
16.30 Репетиція одного 

оркестру. Микола Лисенко
17.00 Невигадані історії з 

життя одного театру, ч. 4
17.20 Православний календар 
17.30 Олена Пчілка. « Я не йду 

в слід чийсь»
19.20 Валерій Бесараб. Життя 

подібне кометі
20.15 Жовтневий палац. 

Марафон довжиною 
60 років

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

21.00 А. Адан. «Жізель». 
Вистава Національної 
опери України

22.45 Православний календар 
23.00 Акторські зустрічі з 

Галиною Стефановою. 
До 25-ліття «Мистецької 
групи Яра». (Нью-Йорк)

00.00 Інформаційна програма 
«Культура.День» 

00.20 Костянтин Ріттель-
Кобилянський

01.10 Роман Коваль. 
Повернення правди. 
Отаман Ільницький

01.45 Церква Різдва Пресвятої 
Богородиці

04.00 Маріус фон Маєнбург. 
«Потвора». Вистава 
навчального театру 
Київського національного 
університету ім. 
Карпенка-Карого

05.20 Ювілейний авторський 
вечір Лесі Дичко. «И 
нарекоша имя Киев»

 
СТБ

07.15, 16.00 Все буде добре!
09.15 Все буде смачно!
10.10, 18.30 За живе!
11.40 МастерШеф-4
18.00, 22.00 Вiкна-новини
20.00, 22.45 МастерШеф-6
23.30 Т/с «Коли ми вдома»
01.00 Один за всіх
02.50 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.00 Таке спортивне життя
06.30 Подорож у царство 

тварин
07.00, 22.10 Пригоди Остіна 

Стівенса

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

Другої світової війни: 
день за днем»

13.45 Будьте здорові!
13.55 Дороги до прекрасного
14.45, 23.10 Сили природи
16.15, 21.00 Мова тварин
17.45 Соціальній статус: ваша 

пенсія
18.40 В гостях у Дмитра 

Гордона
21.40 Відлуння
00.00 Ніч чорних краваток
01.00 Життя на Вершині
02.45 Після опівночі
03.40 Світські хроніки
04.05 Кумири
04.15 Модні історії
04.35 Цивілізація Incognita
05.00 Джаз-коло

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
06.35 Нове «Шалене відео 

по-українськи»
07.35, 11.40, 1.50 Облом.UA.
08.10, 19.00, 22.55 ДжеДАІ
08.30, 18.30 Спецкор
09.00, 23.15 Секретні матеріали
09.20 Д/п «Вердикт історії»
12.40 Відеобімба
13.55 Х/ф «Випробування 

вогнем»
15.45, 22.00 Т/с «Моссад»
16.40 Х/ф «40 днів та 

ночей»
19.20 Люстратор. Спецпроект
20.00 Х/ф «Безмовна 

отрута»
23.50 Х/ф «Дюна»

ФУТБОЛ

06.00, 8.00, 3.25, 5.25 Топ-матч
06.10 «Севілья» — «Алавес». ЧІ
08.10 «Бернлі» — «Арсенал». 

ЧА
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE
10.20 «Шахтар» — «Зоря». ЧУ
12.05 Великий футбол
13.50 «Сталь» — 

«Чорноморець». ЧУ
16.00 «Малага» — «Атлетік». ЧІ
17.50 ЧІ. Огляд туру
18.50 «Тоттенгем» — «Ман 

Сіті». ЧА
20.40 «Реал» — «Ейбар». ЧІ
22.50 «Ворскла» — «Олімпік». 

ЧУ
00.40 ЧА. Огляд туру
01.35 «Свонсі» — 

«Ліверпуль». ЧА
03.35 «Валенсія» — 

«Атлетіко». ЧІ

ЄВРОСПОРТ

04.00, 5.30, 18.00, 18.45, 1.00 
Футбол. Чемпіонат світу 
серед дівчат (до 17 
років). Груповий етап

07.00 Велоспорт. Тур де 
Єврометрополь

08.15 Велоспорт. Тур Ломбардії
09.30 Настільний теніс. Кубок 

світу. Чоловіки
11.30 Футбол. Чемпіонат MLS. 

Найкращі моменти
12.00, 13.00, 21.00, 2.30 Снукер. 

European Masters
16.00, 23.00 Велоспорт
23.45 Автоспорт. Формула-3
00.15 Авто- і мотоспорт. Тест 

драйв
00.30 Автоспорт. Серія 

Blancpain

МЕГА

06.00 Полювання на вбивць
06.50, 10.20 Вражаючі кадри
07.40 Бандитський Київ
08.30 Правда життя
09.30, 18.00 Вижити попри все
11.10 Вижити у світі людей
12.10, 18.50 Правила життя

13.00, 19.40 У пошуках істини
14.00 Містична Україна
15.00, 20.40 Секретні історії
16.00 Карл Великий
17.00 Крилаті мавпи Шангрі-Ла
21.40 Світанок планети
22.40 Рідні домівки
23.40 Вражаюче відео
00.20, 5.10 Очима слідчих
01.20 Таємниці слідства

К1

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

20.00, 21.00 Орел і решка
12.20 Т/с «Дикий ангел»
16.00 Файна Юкрайна
17.00 Розсміши коміка
18.00 Звана вечеря
22.00 КВК на БІС
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
01.40 Т/с «90210: нове 

покоління»
03.10 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.45 Байдиківка

07.10, 9.55 М/с «Клуб Вінкс: 

школа чарівниць»

07.35 М/с «Ескімоска. Пригоди 

в Арктиці»

08.00 МультMIX

10.50 Т/с «Чудесна подорож 

Нільса з дикими 

гусьми»

12.00, 17.55, 23.00 Панянка-

селянка

13.00 Танька і Володька

14.00, 20.00 Одного разу під 

Полтавою

15.00 Т/с «Домашній 

арешт»

16.00 Віталька

16.55, 22.00 Країна У

21.00 Т/с «Кухня»

00.00 Т/с «Світлофор»

01.00 Т/с «Студія 17»

01.55 Теорія зради

02.50 БарДак

03.55 Т/с «Щоденники 

Темного»

05.00 У ТЕТа тато!

УТ-1

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

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

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00, 5.50 Вічне
09.15 Т/с «Таксі»
09.50, 4.45 Уряд на зв’язку з 

громадянами
10.30, 19.30 Про головне
11.20 Війна і мир
12.00 Вікно в Америку
12.30 Вересень
13.30 Казки Лірника Сашка
13.40 Школа Мері Поппінс
14.00 Суспільний університет
14.50 Подорожні
15.50 Д/ф «Простір 

толерантності. Візьму 
твій біль собі»

16.30 Д/с «Китай на кінчику 
язика»

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

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

літератури
02.15 Телевистава «Сільські 

бувальщини»
04.15 Д/ф «Сімдесятники. 

М. Мащенко. Воскові 
крила Ікара»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 30 ВЕРЕСНЯ — 1 ЖОВТНЯ 2016
4 жовтня

ТБ-ВІВТОРОК УКРАЇНА МОЛОДА 7

ПЕРЕДПЛАТА-2016■

Бойова газета 
для героїчної нації
Найближчим часом можна 
передплатити «Україну молоду» 
на листопад

Передплатна вартiсть 

«України молодої» 

на 2016 рiк:

на мiсяць — 51 грн. 76 коп.,

до кінця року — 103 грн. 52 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, 

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

до кінця року — 143 грн. 52 коп.,

Передплатний iндекс — 01555

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

до кінця року— 36 грн. 94 коп.

Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково за 
саму процедуру оформлення 
перед плати бере: на місяць 
— 95 коп., на квартал — 2 
грн. 15 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.
 Оформити передплату в усiх поштових вiд-
дiленнях чи безпосередньо в листоношi мож-
на до 5 жовтня в селах та райцентрах, до 10 
жовтня — в обласних центрах та в Києві, і ви 
отримуватимете газету з листопада.
 Ви також можете оформити передплату на 
газету «Україна молода» on-line на сайті ДП 
«Преса» www.presa.ua. Державне підприємство 
з розповсюдження періодичних видань «Преса» 
ввело спосіб розрахунку за передплату — через 
системи WebMoney та IPay. Зручний сучасний 
інтернет-розрахунок дозволить заплатити вар-
тість передплати на газету «Україна молода», 
не покидаючи свій дім чи робоче місце.
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачує-
те «Україну молоду» — порадьте передплату i 
своїм родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

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



КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 23.15, 3.35 

ТСН

06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.35 Маша і Ведмідь

09.30 Чотири весілля

10.50 Міняю жінку-8

12.20 Міняю жінку-9

14.10 Т/с «Сліпа»

14.45 Мольфар

15.45, 4.10 Сімейні мелодрами-6

17.15 Мелодрама «Уламки 

щастя-2»

20.30, 00.00 Чистоnews 2016

21.00 Т/с «Свати-6»

22.00 Поверніть мені красу-2

00.20 Драма «Вікінги-3»

01.15 Драма «Вікінги-3». 

Мовою оригіналу»

02.05 Мелодрама «Уламки 

щастя-2»

04.05 Служба розшуку дітей

ІНТЕР

06.05, 11.15, 12.25, 14.20, 5.15 

Слідство вели...

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

17.40 Новини

07.15, 8.10 «Ранок з 

«ІНТЕРом»

09.20, 21.00 Т/с «Друге 

життя»

14.45 Судові справи

15.45 Сімейний суд

16.40 Давай 

одружимося

18.00, 19.00 Стосується 

кожного

20.00, 0.55, 4.20 

Подробиці

23.00 Х/ф «Кохання за 
розкладом»

01.55 Д/п «Україна: забута 

історія»

02.45 Т/с «Сусіди»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.00, 13.15, 15.30, 5.10 

Агенти справедливості

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

2.50 Події

07.15, 8.15 Ранок з Україною

09.15, 3.50 Зоряний шлях

11.15, 4.10 Реальна містика

15.50, 20.55 Т/с «Лінії життя»

18.00 Т/с «Співачка»

19.45 Говорить Україна

23.00 Події дня

23.30 Т/с «C. S. I. Нью-Йорк. 

4-й сезон»

01.15 Т/с «C. S. I. Нью-Йорк. 

3-й сезон»

ICTV

05.25 Громадянська оборона

06.30 Ранок у Великому 

Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.00, 16.50 Т/с «Острів 

непотрібних людей»

11.55, 13.20 Х/ф 
«Тремтіння землі»

12.45, 15.45 Факти. День

14.25 Т/с «Відділ 44»

15.25, 16.20, 21.40 Т/с 

«Нюхач»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Секретний фронт

22.25 Х/ф «Тремтіння 
землі-2. Повторний 
удар»

00.30 Т/с «Комісар Рекс»

01.25 Т/с «Ганнібал»

03.25, 4.40 Провокатор

04.10 Студія Вашингтон

04.15 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.05 Зона ночі

04.25 Х/ф «Бабадук»

06.10, 18.00 Абзац

07.10, 8.25 Kids Time

07.12 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»

08.30 Т/с «Спецзагін 

«Кобра»

10.25 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»

14.30 Т/с «Не родись 

вродливою»

19.00, 22.00 Хто зверху?

21.00 Київ вдень і вночі

02.00 Служба розшуку 

дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 1.55, 5.55 Огляд преси

06.25, 18.45 Місцевий час

06.35, 17.50 Час громади

06.43, 8.20, 21.25, 0.15 Бізнес-

час

06.45 Клуб LIFE

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00, 

23.00, 00.00, 2.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.10, 7.32, 8.10, 8.25, 8.35 

Інформаційний ранок

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

20.03, 0.30 Час. Підсумки дня

22.15 Особливий погляд

23.30 Час: Важливо

23.32 Хроніка дня

01.20, 5.15 Дзеркало історії

02.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.30, 4.55 Правда життя. 

Професії

06.40 Х/ф «Дід лівого 
крайнього»

07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

і партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.35, 17.20 Т/с «Детективи»

12.10 Мисливці за привидами

13.45, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: 

Нью-Йорк-9»

14.00, 19.00, 23.15, 2.25 

Свідок

15.35 Т/с «Гаваї 5.0-4»

23.45 Т/с «Той, що читає 

думки-3»

00.45 Т/с «Мертва зона»

02.55 Речовий доказ

04.05 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Обереги. Марія 

Примаченко 

06.25 Репетиція одного 

оркестру. Микола 

Лисенко 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.35, 18.25 Новини. Світ 

07.45, 18.40 Новини 

08.00, 19.00, 00.00 

Інформаційна програма 

«Культура.День» 

08.15 Ранок iз «Культурою»

08.55 Невигадані історії з 

життя одного театру, 

ч. 4 

09.20 Валерій Бесараб. Життя 

подібне кометі 

10.15 Жовтневий палац. 

Марафон довжиною у 

60 років 

10.30 Діалог Василь 

Герасим’юк — Андрій 

Топачевський, ч. 1 

11.00 А. Адан. «Жізель». 

Вистава Національної 

опери України 

12.45 Православний календар 

13.00 Акторські зустрічі з 

Галиною Стефановою. 

До 25-ліття 

«Мистецької групи 

Яра». (Нью-Йорк) 

14.00, 02.00 Х/ф «Злочин 
iз багатьма 
невідомими», ч. 3

15.10, 03.10 Іван Козловський. 

Назавжди з Україною

16.00 Скарби роду. Дерев’яні 

церкви

16.15 Православний календар 

16.30 Музика і музиканти. 

Шопеніана

17.00 Архітектор 

Городецький, ч. 4

17.35 Почерк долі. 

Вишивальниця 

В. Велігурська

18.00 Кредо. Валентина 

Донченко-Бутковська, ч. 1

19.20 Київський музей 

О. С. Пушкіна

19.50 Л. Мінкус «Пахіта». 

Балет Київського 

державного 

хореографічного 

училища 

20.30 Діалог Василь 

Герасим’юк — Андрій 

Топачевський, ч. 2

21.00 Асоціація естрадних 

та джазових оркестрів 

України

22.00 Іван Кочерга «Свіччине 

весілля». Вистава 

Херсонського обласного 

академічного музично-

драматичного театру 

ім. М. Куліша

23.40 Варте споглядання 

00.20 Національний музей 

народно-декоративного 

мистецтва

01.00 Гроші, влада, кохання

01.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — 

Феодосій Гуменюк, ч. 1

04.00 Е. Шмітт «Готель 

двох світів». Вистава 

Івано-Франківського 

академічного обласного 

українського музично-

драматичного театру 

ім. І. Франка 

05.30 Д/ф «Сутність». Борис 

Мозолевський 

05.45 Православний календар 

 

СТБ

07.15, 16.00 Все буде добре!

09.15 Все буде смачно!

11.05, 18.30 За живе!

12.35 МастерШеф-4

18.00, 22.00 Вiкна-новини

20.00, 22.45 МастерШеф-6

00.00 Т/с «Коли ми вдома»

01.00 Давай поговоримо про 

секс

02.50 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.00 Таке спортивне життя

06.30 Відлуння

07.00, 22.10 Пригоди Остіна 

Стівенса

09.50, 16.50 Алло, лікарю!

11.15, 19.45 Д/ф «Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем»

13.45 Соціальній статус: ваша 

пенсія

14.45, 23.10 Сили природи

16.15, 21.00 Мова тварин

17.45 Дороги до прекрасного

18.15, 4.55 Цивілізація Incognita

18.40 В гостях у Дмитра 

Гордона

21.40 Глобал-3000

00.00 Натхнення

00.10 Ніч чорних краваток

01.15 Життя на вершині

02.50 Після опівночі

03.55 Світські хроніки

04.20 Кумири

04.30 Модні історії

05.10 Джаз-коло

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

06.35 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

07.35, 11.40, 1.45 Облом.UA.

08.10, 19.00, 22.55 ДжеДАІ

08.30, 18.30 Спецкор

09.00, 23.15 Секретні 

матеріали

09.20 Д/п «Вердикт історії»

12.40 Відеобімба

13.50, 23.50 Х/ф «Дюна»
15.45, 22.00 Т/с «Моссад»

16.40 Х/ф «Безмовна 
отрута»

19.20 Люстратор 7, 62

20.00 Х/ф «Ціль номер один»

ФУТБОЛ

06.00, 8.00, 0.40, 5.35 Топ-матч

06.10 «Евертон» — «Кристал 

Пелес». ЧА

08.10 «Ворскла» — 

«Олімпік». ЧУ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 «Сельта» — 

«Барселона». ЧІ

12.05 «Халл Сіті» — «Челсі». 

ЧА

13.55 «Сосьєдад» — 

«Бетіс». ЧІ

16.00, 22.00 Сіткорізи

16.30 «Бернлі» — 

«Арсенал». ЧА

18.20 «Севілья» — 

«Алавес». ЧІ

20.10 «МЮ» — «Сток Сіті». ЧА

22.50 «Шахтар» — «Зоря». ЧУ

00.55 «Реал» — «Ейбар». ЧІ

02.45 ЧІ. Огляд туру

03.45 «Тоттенгем» — «Ман 

Сіті». ЧА

ЄВРОСПОРТ

04.00 Футбол. Чемпіонат 

MLS. Найкращі моменти

05.00, 8.00, 0.30 Супербайк. 

Етап чемпіонату світу

05.30, 8.30, 11.00, 1.30 

Футбол. Чемпіонат світу 

серед дівчат (до 17 

років). Груповий етап

07.00, 1.00 Футбол. ФІФА

09.30 Авто- і мотоспорт. Тест 

драйв

09.45 Вітрильний спорт

10.00, 18.00 Велоспорт

12.00, 13.00, 19.00, 2.30 

Снукер. European 

Masters

17.00, 23.00 WATTS

23.45 Триал

МЕГА

06.00 Полювання на вбивць

06.50, 10.20 Вражаючі кадри

07.40 Бандитська Одеса

08.30 Правда життя

09.30, 18.00 Вижити попри все

11.10 Вижити у світі людей

12.10, 18.50 Правила життя

13.00, 19.40 У пошуках істини

14.00 Містична Україна

15.00, 20.40 Секретні історії

16.00 Карл Великий

17.00 Бути левом

21.40 Дивовижні миті життя

22.40 Рідні домівки

23.40 Вражаюче відео

00.20, 5.10 Очима слідчих

01.20 Шокуюче відео

К1

05.00 Рецепти щастя

05.50 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

09.20 Топ-модель по-

російськи

10.20, 14.00, 15.00, 19.00, 

20.00, 21.00 Орел і 

решка

12.20 Т/с «Дикий ангел»

16.00 Файна Юкрайна

17.00 Розсміши коміка

18.00 Звана вечеря

22.00 КВК на БІС

23.00 Т/с «Доктор Хаус»

01.40 Т/с «90210: нове 

покоління»

03.10 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.45 Байдиківка

07.10, 9.55 М/с «Клуб Вінкс: 

школа чарівниць»

07.35 М/с «Ескімоска. 

Пригоди в Арктиці»

08.00 МультMIX

10.50 Т/с «Чудесна подорож 

Нільса з дикими 

гусьми»

12.00, 17.55, 23.00 Панянка-

селянка

13.00 Танька і Володька

14.00, 20.00 Одного разу під 

Полтавою

15.00 Т/с «Домашній арешт»

16.00 Віталька

16.55, 22.00 Країна У

21.00 Т/с «Кухня»

00.00 Т/с «Світлофор»

01.00 Т/с «Студія 17»

01.55 Теорія зради

02.50 БарДак

03.55 Т/с «Щоденники 

Темного»

05.00 У ТЕТа тато!

УТ-1

00.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.40, 

21.00, 1.30, 5.10 Новини

06.10, 6.45, 8.10 Спорт

06.15, 8.15 АгроЕра

06.25, 7.05, 8.25 Смакота

06.35 Ера будівництва

07.15 Ранок

08.35 Паспорт.Ua

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00, 5.50 Вічне

09.15 Т/с «Таксі»

09.50 Наші гроші

10.30, 19.30 Про головне

11.00 Засідання Кабінету 

Міністрів України

13.30 Казки Лірника Сашка

13.40 Хто в домі господар?

14.00 Суспільний університет

14.50 Світло

15.40 Гра долі

16.10 Мистецькі історії

16.30 Д/с «Китай на кінчику 

язика»

17.30 Д/с «Нью-Йорк»

18.25, 1.20 Новини. Світ

19.00, 1.45 Новини. Культура

19.25, 22.45 З перших вуст

20.00 Переселенці

20.30 Слідство. Інфо

21.30, 5.35 Новини. Спорт

21.50 Т/с «Епоха честі»

22.40 Мегалот

ТРК «ЕРА»
23.00 Підсумки

23.20 Золотий гусак

23.50 На слуху

02.00 Фольк-music

02.45 Телевистава 

«Гуцульський рік»

04.35 Д/ф «Марія Левитська. 

Театральний роман»

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 30 ВЕРЕСНЯ — 1 ЖОВТНЯ 2016
5 жовтня

ТБ-СЕРЕДАУКРАЇНА МОЛОДА8



КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30, 0.30 ТСН

06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.35 Маша і Ведмідь 

09.30 Чотири весілля-2

10.50, 12.20 Міняю жінку-9

14.10 Т/с «Сліпа»

14.45 Мольфар

15.45, 4.30 Сімейні 

мелодрами-6

17.15 Мелодрама «Уламки 

щастя-»

20.30, 0.45 Чистоnews 2016

21.00 Т/с «Свати-6»

22.00 Світ навиворіт-7

23.00 Право на владу 2016

01.15 Драма «Вікінги-3»

02.10 Драма «Вікінги-3». 

Мовою оригіналу»

03.00 Мелодрама «Уламки 

щастя-2»

ІНТЕР

06.05, 11.15, 12.25, 14.20, 5.15 

Слідство вели...

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

17.40 Новини

07.15, 8.10 «Ранок з 

«ІНТЕРом»

09.20, 21.00 Т/с «Друге 

життя»

14.45 Судові справи

15.45 Сімейний суд

16.40 Давай одружимося

18.00, 19.00 Стосується 

кожного

20.00, 0.50, 4.20 

Подробиці

23.00 Х/ф «Ти будеш 
моєю»

01.50 Україна: забута 

історія

02.45 Т/с «Сусіди»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.00, 13.15, 15.30, 5.10 

Агенти 

справедливості

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

3.20 Події

07.15, 8.15 Ранок з 

Україною

09.15 Зоряний шлях

11.15, 4.10 Реальна містика

15.50 Т/с «Лінії життя»

18.00 Т/с «Співачка»

19.45 Говорить Україна

21.35 Футбол. 

Кваліфікація ЧС 

— 2018 р. 

«Туреччина» — 

«Україна»

23.50 Події дня

00.10 Т/с «C. S. I. Нью-Йорк 

4 сезон»

ICTV

05.25 Громадянська оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

09.55, 16.50 Т/с «Острів 

непотрібних людей»

11.45, 13.20 Х/ф 
«Тремтіння землі-2. 
Повторний удар»

12.45, 15.45 Факти. День

14.25 Т/с «Відділ 44»

15.20, 16.20, 21.40 Т/с 

«Нюхач»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Інсайдер

22.25 Х/ф «Тремтіння 
землі-3. Повернення 
в Перфекшн»

00.30 Т/с «Комісар Рекс»

01.30 Т/с «Ганнібал»

03.20, 4.40 Провокатор

04.05 Служба розшуку дітей

04.10 Студія Вашингтон

04.15 Факти

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.15 Зона ночі

04.15 Х/ф «Похмурі тіні»
06.10, 18.00 Абзац

07.10, 8.25 Kids Time

07.12 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»

08.30 Т/с «Спецзагін «Кобра»

10.25 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»

14.20 Т/с «Не родись 

вродливою»

19.00 Любов на виживання

21.00 Київ вдень і вночі

22.00 Суперінтуїція

23.30 Половинки 

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 1.55, 5.55 Огляд преси

06.25, 18.45 Місцевий час

06.35, 17.50 Час громади

06.43, 8.20, 21.25, 0.15 Бізнес-

час

06.45 Клуб LIFE

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00, 

23.00, 00.00, 2.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.10, 7.32, 8.10, 8.25, 8.35 

Інформаційний ранок

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

20.03, 0.30 Час. Підсумки дня

22.15 Акцент

23.30 Час: Важливо

23.32 Хроніка дня

01.20, 5.15 Дзеркало історії

02.15 Машина часу

03.15 Феєрія мандрів

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

06.15 Х/ф «Лісова пісня. 
Мавка»

07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

і партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.35, 17.25 Т/с «Детективи»

12.10 Мисливці за привидами

13.45, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: 

Нью-Йорк-9»

14.00, 19.00, 23.15, 2.20 

Свідок

15.35 Т/с «Гаваї 5.0-4»

23.45 Т/с «Той, що читає 

думки-3»

00.45 Т/с «Мертва зона»

02.50 Випадковий свідок

03.00 Речовий доказ

04.05 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Архітектор 

Городецький, ч. 4 

06.35 Почерк долі. 

Вишивальниця В. 

Велігурська 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.35, 18.25 Новини-Світ 

07.45, 18.40 Новини 

08.00, 19.00, 00.00 

Інформаційна програма 

«Культура.День» 

08.15 Ранок iз «Культурою»

08.55 Кредо. Валентина 

Донченко-Бутковська, 

ч. 1 

09.20 Київський музей 

О. С. Пушкіна 

09.50 Л. Мінкус «Пахіта». 

Балет Київського 

державного 

хореографічного 

училища 

10.30 Діалог Василь 

Герасим’юк — Андрій 

Топачевський, ч. 2 

11.00 Асоціація естрадних 

та джазових оркестрів 

України 

12.00 Іван Кочерга «Свіччине 

весілля». Вистава 

Херсонського обласного 

академічного музично-

драматичного театру 

ім. М. Куліша 

13.40 Варте споглядання 

14.00, 02.00 Х/ф «Злочин 
iз багатьма 
невідомими», ч. 4

15.05, 03.05 Михайло Наєнко. 

Було і буде слово

16.00 Центральний 

державний архів-музей 

літератури і мистецтва 

України

16.25 Леся Дичко. «Я музику 

бачу в кольорі»

17.00 Театр Гната Юри, або 

Майстер Часу, ч. 4

17.25 Під кутом моно

18.00 Кредо. Валентина 

Донченко-Бутковська, 

ч. 2

19.20, 00.20 Дійові особи. 

Даша Малахова

20.15 Гра долі. Мовчазне 

божество 

20.30 Діалог Василь 

Герасим’юк — Андрій 

Топачевський, ч. 3

21.00 «Голубка». 

Вистава Київського 

академічного Молодого 

театру за п’єсою 

Ж. Ануя «Коломба»

23.40 Литовська доба 

Луцького замку

01.15 Гра долі. Таємниця 

кохання. Олександрія 

01.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — 

Феодосій Гуменюк, ч. 2

04.00 Вечір пам’яті Василя 

Попадюка-старшого 

«Ану, хлопці, веселої!»

05.40 Український Афон 

СТБ

07.00, 16.00 Все буде добре!

09.00 Все буде смачно!

10.55, 18.30 За живе!

12.10 МастерШеф-4

18.00, 22.00 Вiкна-новини

20.00, 22.45 Зважені та 

щасливі-6

00.10 Один за всіх

01.35 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.00 Таке спортивне життя

06.30 Глобал-3000

07.00, 22.10 Пригоди Остіна 

Стівенса

09.50, 16.50 Алло, лікарю!

11.15, 19.45 Д/ф «Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем»

13.45, 17.45 Дороги до 

прекрасного

14.45, 23.10 Сили природи

16.15, 21.00 Мова тварин

18.15, 4.55 Цивілізація 

Incognita

18.45 В гостях у Дмитра 

Гордона

21.40 Відлуння

00.00 Ніч чорних краваток

01.15 Життя на вершині

03.00 Після опівночі

03.55 Світські хроніки

04.25 Кумири

04.35 Модні історії

05.15 Джаз-коло

05.55 Таке спортивне життя

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

06.35 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

07.35, 11.40, 1.50 Облом.UA.

08.10, 19.00, 22.55 ДжеДАІ

08.30, 18.30 Спецкор

09.00, 19.20, 23.15 Секретні 

матеріали

09.20 Д/п «Вердикт історії»

12.40 Відеобімба

13.50, 23.50 Х/ф «Дюна»
15.45, 22.00 Т/с «Моссад»

16.40 Х/ф «Ціль номер 
один»

20.00 Х/ф «Механік»

ФУТБОЛ

06.00, 8.00 Топ-матч

06.10 Норвегія — Німеччина. 

Відбір до ЧС-2018

08.10 Україна — Ісландія. 

Відбір до ЧС-2018

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 Вельс — Молдова. 

Відбір до ЧС-2018

12.10 Швеція — Нідерланди. 

Відбір до ЧС-2018

13.55 Кіпр — Бельгія. Відбір 

до ЧС-2018

16.00 Журнал Ліги чемпіонів

16.30 Хорватія — Туреччина. 

Відбір до ЧС-2018 

18.25 U-21. Україна — Півн. 

Ірландія. Відбір до 

Євро-2017

20.25, 23.40 Головна команда

21.35 LIVE. Туреччина 

— Україна. Відбір до 

ЧС-2018

00.40 Австрія — Вельс. 

Відбір до ЧС-2018

02.25 Італія — Іспанія. Відбір 

до ЧС-2018

04.10 Ісландія — Фінляндія. 

Відбір до ЧС-2018

ЄВРОСПОРТ

04.00, 5.30, 8.30, 9.30, 17.00 

Футбол. Чемпіонат MLS

07.00, 7.30 Супербайк. Етап 

чемпіонату світу

08.00 Футбол. ФІФА

11.00, 18.30, 2.00 Футбол. 

Чемпіонат MLS. 

Найкращі моменти

11.30, 13.00, 19.00, 2.30 

Снукер. European 

Masters

23.00, 0.30 Футбол. 

Чемпіонат світу серед 

дівчат (до 17 років). 

Груповий етап

МЕГА

06.00 Полювання на вбивць

06.50, 10.20 Вражаючі кадри

07.40 Бандитський Київ

08.30 Правда життя

09.30, 18.00 Вижити попри все

11.10 Вижити у світі людей

12.10, 18.50 Правила життя

13.00, 19.40 У пошуках істини

14.00 Містична Україна

15.00, 20.40 Секретні історії

16.00 Медічі: таємниці 

династії

17.00 Школа виживання: 

леви

21.40 Дивовижні миті життя

22.40 Жирафи: вартові 

савани

23.40 Вражаюче відео

00.20 Очима слідчих

01.20 Палаци Європи

05.10 Несподівані 

злочинці

К1

05.00 Рецепти щастя

05.50 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

09.20 Топ-модель по-російськи

10.20, 14.00, 15.00, 19.00, 

20.00, 21.00 Орел і 

решка

12.20 Т/с «Дикий ангел»

16.00 Файна Юкрайна

17.00 Розсміши коміка

18.00 Звана вечеря

22.00 КВК на БІС

23.00 Т/с «Доктор Хаус»

00.50 Т/с «90210: нове 

покоління»

02.30 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.45 Байдиківка

07.10, 9.55 М/с «Клуб Вінкс: 

школа чарівниць»

07.35 М/с «Ескімоска. 

Пригоди в Арктиці»

08.00 МультMIX

10.50 Т/с «Чудесна подорож 

Нільса з дикими 

гусьми»

12.00, 17.55, 23.00 Панянка-

селянка

13.00 Танька і Володька

14.00, 20.00 Одного разу під 

Полтавою

15.00 Т/с «Домашній арешт»

16.00 Віталька

16.55, 22.00 Країна У

21.00 Т/с «Кухня»

00.00 Т/с «Світлофор»

01.00 Т/с «Студія 17»

01.55 Теорія зради

02.50 БарДак

03.55 Т/с «Щоденники 

Темного»

05.00 У ТЕТа тато!

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.40, 

21.00, 1.30, 5.10 Новини

06.10, 6.45, 8.10 Спорт

06.15, 8.15 Ера бізнесу

06.20, 8.20 АгроЕра

06.30, 7.05, 8.30 Смакота

07.15 Ранок

08.35 Паспорт.Ua

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00, 5.50 Вічне

09.15 Т/с «Таксі»

09.50 План на завтра

10.30, 19.30 Про головне

11.00 Переселенці

11.30 Розсекречена історія

12.30 Слідство. Інфо

13.30 Казки Лірника Сашка

13.40 Як це?

14.00 Суспільний університет

14.50, 3.10 Надвечір’я. Долі

15.50 Спогади

16.30 Д/с «Китай на кінчику 

язика»

17.25 Д/с «Нью-Йорк»

18.25, 1.20 Новини. Світ

19.00, 1.45 Новини. Культура

19.25, 22.45 З перших вуст

20.00 Перша студія

20.30 Схеми

21.30, 5.35 Новини. Спорт

21.50 Т/с «Епоха честі»

ТРК «ЕРА»
23.00 Підсумки

23.20 Золотий гусак

23.50 На слуху

02.00 Фільм-опера 

«Запорожець за 

Дунаєм»

04.00 Світло

04.40 Д/ф «Відлуння віків. 

Олександрія»
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 

16.45, 19.30 ТСН

06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.35 Маша і Ведмідь

09.30 Чотири весілля-2

10.50, 12.20 Міняю жінку-9

14.10 Т/с «Сліпа»

14.45 Мольфар

15.45 Сімейні 

мелодрами-6

17.15 Мелодрама «Уламки 

щастя-2»

20.10 Розсміши коміка. 

Діти

22.00 Світське життя

23.00 Ліга сміху. Юрмала

01.05 Що? Де? Коли?

ІНТЕР

06.05, 11.15, 12.25, 14.20 

Слідство вели...

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 

17.40 Новини

07.15, 8.10 «Ранок з 

«ІНТЕРом»

09.20 Т/с «Друге життя»

14.45 Судові справи

15.45 Сімейний суд

16.40 Давай одружимося

18.00 Стосується кожного

20.00 Подробиці

21.00 Чорне дзеркало

23.30 Х/ф «Інтердівчинка»
02.35 Д/п «Україна: забута 

історія»

03.20 Х/ф «Все перемагає 
кохання»

04.40 Чекай на мене. Україна

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.00, 13.15, 15.30 Агенти 

справедливості

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

2.50 Події

07.15, 8.15 Ранок з Україною

09.15, 4.45 Зоряний шлях

11.15 Реальна містика

15.50, 20.55 Т/с «Лінії життя»

18.00, 3.50 Т/с «Співачка»

19.45 Говорить Україна

23.00 Події дня

23.30 Т/с «C. S. I. Нью-Йорк. 

4-й сезон»

ICTV

05.25 Громадянська оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

09.50, 16.50 Т/с «Острів 

непотрібних людей»

11.45, 13.20 Х/ф «Тремтіння 
землі-3. Повернення 
в Перфекшн»

12.45, 15.45 Факти. День

14.25 Т/с «Відділ 44»

15.20, 16.20 Т/с «Нюхач»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Антизомбі

21.25 Дизель-шоу

23.30 Х/ф «Тремтіння 
землі-4. Легенда 
починається»

01.45 Т/с «Ганнібал»

03.00 Стоп-10

04.00 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.05 Зона ночі

03.15 Х/ф «Знівечений»
05.05, 18.00 Абзац

06.00, 7.15 Kids Time

06.02 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»

07.20 Т/с «Спецзагін «Кобра»

09.20, 22.45 Половинки

11.20, 21.40 Київ вдень і вночі

15.15, 19.00 Супермодель 

по-українськи

00.30 Суперінтуїція

02.00 Служба розшуку дітей

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 1.55, 5.55 Огляд преси

06.25, 18.45 Місцевий час

06.35, 17.50 Час громади

06.43, 8.20, 21.25, 0.15 Бізнес-

час

06.45 Клуб LIFE

06.55 Ранок із Біблією

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00, 

23.00, 00.00, 2.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.10, 7.32, 8.10, 8.25, 8.35 

Інформаційний ранок

09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.15, 15.25, 

16.15, 17.15, 18.15 

Інформаційний день

20.03, 0.30 Час. Підсумки дня

22.15 Стоп корупції!

23.30 Хроніка дня

01.30 Машина часу

02.32, 5.15 Дзеркало історії

03.15 Рандеву

03.35 Невигадані історії

04.15 Кіно з Я. Соколовою

04.30 В кабінетах

НТН

05.00 Правда життя. Професії

06.10 Х/ф «Ліки проти 
страху»

07.55, 9.00, 19.30 Т/с «Кулагін 

і партнери»

08.30 Ранковий «Свідок»

10.35, 17.25 Т/с «Детективи»

12.10 Мисливці за привидами

13.45, 14.20, 21.30 Т/с «CSI: 

Нью-Йорк-9»

14.00, 19.00, 23.15, 2.20 

Свідок

15.35 Т/с «Гаваї 5.0-4»

23.45 Т/с «Той, що читає 

думки-3»

00.45 Т/с «Мертва зона»

02.50 Речовий доказ

04.35 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Театр Гната Юри, або 

Майстер Часу, ч. 4 

06.25 Під кутом моно 

07.00 Ранок iз «Культурою»

07.35, 18.25 Новини-Світ 

07.45, 18.40 Новини 

08.00, 19.00, 00.00 

Інформаційна програма 

«Культура.День» 

08.15 Ранок iз «Культурою»

08.55 Кредо. Валентина 

Донченко-Бутковська, 

ч. 2 

09.20 Дійові особи. Даша 

Малахова 

10.15 Гра долі. Мовчазне 

божество 

10.30 Діалог Василь 

Герасим’юк — Андрій 

Топачевський, ч. 3 

11.00 «Голубка». 

Вистава Київського 

академічного Молодого 

театру за п’єсою 

Ж. Ануя «Коломба» 

13.40 Литовська доба 

Луцького замку 

14.00, 02.00 Х/ф «Злочин 
iз багатьма 
невідомими», ч. 5

15.05, 03.05 Дороги любові

16.00 Музика і музиканти. 

Шехеразада

16.35 Олесь Доріченко. 

Лабіринти долі

17.00 Особистості. Микола 

Засеєв-Руденко

18.00 Перлини світової 

симфонічної та 

вокальної музики

19.20, 00.20 Територія кіно. 

Станіслав Битюцький

20.10 Києвотека. Київ у кіно. 

«Артист з Коханівки» 

20.30 Діалог Василь 

Герасим’юк — Андрій 

Топачевський, ч. 4

21.00 «Шалений день». 

Вистава Київського 

театру на Липках 

за комедією П’єра-

Огюстена Бомарше 

«Одруження Фігаро»

23.40 Замок Паланок

01.10 Києвотека. Київ у 

літературі. Микола 

Носов

01.25 Діалог. Василь 

Герасим’юк — 

Феодосій Гуменюк, ч. 3

04.00 Роман Горак «Спогад 

про Саломею». 

Вистава Національного 

академічного 

українського 

драматичного театру 

ім. Марії Заньковецької 

(Львів)

05.10 Євген Станкович. 

«Початок «Слова...»

СТБ

05.55, 6.50 Зіркове життя

07.50 Х/ф «Дихай зі мною»
18.00, 22.00 Вiкна-новини

18.30, 0.20 Т/с «Коли ми 

вдома»

20.00, 22.45 Танцюють всі!-9

01.45 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.20 Будьте здорові!

06.30, 21.40 Відлуння

07.00, 22.10 Пригоди Остіна 

Стівенса

09.50, 16.50 Алло, лікарю!

11.15 Д/ф «Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем»

13.45, 17.45 Дороги до 

прекрасного

14.45 Сили природи

16.15 Мова тварин

18.15, 5.10 Цивілізація 

Incognita

19.00 Баскетбол. Суперліга. 

Будівельник — 

Черкаські Мавпи

21.00 Зоопарки світу

23.00 Повітряні воїни

00.00 Ніч чорних краваток

01.00 Життя на Вершині

02.40 Вихідний, після опівночі

03.40 Світські хроніки

04.10 Кумири

04.20 Модні історії 

04.40 Таке спортивне життя

05.25 Rock Time з Петром 

Полтарєвим

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

06.35 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

07.35, 11.40 Облом.UA.

08.10, 19.00 ДжеДАІ

08.30, 18.30 Спецкор

09.00 Секретні матеріали

09.20 Д/п «Вердикт історії»

12.40 Відеобімба

13.45 Х/ф «Дюна»
15.45 Т/с «Моссад»

16.40 Х/ф «Механік»
19.20 Х/ф «Той, хто 

посмів»
21.00 Х/ф «Той, хто 

посмів-2: облога 
Даунінг-стріт»

22.55 Х/ф «Литовське 
весілля»

00.50 Х/ф «Відморожені»

ФУТБОЛ

06.00, 5.40 Топ-матч

06.05 Австрія — Вельс. 

Відбір до ЧС-2018

07.55 Журнал Ліги чемпіонів

08.25, 20.05 Огляд 1-го 

ігрового дня. Відбір до 

ЧС-2018

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.25 U-21. Україна — Півн. 

Ірландія. Відбір до 

Євро-2017

12.10 Ісландія — Фінляндія. 

Відбір до ЧС-2018

13.55 Італія — Іспанія. Відбір 

до ЧС-2018

16.05, 19.05 Головна команда

17.15 Туреччина — Україна. 

Відбір до ЧС-2018

21.35 Шлях на Мундіаль. 

ONLINE. Відбір до ЧС-

2018

23.40 Нідерланди 

— Білорусь. Відбір до 

ЧС-2018

01.30 Португалія — Андорра. 

Відбір до ЧС-2018

03.20 Косово — Хорватія. 

Відбір до ЧС-2018

05.10 Світ Прем’єр-ліги

ЄВРОСПОРТ

04.00, 5.30, 15.45, 18.00, 23.00 

Футбол. Чемпіонат світу 

серед дівчат (до 17 

років). Груповий етап

07.00, 8.15, 10.00 Футбол. 

Чемпіонат MLS

09.30 Футбол. Чемпіонат 

MLS. Найкращі моменти

11.30 Снукер. European 

Masters

13.00, 21.05, 2.30 Снукер. 

European Masters. 1/4 

фіналу

18.45, 0.35 Футбол: Чемпіонат 

Європи U-21. Відбірний 

турнір. Груповий етап 

02.00 Футбол. ФІФА

МЕГА

06.00 Полювання на вбивць

06.50, 10.20 Вражаючі кадри

07.40 Бандитська Одеса

08.30 Правда життя

09.30, 18.00 Вижити попри все

11.10 Вижити у світі людей

12.10, 18.50 Правила життя

13.00, 19.40 У пошуках істини

14.00 Містична Україна

15.00, 20.40 Секретні історії

16.00 Медічі: таємниці 

династії

17.00 Королівська кобра: 

обличчям до обличчя

21.40 Дивовижні миті життя

22.40 Крилаті мавпи Шангрі-

Ла

23.40 Вражаюче відео

00.20 Очима слідчих

01.20 Таємниці слідства

05.10 Несподівані злочинці

К1

05.00 Рецепти щастя

05.50 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

09.20 Топ-модель по-

російськи

10.20, 14.00, 15.00, 19.00, 

20.00, 21.00 Орел і 

решка

12.20 Т/с «Дикий ангел»

16.00 Файна Юкрайна

17.00, 2.00 Розсміши коміка

18.00 Звана вечеря

22.00 КВК на БІС

23.00 КВК

03.00 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.45 Байдиківка

07.10, 9.55 М/с «Клуб Вінкс: 

школа чарівниць»

07.35 М/с «Ескімоска. 

Пригоди в Арктиці»

08.00 МультMIX

10.25 Х/ф «Король повітря. 
Золота ліга»

12.00, 18.00 Панянка-селянка

13.00 Танька і Володька

14.00 Одного разу під 

Полтавою

15.00 Т/с «Домашній арешт»

16.00 Віталька

16.55 Країна У

20.00 Х/ф «Сам удома-5: 
святкове 
пограбування»

21.45 Х/ф «Автостопом по 
Галактиці»

00.00 Т/с «Світлофор»

01.00 Т/с «Студія 17»

01.55 Теорія зради

02.50 БарДак

03.55 Т/с «Щоденники 

Темного»

05.00 У ТЕТа тато!

УТ-1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.40, 

21.00, 1.30, 5.10 Новини

06.10, 6.45, 8.10 Спорт

06.15, 8.15 АгроЕра

06.25, 7.05, 8.25 Смакота

06.35 Ера будівництва

07.15 Ранок

08.30 Територія закону

08.35 Паспорт.Ua

08.45, 0.20 Телемагазин

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00, 5.50 Вічне

09.15 Т/с «Таксі»

09.50 РЕ:ФОРМА

10.25, 19.30, 4.40 Про головне

10.55 Д/ф «Єжи Гедройц. 

Магічна сила слова»

12.00 Перша студія

12.30 Схеми

13.30 Казки Лірника Сашка

13.40 Хочу бути

14.00 Суспільний університет

14.50, 3.05 Віра. Надія. Любов

15.50 Театральні сезони

16.30 Д/с «Китай на кінчику 

язика»

17.30 Д/с «Нью-Йорк»

18.25, 1.20 Новини. Світ

19.00, 1.45 Новини. Культура

19.25 З перших вуст

20.00 На пам’ять

20.30 План на завтра

21.30, 5.35 Новини. Спорт

21.50 Війна і мир

22.30 Класики світової 

літератури

ТРК «ЕРА»
23.00 Підсумки

23.20 Золотий гусак

23.50 На слуху

02.00 Музичне турне

03.55 Д/ф «Василь Макух. 

Смолоскип»
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КАНАЛ «1+1»

06.00 В мережі

06.45 Поверніть мені 

красу-2

08.00 Сніданок. Вихідний

10.00, 19.30 ТСН

11.00 Світське життя

12.00 Мелодрама «Служниця 

трьох панів»

13.55 Голос. Діти-3

16.40 Вечірній квартал

18.30 Розсміши коміка №7 

2016

20.15 Українські сенсації

21.15 Ліга сміху. Юрмала

23.10 Міс-Україна 2016

00.50 Розсміши коміка. Діти

02.30 Неділя з кварталом

ІНТЕР

06.45, 20.00, 3.30 Подробиці

07.45 М/ф

08.15, 5.30 Х/ф 
«Найчарівніша і 
найпривабливіша»

10.00 Д/п «Живе такий 

хлопець. Леонід 

Куравльов»

10.50 Х/ф «Шукайте жінку»
14.00, 20.30 Т/с «Чотири пори 

літа»

22.30 Добрий вечір на 

«Інтері»

23.15 Навколо М

00.15 Х/ф «Банди Нью-
Йорка»

04.00 Х/ф «Капіж»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00, 1.50 Події

07.10, 5.30 Зоряний шлях

10.00 Кулінарна академія 

Олексія Суханова

11.00 Х/ф «Вальс-бостон»

13.00, 15.20 Т/с «Анютине 

щастя»

17.10, 19.40 Т/с «З надією на 

щастя»

22.00 Т/с «Андрійко»

02.30 Т/с «C. S. I. Нью-Йорк. 

4-й сезон»

ICTV

05.25 М/с «Пригоди 

мультинят»

06.05 Факти

06.25 Стоп-10

07.20, 4.30 Провокатор

08.15 Більше ніж правда

09.15 Секретний фронт

10.10 Антизомбі

11.10 Громадянська оборона

12.10, 13.00 Інсайдер

12.45 Факти. День

13.25 Х/ф «Капітан Філіпс»

16.10 Х/ф «Парк Юрського 
періоду»

18.45 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки

20.05 Х/ф «Парк Юрського 
періоду-2»

22.45 Х/ф «Парк Юрського 
періоду-3»

00.30 Х/ф «Тремтіння 
землі-4. Легенда 
починається»

02.25 Т/с «Ганнібал»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

04.10 Абзац

05.05, 7.00 Kids Time

05.07 М/с «Губка Боб 

Прмокутні штани»

07.05 Хто зверху-5?

09.00 Ревізор

12.00 Пристрасті за 

ревізором

15.00 Любов на виживання

17.00 М/ф «Аладдін»

19.00 Х/ф «Чаклунка»
21.00 Х/ф «Вартові 

Галактики»

23.20 Х/ф «Патруль 
часу»

01.20 Х/ф «Знівечений»

5 канал

06.00 Час-тайм

06.30 Хроніка тижня

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

22.00, 00.00, 2.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.30 Суперкнига

07.50, 8.20, 22.15, 0.15 Бізнес-

час

08.30, 3.35 Не перший погляд

09.15 Мотор

09.20 Автопілот-новини

09.30 Укравтоконтинент

10.10 Модне здоров’я

10.30 Сімейний лікар

11.05 П’ятий поверх

11.30 Майстри ремонту

12.15 Сімейні зустрічі

12.30 Прес-конференція про 

ситуацію у зоні АТО

13.10, 4.15 Кіно з Я. 

Соколовою

13.30 Історія успіху

13.40 Сучасний фермер

14.10, 3.15 Феєрія мандрів

14.30 Навчайся з нами

15.15 Час інтерв’ю

15.30 Палата

16.10 Фінансовий тиждень

16.30 Особливий погляд

17.10, 2.30, 5.15 Дзеркало 

історії

18.15 Фактор безпеки

19.25, 23.30 Машина часу

20.00, 0.35 Рандеву 

з Я. Соколовою

21.00, 1.25 Велика політика

21.30, 3.00 Вікно в Америку

22.30 Д/ф «Окупація»

02.15 В кабінетах

05.55 Огляд преси

НТН

05.30 Правда життя. Професії

06.10 Х/ф «Ще до війни»
08.45 Х/ф «Ярослав 

Мудрий»
11.30, 3.25 Речовий доказ

15.00 Т/с «Детективи»

19.00, 2.50 Свідок

19.30 Х/ф «У бій ідуть 
лише «старики»

21.15 Х/ф «Блеф»
23.15 Х/ф «Стрілець»
01.10 Т/с «Служба порятунку 

№3»

03.20 Випадковий свідок

04.40 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Музика і музиканти. 

Шехеразада 

06.35 Олесь Доріченко. 

Лабіринти долі 

07.00 Особистості. Микола 

Засеєв-Руденко 

07.55 Перлини світової 

симфонічної та 

вокальної музики 

08.25 Новини-Світ 

08.35 Новини 

08.50 Інформаційна програма 

«Культура.День» 

09.20 Територія Кіно. 

Станіслав Битюцький 

10.10 Києвотека. Київ у кіно. 

«Артист з Коханівки» 

10.30 Діалог Василь 

Герасим’юк — Андрій 

Топачевський, ч. 4 

11.00 «Шалений день». 

Вистава Київського 

театру на Липках 

за комедією П’єра-

Огюстена Бомарше 

«Одруження Фігаро» 

13.40 Замок Паланок 

14.00, 02.00 Х/ф «Злочин 
iз багатьма 
невідомими», ч. 6

15.05, 03.05 Вітражі Адама 

Сталони-Добжанського

16.00 У ритмі спорту 

16.10 Казки Сашка Лірника 

16.20 Веселка. Чарівні 

завитушки

17.00 Центр уваги. 

Експериментальна 

музика

17.35 Ігор Остроухов. 

З кінематографом у 

серці, ч. 1

18.00 Особистості. Гурт 

«Божичі»

19.00, 00.00 Інформаційно-

аналітична програма 

«Культура. Дайджест»

19.20, 00.20 Позиція. Сергій 

Теньков 

19.45 Музейні скарби. 

Ліствиця

20.10 Ігор Калинець

21.00 Лев Хохлов 

«Довершений Чарлі». 

Вистава Київської 

академічної майстерні 

театрального мистецтва 

«Сузір’я», ч. 1

22.30 Музей однієї вулиці

23.00 Джаз Коло. Bass Song, 

ч. 1

23.30 Земляки. Федір Гарін

00.50 Доньки Ярослава 

Мудрого

01.20 Д/ф «Анатолій 

Солов’яненко. 

Передмова до вічності»

04.00 Фільм та його 

передісторія «Чому 

посміхалися зорі»

05.30 Музика без меж

СТБ

05.50 ВусоЛапоХвіст

08.00 Караоке на майдані

09.00 Все буде смачно!

09.55 Т/с «Коли ми вдома»

12.55 Зважені та щасливі-6

16.15 Хата на тата

19.00 Х-Фактор-7

22.05 Танцюють всі!-9

01.55 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.20 Х/ф «Діти капітана 
Гранта»

09.50 Шеф-кухар країни

11.00 Ювілейний концерт 

Володимира Гришка 

13.25 Цивілізація Incognita

14.00 Дороги до прекрасного

15.10 Зоопарки світу

15.45 Концерт 

18.45 Д/ф «Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем»

20.00 Повітряні воїни

21.00 Формула Пруста. 

Микола Сивий

21.50 Х/ф «Молодий 
Тосканіні»

00.00 Вихідний, після опівночі

01.10 Ніч чорних краваток

02.10 Життя на вершині

03.40 Х/ф «Змій»
05.35 Світські хроніки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

06.40 Маски-шоу

07.50 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

09.00, 2.00 Облом.UA

10.00 Вайпаут

12.20 Top Gear

13.25 Богатирі

14.25 Х/ф «Один шанс на 
двох»

16.40 Т/с «Доставити за будь-

яку ціну»

20.10 Т/с «Останній коп»

22.05 Х/ф «Хороша 
людина»

00.10 Х/ф «Спорт 
майбутнього»

ФУТБОЛ

06.00, 5.40 Топ-матч

06.05 Португалія — Андорра. 

Відбір до ЧС-2018

07.55, 5.10 Сіткорізи

08.25, 20.55 Огляд 2-го 

ігрового дня. Відбір до 

ЧС-2018

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 Бельгія — Боснія і 

Герцеговина. Відбір до 

ЧС-2018

12.10 Шлях на Мундіаль. 

ONLINE. Відбір до 

ЧС-2018

13.55 Франція — Болгарія. 

Відбір до ЧС-2018

16.00 Нідерланди 

— Білорусь. Відбір до 

ЧС-2018

17.50 Огляд 1-го ігрового дня. 

Відбір до ЧС-2018

18.50 Вірменія — Румунія. 

Відбір до ЧС-2018

21.35 Шлях на Мундіаль. 

ONLINE. Відбір до 

ЧС-2018

23.40 Польща — Данія. 

Відбір до ЧС-2018

01.30 Англія — Мальта. 

Відбір до ЧС-2018

03.20 Німеччина — Чехія. 

Відбір до ЧС-2018

ЄВРОСПОРТ

04.00, 5.30, 9.30, 10.30, 16.00, 

23.00, 0.30 Футбол. 

Чемпіонат світу серед 

дівчат (до 17 років). 

Груповий етап

06.30, 11.30, 22.00, 1.30 

Футбол. Чемпіонат 

Європи U-21. Відбірний 

турнір. Груповий етап

08.00 Снукер. European 

Masters. 1/4 фіналу

13.00, 18.00, 19.00, 2.30 

Снукер. European 

Masters. 1/2 фіналу

00.00 Ралі ERC

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.10 Містична Україна

09.00, 18.20 У пошуках істини

10.40 Медічі: таємниці 

династії

12.40, 20.20 НЛО з минулого

14.30 Бути левом

15.30 Дивовижні миті життя

17.20 Довідник дикої 

природи

22.10 Вирішальна мить

05.10 Несподівані злочинці

К1

05.00 Рецепти щастя

05.50 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

09.25 Х/ф «Пригоди Бейлі: 
різдвяний герой»

11.15 Х/ф «Каспер: 
початок»

13.10 Кохання з першого 

погляду

14.00 КВК

17.00, 18.00 Орел і решка

23.00 Т/с «Сонна Лощина»

01.00 Т/с «Комісар Рекс»

02.50 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.45 М/с «Козаки. Футбол»

07.10 Байдиківка

07.35 М/с «Ескімоска. 

Пригоди в Арктиці»

08.00 МультMIX

09.55 М/с «Дора-

мандрівниця»

10.25 М/с «Елвін і 

бурундуки»

10.50 М/ф «Ведмеді-сусіди. 

На порятунок!»

12.40 М/ф «Ведмеді-сусіди: 

зимові канікули»

13.50 Країна У

16.15 Х/ф «Автостопом по 
Галактиці»

18.15 Х/ф «Сам удома-
5: Святкове 
пограбування»

20.00 Танька і Володька

23.00 Х/ф «Потанцюймо»
00.55 Одна за всіх

01.55 Теорія зради

02.50 БарДак

03.55 Т/с «Щоденники 

Темного»

05.00 У ТЕТа тато!

УТ-1

06.00 Підсумки

06.15 У просторі буття

06.50, 0.20 Телемагазин

07.05 АгроЕра. Підсумки

07.20 Шеф-кухар країни

07.50 Золотий гусак

08.15 Смакота

08.40 Світ on line

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 М/с «Мандрівники в 

часі»

10.05 Як це?

10.35 Хто в домі господар?

10.55 Хочу бути

11.20 Школа Мері Поппінс

11.35 Казки Лірника Сашка

12.10 Д/с «Нью-Йорк»

16.00 Чоловічий клуб. Спорт

17.20 Чоловічий клуб

18.00 Д/ф «Крим. Спротив»

19.00 Х/ф «Антоніо 
Вівальді: принц 
Венеції»

21.00, 5.35 Новини

21.30 Спорт. Тиждень

21.55 Розсекречена історія

22.45 Мегалот

23.00 Територія закону

ТРК «ЕРА»
23.20 Вперед на Олімп

23.40 Добрі справи

01.20 Музичне турне

02.25 Телевистава «Сто 

тисяч»

04.40 Д/ф «Павло 

Загребельний. До 

запитання»
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КАНАЛ «1+1»

06.00 Неділя з кварталом

07.00 Українські сенсації

08.00 Сніданок. Вихідний

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.40 М/ф «Маша і Ведмідь»

10.05 ТСН

11.00 Світ навиворіт-7

12.00 Гроші

13.20 Життя без обману

14.45 Т/с «Свати-6»

19.30, 5.15 ТСН-тиждень

21.00 Голос. Діти-3

23.25 Аргумент кiно

00.05 Світське життя

01.05 Х/Ф «Телемерці»
02.35 Мелодрама «Служниця 

трьох панів»

04.05 У мережі

ІНТЕР

07.15 М/ф

07.40 Подробиці

08.10 уДачний проект

09.00 Готуємо разом

10.00 Орел і решка. 

Навколосвітня 

подорож

11.00 Орел і решка. 

Шопінг»

12.00 Навколо М

13.00 Добрий вечір на 

«Інтері»

14.00 Х/ф «Ти будеш 
моєю»

15.45, 21.30 Т/с «Особисті 

обставини»

20.00 Подробиці тижня

00.20 Х/ф «Шукайте жінку»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.50 Події

07.30 Зоряний шлях

09.10 Т/с «Андрійко»

13.00 Т/с «З надією на щастя»

17.00 Х/ф «Ванька»

18.50 Футбол. Кваліфікація 

ЧС — 2018 р. «Україна» 

— «Косово»

21.00, 5.50 Події тижня 

22.00 Х/ф «Вальс-бостон»
00.00 Реальна містика

01.50 Т/с «Співачка»

ICTV

05.10 М/с «Пригоди 

мультинят»

05.55 Факти

06.25, 3.25 Стоп-10

07.20 Зірка YouTube

09.20 Дивитись усім!

11.05 Без гальм

11.30, 13.00 Х/ф «Парк 
Юрського періоду»

12.45 Факти. День

14.20 Х/ф «Парк Юрського 
періоду-2»

16.55 Х/ф «Парк Юрського 
періоду-3»

18.45 Факти тижня

20.25 Х/ф «Помпеї»
22.25 Х/ф «Олександр»
01.55 Т/с «Ганнібал»

04.40 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

03.10, 2.30 Зона ночі

05.20 Абзац

06.15, 8.00 Kids Time

06.17 М/с «Пінгвіни 

Мадагаскару»

08.05 Т/с «Пригоди Мерліна»

12.00 М/ф «Аладдін»

13.45 М/ф «Аладдін і король 

розбійників»

15.20 Х/ф «Чаклунка»
17.20 Х/ф «Вартові 

Галактики»
20.00 Х/ф «Останній 

мисливець на 
відьом»

22.00 Х/ф «Костянтин»
00.20 Х/ф «Той, що виганяє 

диявола. Початок»

5 канал

06.00, 9.30 Вікно в Америку

06.30, 18.10 Велика політика

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 22.00, 

00.00, 1.00, 2.00, 4.00, 

05.00 Час новин

07.30 Суперкнига

07.50, 8.25, 22.15, 0.15 Бізнес-

час

08.10 Гра інтересів

08.30, 3.15 Феєрія мандрів

09.10 Мотор

09.20 Автопілот-тест

09.25 Технопарк

10.10 Кордон держави

10.25 Будемо жити

10.40 Драйв

11.10 Час інтерв’ю

12.15 Сімейні зустрічі

12.40 Прес-конференція щодо 

ситуації у зоні АТО

13.10 Модне здоров’я

13.30 Ваш лікар

14.10 Агрокраїна

14.30 Діалоги з Патріархом

15.15 П’ятий поверх

16.05 В кабінетах

16.30 Акцент

17.15 Дзеркало історії

19.25, 0.20 Невигадані історії

20.00 Док. проект

21.00, 1.15, 5.15 Час: підсумки 

тижня 

21.40, 3.00 Час-Time

22.30 Д/ф «Окупація»

23.30 Фінансовий тиждень

01.55, 5.55 Огляд преси

02.20 Машина часу

03.35 Не перший погляд

04.15 Кіно з Я. Соколовою

НТН

05.40, 4.25 Правда життя. 

Професії

06.15 Х/ф «Ліки проти 
страху»

08.00 Х/ф «У смузі прибою»
09.35 Т/с «Охоронець-3»

12.55 Х/ф «У бій ідуть лише 
«старики»

14.40 Х/ф «Блеф»
16.40 Легенди карного 

розшуку

19.00 Т/с «Полювання на 

Вервольфа»

23.00 Х/ф «Первісний 
страх»

01.20 Х/ф «Стрілець»
03.10 Випадковий свідок

03.25 Речовий доказ

03.55 Легенди бандитської 

Одеси

КУЛЬТУРА

06.00 Молитва за Україну

06.05 Веселка. Чарівні 

завитушки 

06.45 Центр уваги. 

Експериментальна 

музика 

07.15 Ігор Остроухов. Із 

кінематографом у серці, 

ч. 1 

07.40 Особистості. Гурт 

«Божичі» 

08.40 Православний календар 

08.55 У ритмі спорту 

09.05 Казки Лірника Сашка 

09.20 Позиція. Сергій Теньков 

09.45 Музейні скарби. 

Ліствиця 

10.10 Ігор Калинець 

11.00 Лев Хохлов 

«Довершений Чарлі». 

Вистава Київської 

академічної майстерні 

театрального мистецтва 

«Сузір’я», ч. 1 

12.30 Музей однієї вулиці 

13.00 Джаз Коло. Bass Song, 

ч. 1 

13.30 Земляки. Федір Гарін 

14.00, 02.00 Х/ф «Злочин 
iз багатьма 
невідомими», ч. 7

15.15, 03.15 Компіляція 

«Проект Миродзвін»

16.00 Шарль Перро «Красуня 

і Чудовисько». Вистава 

Київського академічного 

Молодого театру

17.20 Православний календар 

17.35 Ігор Остроухов. Із 

кінематографом у серці, 

ч. 2

18.00 Срібне століття 

бельгійської поезії 

19.00, 00.00 Інформаційно-

аналітична програма 

«Культура. Дайджест»

19.20, 00.20 Мовою мистецтва. 

Академія. Майстерня 

графічного дизайну

19.45 Дерев’яні церкви 

Галичини

20.05 Головна роль. Наталя 

Ворожбит

21.00 Лев Хохлов 

«Довершений Чарлі». 

Вистава Київської 

академічної майстерні 

театрального мистецтва 

«Сузір’я», ч. 2

22.15 Все про оперету. 

Володимир Бегма

00.45 Д/ф «А. Солов’яненко. 

Весняна елегія»

01.05 Головна роль. Галина 

Яблонська, ч. 2

04.00 Х/ф «Наталка 
Полтавка» 

05.30 Прелюдія

 

СТБ

06.00 ВусоЛапоХвіст

07.45, 10.50 Х-Фактор-7

09.00 Все буде смачно!

09.55 Караоке на майдані

12.45 МастерШеф-6

19.00 Битва екстрасенсів-16

21.15 Один за всіх

22.25 Давай поговоримо про 

секс

00.40 Слідство ведуть 

екстрасенси

ТОНІС

06.00, 20.15 Кумири

06.10 Х/ф «Острів скарбів»
07.50 Натхнення

09.50, 16.10, 21.35 Зоопарки 

світу

11.00, 18.45 Д/ф «Щоденники 

Другої світової війни: 

день за днем»

13.30, 20.00 Цивілізація 

Incognita

14.00 Шеф-кухар країни

15.10 Пригоди Остіна Стівенса

16.45 Трускавецька Фієста

20.35 Світські хроніки

21.00 Євромакс

22.00 Х/ф «Змій»
00.15 Вихідний, після опівночі

01.25 Ніч чорних краваток

02.30 Життя на вершині

04.00 Х/ф «Молодий 
Тосканіні»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

06.40 Маски-шоу

07.50 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

08.20 Облом.UA

09.00 Бушидо

10.35, 15.45 Роби бізнес

11.00 Люстратор 7.62

12.00 Люстратор. Спецпроект

13.00 Секретні матеріали

14.00 Цілком таємно

15.00 Дембель

16.25 Х/ф «Той, хто посмів»
18.05 Х/ф «Той, хто посмів-

2: облога Даунінг-
стріт»

20.00 Х/ф «План 
пограбування»

21.30 Профутбол

23.15 Х/ф «Литовське 
весілля»

01.10 Х/ф «Спорт 
майбутнього»

ФУТБОЛ

06.00, 5.40 Топ-матч

06.05 Шотландія — Литва. 

Відбір до ЧС-2018 

07.55 Світ Прем’єр-ліги

08.25, 15.00 Огляд 3-го 

ігрового дня

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE

10.20 Моя гра

10.50 Туреччина — Україна. 

Відбір до ЧС-2018

12.40 Журнал Ліги чемпіонів

13.10 Польща — Данія. Відбір 

до ЧС-2018

16.05 Відбір до ЧС-2018. 

Огляд туру

17.00 Моя гра

17.30, 19.45 Головна команда

18.50 Україна — Косово. 

Відбір до ЧС-2018

20.55 Великий футбол

21.55 Шлях на Мундіаль. 

ONLINE. Відбір до ЧС-2018

23.40 Албанія — Іспанія. 

Відбір до ЧС-2018

01.30 Фінляндія — Хорватія. 

Відбір до ЧС-2018

03.20 Ісландія — Туреччина. 

Відбір до ЧС-2018

05.10 Журнал Ліги чемпіонів

ЄВРОСПОРТ

04.00, 9.30, 23.00 Футбол. 

Чемпіонат Європи 

U-21. Відбірний турнір. 

Груповий етап 

05.30, 6.30, 11.00, 12.00 

Футбол. Чемпіонат світу 

серед дівчат (до 17 

років). Груповий етап 

08.00 Снукер. European 

Masters. 1/2 фіналу

13.00, 18.30, 19.00, 1.30 

Снукер. European 

Masters. Фінал

16.00 Велоспорт. Тур 

Ломбардії

16.30, 22.05, 0.35 Велоспорт. 

Тур Парижа

18.00 Велоспорт. «Стеж за 

Фабіаном»

18.15, 2.30 WATTS

00.00 Ралі ERC. Огляд

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.10 Містична Україна

09.00, 18.20 У пошуках істини

10.40 Ялта: жертва Сталіну

11.40 Мисливці на нацистів

12.40, 20.20 НЛО з минулого

14.30 Школа виживання: леви

15.30 Довідник дикої природи

22.10 Вирішальна мить

00.00 Вражаюче відео

05.10 Несподівані злочинці

К1

05.00 Рецепти щастя

05.50 Спеція

06.30 TOP SHOP

07.40 Чи знаєте ви, що...

08.15 М/ф

09.25 Х/ф «Каспер: 
початок»

11.20 Х/ф «Пригоди Бейлі: 
різдвяний герой»

13.00, 14.00 Орел і решка

19.00, 1.00 Вечірній квартал

21.00 Х/ф «Без відчуттів»
22.50 КВК

03.00 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Малята-твійнята

06.45 М/с «Козаки. Футбол»

07.10 Байдиківка

07.35 М/с «Ескімоска. 

Пригоди в Арктиці»

08.00 МультMIX

09.55 М/с «Дора-мандрівниця»

10.25 М/с «Елвін і бурундуки»

11.00 М/ф «Ведмеді-сусіди: 

зимові канікули»

12.10 Х/ф «Р...Раджкумар»
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 Танька і Володька

15.35, 16.35, 17.35, 18.35, 

19.35 Одного разу під 

Полтавою

20.00 Країна У

23.00 Х/ф «Хто цей Санта?»
00.55 Одна за всіх

01.55 Теорія зради

02.50 БарДак

03.55 Т/с «Щоденники 

Темного»

05.00 У ТЕТа тато!

УТ-1

06.00 Світ православ’я

06.35 Сім чудес України

06.55, 0.20 Телемагазин

07.15 На слуху

07.50 Золотий гусак

08.15 Смакота

08.40 Світ on line

ПЕРШИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Х/ф «Антоніо 
Вівальді: принц 
Венеції»

11.15 М/с «Мандрівники в 

часі»

12.00 Театральні сезони

12.35 Мистецькі історії

12.50 Спогади

13.25 Гра долі

14.20 Фольк-music

15.30 Д/ф «Простір 

толерантності. Коріння, 

кров і душа»

16.00 Твій дім

16.30 Т/с «Епоха честі»

20.10 Подорожні

21.00, 5.35 Новини

21.30 Перша шпальта

22.00 Книга ua

22.30 Класики світової 

літератури

ТРК «ЕРА»
23.00 Паспортний сервіс

23.20 День Янгола

01.20 Музичне турне

02.25 Телевистава «Пора 

жовтого листя»

04.45 Д/ф «Це моє життя. 

Лариса Кадочникова»
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Пекло пройшов на рідній землі
 Нещодавно випала нагода побувати 
на малій батьківщині Ігоря Гордійчука 
— у селі Залізниця, що в Корецькому 
районі на Рівненщині. Софія Радіонів-
на, мама Героя, зустрічає нас із палич-
кою, перепрошує. Ноги болять дуже, 
тиск скаче. І хоч як втомилася вже від 
візитів журналістів, відмовити не мог-
ла. Бо усвідомлює, що її син тепер особа 
публічна, тому мусить і вона «віддува-
тися» за нього. А тато, як тільки жур-
налісти приїздять, відразу кудись ще-
зає. Пані Софія — агроном за фахом, 33 
роки пропрацювала сільським головою 
у Залізниці, куди вона прийшла у не-
вістки (сама родом із Млинівщини). 
Чоловік Володимир Олександрович 49 
років пропрацював водієм у місцевому 
колгоспі. Живуть Гордійчуки в старій, 
ще батьківській хаті, до якої прибуду-
вали кілька своїх кімнаток, коли діти 
народилися. Сьогодні хата для них — 
справжній палац, бо залишилися самі 
у цих колись гамірних стінах. Донька 
й два сини розлетілися по світах, ніхто 
біля батьків не зостався. 
 Не переймається пані Софія, що не-
має у неї пластикових вікон, що старі 
штахети біля хати, відро у колодязі й 
груба замість парового опалення. На 
старості зручності для хворих людей, 
звичайно, не завадили б, але вже як є. 
Подарувала обласна спілка ветеранів 
АТО її дідові на ювілей супутникову 
антену — і радий батько. Голова рай-
держадміністрації акумулятор до ста-
ренької машини дав — і то поміч. За-
ходимо у світлицю, де телевізор. Со-
фія Радіонівна вже думає, як опалить 
взимку ці кімнати. Газ дорогий, суб-
сидії оформити не може, бо хата ще 
оформлена на покійну свекруху. Тро-
хи дров у хліві є, конвектор включить, 
якось перезимують. Бо ж головне, щоб 
усі найрідніші люди були здорові. 
 На полиці серванта помічаю ве-
ликий портрет Ігоря, трохи нижче — 
збільшені фото доньки і двох синів .
 — А Ігор на тата схожий. Коли вос-
таннє приїздив додому?
 — Недавно був. Батькові 31 серп-
ня сімдесят років стукнуло. І у мене 5 
вересня день народження. Побув тро-
хи, не ночував навіть. Ще слабкий 
він... Важко ходити. Окрім поранен-
ня, ще ж кілька контузій мав там, на 
Савур-Могилі. Напруга, нерви, а ще 

робота в ліцеї (генерал-майор Гордій-
чук очолює військовий ліцей імені Бо-
гуна. — Авт.). Скільки я виплакала, 
серце розривалося , так важко було... 
Ну чому, чому так? Скрізь побував, у 
тому ж Афганістані скільки був. Але 
треба, щоб тут, на своїй землі таку муку 
виніс... Як летів у 2010-му в Афган че-
рез Киргизію, там якраз заваруха була. 
Два тижні — ні слуху ні духу. А під Ка-
булом розбився літак із військовими. 
Ми цілу добу мертві були... Поки по 
всіх можливих каналах не дізналися, 
що це інший військовий літак розбився 
й Ігоря там не було. Він був начальни-
ком групи військової допомоги відділу 
миротворчого персоналу в складі між-
народних сил сприяння безпеці в Аф-
ганістані, полковника перед тим отри-
мав. Весною якось приїхав, я до нього: 
«Сину, може якось можна, щоб туди не 
повертатися? Відчеканив: «Мамо, це не 
обговорюється». Дуже тривожна ситу-

ація там була. Син потім розповідав, 
як вони роздавали гуманітарну допо-
могу афганським діткам. І от випадок: 
наш солдат дає подарунок хлопчикові, 
Ігор стоїть позаду. Солдат повертається 
спиною до дитини, і в цей момент хлоп-
чик вихоплює кинджал невідомо звід-
ки і б’є у спину солдатові. Ігор встигає 
зреагувати й вибиває ніж iз рук дити-
ни. Солдатик плакав від щастя і все дя-
кував, що врятував йому життя. Міс-
цеві там всіх окупантами ввважали...
 — Як тепер нас на Донбасі...
 — А нашу війну він передбачав. Він 
же перед Афганістаном рік навчався 
в сухопутному коледжі США в Пен-
сильванії, перед цим ще півроку вив-
чав англійську мову для військових у 
Канаді. І тільки тепер польський гене-
рал, який теж там навчався, згадав, що 
Ігор у своїй випускній роботі написав 
про ймовірність війни Росії проти Ук-
раїни. І дивувався, як Ігор міг це перед-
бачити? 

«А нащо пустила на війну?»
 Через що довелося пройти їхньому 
синові на війні вже на рідній землі, Гор-

дійчуки довідалися більше з газетних та 
інтернетівських публікацій, а згодом із 
книг. Якби на той момент материнське 
серце все це знало, воно просто не витри-
мало б... Коли Ігорю 31 серпня 2014-го 
робили в Дніпропетровську першу опе-
рацію, в далекій Залізниці батьки все 
ще чекали дзвінка від сина. Ще ніколи 
не було такого, щоб він не привітав бать-
ка з днем народження. А тут такий сон 
страшний мамі наснився, тривога не по-
лишала ні на мить. Та дзвінка не було ні 
першого вересня, ні другого, ні третьо-
го. А 4 вересня отримали про  сина  звіс-
тку, першу за багато страшних днів че-
кання. Сталося диво: дівчинка-медсес-
тра, яка була біля Ігоря в госпіталі, теж 
мала прізвище Гордійчук і була родом 
із Корецького району. Вона зателефо-
нувала додому своїй мамі й та перевіри-
ла, чи є такі люди в Залізниці. Так рід-
ні про все дізналися. Важко згадувати, 
як вони вперше приїхали до сина, коли 

його вже забрали в Київ. Тоді ще ніх-
то, крім Всевишнього, не знав, що Ігор 
переможе у ще одній своїй битві, тепер 
уже за життя. Важке поранення в голо-
ву, ускладнене інфікуванням рани, за-
лишало йому мізерний шанс. Лікарі да-
вали лише два відсотки надії. Кілька мі-
сяців у реанімації і дуже обережні про-
гнози: якщо цей чоловік і виживе, то 
навряд чи ходитиме,  і пам’ять до ньо-
го не повернеться. Але Бог руками само-
відданих медиків та молитвами рідних і 
українців вирвав Ігоря з лабет смерті.
 — Біля Ігоря постійно був хтось із 
Міністерства оборони. І от один полков-
ник каже мені: «Я б нізащо не пішов би 
на ту війну. Навіть якби мені довелося 
розпрощатися з армією». Уявляєте, як 
мені було це чути біля ліжка своєї ди-
тини, яка була між життям і смертю? 
Ігор був дуже важкий. Уклін дозем-
ний усім, хто допомагав рятувати сина, 
— не стримує сліз мати. — І сама в лі-
карню потрапила, постійно плакала, не 
знала, на якому світі живу. А чиновник 
наш районний сказав: «А нащо пусти-
ла на війну?» Він же військовий, як міг 
не піти? «Ну тоді молися», — каже він. 

Я і молилася. І люди молилися. Бог за-
ступився за мою дитину. Люди різні є, 
всяке скажуть і подумають. Коли Пре-
зидент у листопаді 2014  вручав синові 
у госпіталі Золоту зірку Героя України, 
комусь не сподобалося, що Ігор лежав, 
не піднявся. Та якби міг сидіти, то сів 
би. Хіба станеш усім це пояснювати? 
 Ігор Гордійчук не лише вижив, а 
й почав ходити, розмовляти і пам’ять 
до нього повернулася! Ставили його 
на ноги реабілітологи  США, куди  ле-
гендарного полковника відправили в 
2015-му. Весь цей час поруч із ним була  
дружина Тетяна, яка не відходила від 
чоловіка, відколи знайшла його в гос-
піталі у Дніпропетровську. Коли війсь-
кові з Рівного подзвонили Ігорю за оке-
ан і запитали, чим допомогти, він ска-
зав: «Поможіть моєму батькові». 

На батьківщині героя ростуть 
справжні  українці
 ...Гортаємо з пані Софією вирізки з 
газет, альбоми, книги. Передивилися  
багато фотографій і на всіх Ігор посмі-
хається, навіть на тих, що після пора-
нення. Його посмішка така щира й не-
вимушена, що геть не гармоніює з його 
позивним. Ну який він «Сумрак»?! Ви-
являється, позивні офіцери-спецпри-
значенці обирають не самі. Бо якби він 
сам собі придумував позивний, то був 
би «Гордєєм». Так його звали і в школі, 
і в училищі.
 — Однокласники  називали  Ігоря 
Христофором Боніфацієм, бо він  за-
вжди все знав. Якось іде додому з дво-
ма авоськами книжок, а сусідка каже: 
«Ігорчику,  коли ж ти їх почитаєш?» 
«За два вечори впораюся, тьотю». Чи-
тав багато, фізкультурою займався, 
готував себе до служби ще зі школи. У 
сусіднє село в школу всі автобусом їз-
дили, а він здебільшого пішки. Ріс, як 
всі у селі: помагав мені буряки сапати, 
батькові – косити... Дуже впертий був 
і завжди виконував те, що обіцяв, — 
розповідає про сина пані Софія, й очі її 
знову стають вологими. —  Бог засту-
пився за нього, закрив. Як би ще вимо-
лити у нього, щоб син ходити міг трош-
ки... Так йому  важко. Не хочеться грі-
шити, дякую за те, що живий. Дякую, 
що роботу дали, що при ділі. Дзвоню: 
«Як справи?» «Нічого, мамо, на ро-
боті». Дай Боже тобі  терпіння, сину... 
 Побувавши у Залізниці, не могла не 
зайти в початкову школу, де майбут-
ній герой колись вперше сів за шкіль-
ну парту. Думала, побачу тут його ку-
точок, фотографії. І дуже здивувала-
ся, коли знайшла на стенді лише один 
роздрукований з інтернету скромний 
аркушик дрібнесеньким шрифтом із 
біографією Ігоря. Останні рядки її об-
риваються 2014 роком, коли він слу-
жив у Міністерстві оборони. Про вій-
ну, на якій був «Сумрак», де був пора-
нений — ні слова. А поруч на іншому 
стенді — фото Ігоря з Афганістану. У 
класі, де разом вчаться дітки третьо-
го і четвертого класів, питаю, чи зна-
ють, хто у них в селі герой. Знають, хто 
він і на якій війні воював. Майже всі 
хлопчики в один голос заявили, що хо-
чуть бути спецназівцями, як Ігор Гор-
дійчук. А поки що залізницькі хлопча-
ки «воюють» біля клубу і на перервах. 
Здебільшого з «китайцями» і «німця-
ми», хоча знають, що насправді німці 
сьогодні підтримують Україну. Росіян 
серед дитячих ворогів немає. І це ще 
шанс для  Росії, примарний і малень-
кий, аби не стати ворогом у свідомості 
молодшого покоління українців на-
завжди...
 — Але на справжній війні небезпеч-
но, там можуть і вбити, — намагаюсь 
стримати щирий дитячий порив.
 — А мені все одно. Я буду Україну 
захищати, — каже кирпатий Сашко, 
який мріє про снайперську гвинтівку.
 На душі від цих дитячих слів стає 
сумно і радісно водночас. Сумно, бо хо-
четься, аби наші діти і внуки ніколи 
не пізнали страхіть війни. І радісно, бо  
підростає в Україні  покоління, яке лю-
бить  її  і готове  захищати. І тільки від 
нас залежить, чи залишиться воно та-
ким. Радісно, що є в Україні сучасні ге-
рої,  на прикладах яких учаться любити 
свою землю і малі, і дорослі українці. ■

ГЕРОЇ СЕРЕД НАС

«Цю 
війну син 
передбачав»
 «Україна молода» побувала на батьківщині 
легендарного командира спецпризначенців 
Ігоря Гордійчука

■

Ніна РОМАНЮК,

Про командира спецпризначенців полковника Ігоря Гордійчука з по-
зивним «Сумрак» та його побратимів, які у важкі серпневі дні 2014 
року в повному оточенні обороняли Савур-Могилу, вже написано 
навіть книги. З 12-го до 24 серпня українські захисники стратегічно 
важливої висоти забезпечували точними координатами нашу арти-
лерію. Відрізані від своїх, без техніки, малоукомплектовані, хлопці 
«Сумрака» зробили, здавалося, неможливе: вижили там, де вижити 
було неможливо. На жаль, не всі. І ось через два роки на військо-
вому параді в Києві, приуроченому 25-річчю Незалежності України, 
44-річний легендарний Герой України полковник Ігор Гордійчук iз 
рук Президента отримав звання генерал-майора. Коли він, молодий 
ще чоловік із посивілими скронями, йшов, опираючись на паличку, 
підтримуваний колегами-військовими, багато хто не міг стримати 
сліз. І це були сльози гордості за наших хлопців, які ще при житті 
стали легендами...

«Скрізь побував, у тому ж Афганістані скільки був. 
Але треба, щоб тут, на своїй землі, таку муку виніс».

Герой України Ігор Гордійчук на цьогорічному 
параді 24 серпня. 

❙
❙
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«Я почала писати сама так, 
як хотіла б читати»
 ■ Олено, після Революції гід-
ності з’явилося чимало книг, 
присвячених цим подіям. Якщо 
ви щось читали, що найбільше 
сподобалося? Як охарактери-
зуєте роботу своїх колег?
 — Так-так-так! Про револю-
цію з’явилось багато книжок — 
спогади учасників, репортажні 
книжки, роздуми про револю-
цію, художні теж були. Я пере-
читала всі, які продавались, a ще 
кілька мені просто подарували 
— вони були видані коштом ав-
торів. Книжки були різні: деякі 
читати не хотілось; деякі напи-
сані так, що не вчитаєшся: дуже 
сухо, факти-факти; деякі навпа-
ки — одні домисли. Траплялась 
дуже якісна журналістська ро-
бота, траплялась дуже глибока і 
чіпка поезія, але мені не вистача-
ло якогось елементу життя. Ну, 
як у тих постах у соціальних ме-
режах у часи революції — там 
був і репортаж, і життя... Читала 
і відчувала, що робиться; про що 
думає той, хто пише; там були і 
страх, i радість. Потім, як стали 
писати спогади через рік, через 
два — уже було не те, кожен ніби 
намагався підігнати свої спогади 
під якийсь канон, міф, якусь за-
гальну концепцію, і вони стали 
ніби холодні. 
 ■ Після подій Майдану ми-
нуло вже майже три роки. Чому 
зважилися видати книгу саме 
зараз?
 — Я все чекала, що хтось із 
письменників напише книгу 
таку, яку мені б хотілось про-
читати. Я навіть організовува-
ла на літературних фестивалях 
читання спогадів про револю-
цію, куди заманювала тих, хто 
писав цікаво. Але всі вони чи-
тали свої старі пости з «Фейс-
буку» і казали, що книжку пи-
сати не будуть. Причини цьому 
різні були — одні не готові, інші 
вважають, що тема не для них, 
треті просто не хочуть. Тоді я 
почала писати сама так, як хоті-
ла б читати. 
 ■ Як правдиво писати про 
Майдан?
 — Дуже важко написати 
справді правдиво. Так, щоб не 
піддатись, з одного боку, героїч-
ному міфу і не помітити всього 
поганого, неглянцевого, а з дру-
гого боку — не скотитись до рів-
ня російської пропаганди, яка 
відшукує все найгірше. Ну і я 
думаю, про це ще писатимуть, і 
найбільше боюсь, що з Револю-
ції зроблять вичищену агітку, 
такий собі картонний театрик, 
де просто береш якийсь тип із 
набору дозволених типів і пи-
шеш стандартний патріотичний 
пафос, в якому не відчувається 
життя.
 ■ Напередодні форуму у 
Львові ви нарешті взяли до рук 

свою книгу «Вертеп. Роман про 
Майдан». Тоді ж на власній 
сторінці у соціальній мережі 
писали, що подаруєте тому, хто 
перший попросить. Хто став 
щасливим власником книги? 
 — Просили багато хто, але 
першою встигла мама одно-
класниці мого наймолодшого 
сина. Крім того, що наші діти 
зараз вчаться в одному класі, 
вони ще й ходили в один дитя-
чий садочок — той самий, на ву-
лиці Інститутській, у дворі яко-
го моя героїня і її подружка хо-
ваються від «тітушок» 18 люто-
го, з чого починається книжка. 
Я подумала, що це символічно. 

«Усі події великого масштабу 
— ніби з двох поверхів»
 ■ Слово «вертеп» у академіч-
ному словнику має кілька тлу-
мачень: печера, пересувний 
ляльковий театр та місце гуль-
бища злочинців. Чому в назві 
книги «Вертеп. Роман про Май-
дан» присутнє це слово? Що ви 
хотіли ним сказати і якому з 
тлумачень віддаєте перевагу? 
 — Я взагалі у захваті від тра-
диційного лялькового театру — 
вертепу. Мені подобається його 
ідея — з двома поверхами, на 
яких відбувається дійство, яке 
там представляють. На сакраль-
ному поверсі і життєвому, де по-
казують різні актуальні сміш-
ні сценки, у персонажах яких 
люди впізнають i себе, і сусіда. 
 Мені здається, що всі події 
великого масштабу теж ніби 
з двох поверхів. На верхньо-
му — поверсі героїзм і картин-
ка для телевізора: усі ці чорні 
«беркутівці», повне і абсолют-
не зло, натхненні очі захисни-
ків і все, про що розкажемо ді-
тям і внукам. Нижній поверх — 
усі ж люди: і «беркутівці» не всі 
чорні-чорні, і майданівці не всі 
бездоганно білі; і привело час-
тину з них не бажання вмирати 
за чисту ідею, і хоч виглядає, 
як змагання добра зі злом. На-
справді все було складено з ма-
леньких людських історій, ма-
леньких цілей, обставин, боля-
чок, доброти, страху, співчуття, 
заздрості, жадібності, які разом 
створили те, що ми здалеку ба-
чимо як історичне полотно. 
 ■ Книга «Вертеп. Роман про 
Майдан» — вона більше доку-
ментальна, біографічна, мож-
ливо, чи художня? 
 — Думаю, найбільше вона 
художня. Звичайно, я нічого 
не перебрехала, і навіть лазила 
в усі ці підземні тунелі, що під 
Києвом, ходила по підземних 
річках, щоб переконатись — 
так воно і є, щоб їх побачити і не 
набрехати, розпитувала дигерів 
про те, що було під час Майда-
ну. Історії людей, які були на 
Майдані — реальні, люди себе 
впізнають, але все воно не доку-

ментальне, трохи ніби як малю-
нок, а не фотографія. Це моє ба-
чення, а не точний опис. 
 ■ Про що ваша книжка?
 — Найбільше — про Май-
дан. Трохи — про стосунки бать-
ків і дітей, про відповідальність 
за свої вчинки, і ще трохи про те, 
що ця революція, ця війна, те, 
що зараз у нас є, назрівало по-
коліннями, готувалось уже бага-
то років. Бо батьки виховували 
дітей, несвідомо програмуючи їх 
на боротьбу, діти шукали мож-
ливості проявити себе. Це було 
не відкрито, без фанфар і агіта-
ції, це було якось так ненавмис-
не, затаєно, але дуже сильно. 
 ■ Ваш чоловік, теж письмен-
ник, Артем Захарченко назвав 
роман «страшенно психоделіч-
ним». Чи погоджуєтеся з цією 
тезою?
 — Якщо чесно, то не знаю. 
У кожного читача, мабуть, бу-
дуть свої враження. Хтось каза-
тиме — страшно, хтось — сміш-
но, хтось скаже, що все насправді 

було не так. Ну але якщо я змогла 
перенести його в «той час», зна-
чить, щось у мене вже вийшло. 

«Я собі тихий громадянин, 
тихий письменник»
 ■ Із кого писали героїв кни-
ги? Як з’явилися у романі двоє 
маленьких хлопчиків, які опи-
нилися y вирі страшних подій y 
центрі столиці, посеред вибухів 
i вогню?
 — Мої діти навчаються у 
школі, яка там, недалечко, 
біля Майдану. Увесь час упро-
довж революції вони були там: 
чи ми просто йшли в школу, чи 
вони просили щось їм показати. 
Часто я чула, як вони фантазу-
ють, як би помогли «нашим», і 
не уявляють, як це небезпечно. 
Крім того, діти пізніше мені роз-
казували свої спогади про Рево-
люцію, і я бачила, як їм був не-
зрозумілий і страшний той до-
свід, який вони пережили. Чо-
мусь саме на дитячі враження 
не прийнято звертати увагу, я 

намагалась передати мову цьо-
го хлопчика, пояснити, як він 
сприймав те, що відбувалось.
 ■ У книзі є розділ, в якому 
описаний приїзд з провінцій-
ного містечка до Києва голо-
вної героїні. Цей приїзд із ма-
ленькою дитиною на руках був, 
по суті, «в нікуди». Жінка не 
мала ні житла, ні роботи, сти-
кнулася як зі зрадою та прини-
женням, так i з людьми, які не 
відвернулися. Як не опустити 
руки у момент, коли здається, 
що сил боротися з проблемами 
вже немає? Чи маєте секрет, як 
не зламатися під тиском обста-
вин, зрад і проблем?
 — Це не зовсім власний до-
свід, скоріше, багато спостере-
жень. Моїй героїні у тій жах-
ливій ситуації дає силу все пе-
режити те, що вона потрібна 
своєму синові і, власне, більш 
нікому, крім неї, та дитина не 
потрібна. У цьому справді є мій 
досвід і щось пережите — вила-
зити з чорних дір життя легше, 
якщо знаєш, що ти не сама, є 
хтось, хто любить тебе, і самою 
своєю безумовною любов’ю три-
має, не дає впасти у відчай.
 ■ У романі серед інших героїв 
з’являється дід, який став, як ви 
пишете, «страшним революціо-
нером». Чи можете назвати ре-
волюціонеркою себе?
 — Ні, я, напевне, випадко-
во втягнута у вир подій людина. 
Але я бачила на Майдані таких 
дідів, які ніби все життя чекали 
свого часу і нарешті дочекались. 
Та й не тільки дідів бачила...
 ■ А чим для вас був Май-
дан?
 — Спершу — важкою робо-
тою, потім — життям, яке му-
сиш прожити саме так і втекти 
не можна. Ніби дитина, яка не 
відпускає, про яку маєш турбу-
ватись, бо більш нікому, а вона 
того дуже потребує. Так бага-
то я рідко коли працювала, як 
тоді. Окрім того, ще цей віч-
них страх, напруга, яка зреш-
тою стала ніби частиною мене. 
Треба було завжди бути гото-
вою захистити дітей, допомог-
ти знайомим, знати, що мо-
жеш не повернутися з Майдану 
і розуміти, як при цьому будуть 
жити ті, хто від тебе залежить. 
 ■ Чи є відмінності між вами 
як письменником та громадя-
нином? Чи розділяєте себе на 
дві-три іпостасі?
 — Та, напевне, ні. Я собі ти-
хий громадянин, тихий пись-
менник. ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

Два поверхи Майдану
Письменниця Олена Захарченко — про свій роман про Майдан, 
діда-революціонера та синів-школярів — затятих маленьких майданівців

■

Анастасія СЕМЕНЧУК

 «Я не буду нікого переконувати, але, на мою 
думку, цей фільм спонукатиме до прочитання  
української культури, саме цього роману, і саме 
тоді ви зрозумієте, що українська культура ба-
гата на літературу, — коментує івано-фран-
ківський актор Роман Луцький на презентації  
чотирисерійної драми «Століття Якова», знятої  
за однойменним романом  знаного волинського 
письменника Володимира Лиса. — Цей роман 
вартий уваги, оцінки з боку глядачів. Саме тут 
відображена історія. А у нас є велика проблема 
з незнанням свого власного коріння. Це буде чу-
довий піар усього українського».
 Дії картини розгортаються у  період із мо-
менту закінчення Першої світової війни і до 
наших днів. Описана історія України останніх 
ста років через долю однією людини — селяни-
на Якова Меха, який пережив п’ять держав: 
Російську імперію, УНР, Польщу, фашистсь-
ку Німеччину і СРСР. Головного  героя у філь-
мі виконали Роман Луцький — Яків у  юності, 

та  Станіслав Боклан, який перевтілився   в об-
раз  зрілого віку.
 Помістити століття у чотири серії — завдан-
ня не з легких. Сценарій для серіалу підготував 
Андрій Кокотюха, режисером-постановником 
став  Бата Недич.  Виробництвом драми, яку те-
леглядачі зможуть почати дивитися в останній 
день вересня, займався «1+1 Продакшн».  
 «Кожного разу, адаптуючи романи колег для 
фільмів чи серіалів, дуже хвилююся, — каже 
Андрій Кокотюха. — Відповідальність величез-
на. Передбачаю, що автору наперед може не по-
добатися результат — для письменника кожне 
слово у творі сакральне, щось означає часто дуже 
особисте. Втім книга та фільм — два окремi ху-
дожні, не побоюся цього слова — мистецькi тво-
ри. Першочерговим у «Столітті Якова» для мене 
було збереження закладеної у твір ідеї».
 До речі, саундтреком фільму стала пісня «Не 
йди»  «Океану Ельзи». У фільмі також прозву-
чить лемківська пісня у виконанні підопічної 
Святослава Вакарчука  — молодої співачки 
Христини Соловій. ■

ПРЕМ’ЄРА

Українець п’яти держав
В екранізації драми Володимира Лиса звучатиме лемківська пісня

■

Олена Захарченко.
Фото з власного архіву.

❙
❙

Олена КАПНІК

Незабаром три роки, як країну сколихнула революція, i безневинні 
студентські страйки згодом транформувалися в боротьбу зі зло-
чинним режимом, який посягнув на життя мирних активістів. За 
цей час про страшні події 94-x днів протистоянь з’явилося чимало 
книг. Це i спогади учасників, i документалістика, i розслідування, i 
художня література. 
Нещодавно світ побачила книга «Вертеп. Роман про Майдан» мо-
лодої письменниці Олени Захарченко. Це роман про людей рево-
люції, два виміри Майдану — підземний i наземний Київ, стосунки 
батьків i дітей та про любов i жагу до життя. 



Григорій ХАТА

 Прикладів непорушної вір-
ності у футболі не так уже й ба-
гато. А питання, кому простіше 
навічно пустити корені на одно-
му місці,  гравцю чи тренеру —  
більш ніж риторичне. Але в будь-
якому разі й футболісту, й на-
ставнику пов’язати себе «навіч-
но» з одним клубом неймовірно 
складно. Причин для цього існує 
велика кількість, утім найчасті-
ше, що змушує футбольних про-
фесіоналів  змінювати  про писку, 
— відсутність очікуваного від 
них результату. Приміром, коли 
керівництво «Баварії» уклада-
ло угоду з Хосепом Гвардіолою, 
в Мюнхені, без сумніву, очікува-
ли, що їхній клуб, як і «Барсело-
на», котру перед тим тренував іс-
панський «коуч»,  перетвориться 
на машину зі здобуття перемог.
 Але таким же тріумфальним 
перебування Гвардіоли біля кер-
ма «Баварії» не вийшло. Якщо 
з каталонцями за чотири сезо-
ни Пеп виграв 14 трофеїв, зали-
шивши своє ім’я в літописі абсо-
лютно всіх міжнародних і націо-
нальних турнірів, то в співпраці 
з німецьким грандом Гвардіо-
ла виглядав не так переконли-
во. Усього лише сім перемож-
них реляцій, більша частина з 
яких була зроблена в Німеччині. 
Тоді як славу кількох міжнарод-
них успіхів «Баварії» (перемога 
в Суперкубку УЄФА та клубному 
чемпіонаті світу) іспанцеві варто 
розділити зі своїм попередником 
— Юппом Хейнкесом, котрий у 
сезоні-2012/2013 зробив з мюн-
хенцями «золотий» «хет-трик».
 А от тріумфу в головному 
турнірі Старого світу — Лізі чем-
піонів — від Гвардіоли у мюн-
хенському клубі так і не дочека-

лися. На місце іспанця, котрий 
перебрався до «Манчестер Сіті», 
«Баварія» покликала Карло Ан-
челотті. Італійця, певною мірою, 
можна назвати спеціалістом із  
Суперліги, адже до перемоги в 
цьому турнірі він приводив два 
різні клуби — «Мілан» (двічі) та 
«Реал».
 Примітно, що виграти Лігу 
чемпіонів із трьома різними клу-
бами наразі не вдалося жодному 
тренеру. Без сумніву, перед Ан-
челотті стоїть серйозне завдання 

й рівень його складності італій-
ський спеціаліст зміг побачити 
вже в другому турі «еліт-раун-
ду», коли його підопічні в Мад-
риді поступилися «Атлетико», 
зазнавши таким чином першої 
в сезоні поразки. Варто нагада-
ти, що півроку тому в півфіналі 
ЛЧ-2015/2016 «Баварія» (на 
той час Гвардіоли) вже була бита 
«матрацниками» Дієго Сімеоне. 
Щоправда, цього разу у мюнхен-
ців є час для виправлення ситуа-
ції. «Матч з «Атлетико» показав, 

над якими компонентами гри 
над потрібно ще працювати», — 
заявив після мадридської невда-
чі (0:1) атакувальний півзахис-
ник «Баварії» Томас Мюллер.
 Після завершення свого «лі-
гочемпіонського» поєдинку гли-
боку роботу над помилками по-
обіцяв провести й Гвардіола, 
«Манчестер Сіті» якого не зумів 
переграти скромний за мірками 
Суперліги «Селтік». Напередод-
ні принципової «двосерійної» 
битви зі своїм колишнім клубом 
— «Барсою» — це вельми необ-
хідна річ. У першому турі ЛЧ 
шотландський чемпіон пропус-
тив від «Барселони» на «Камп 
Ноу» аж сім «сухих» м’ячів, 
проте вдома показав зуби, роз-
писавши надрезультативну ми-
рову (3:3) з беззаперечним ліде-
ром англійської першості (шість 
перемог у шести матчах).
 Щодо півзахисника збірної 
України Олександра Зінченка, 
котрий, нагадаємо, влітку під-
писав контракт із «МС», перс-
пективний футболіст продовжує 
«гріти лаву» в «ПСВ», де нині 
він перебуває в оренді. На матч 
проти «Ростова» Зінченко пот-
рапив до заявки голландсько-
го клубу, однак на полі так і не 
з’явився. ■
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«У Лізі чемпіонів важливе кожне очко».Сергій Ребров
головний тренер ФК «Динамо» (Київ)

УКРАЇНА МОЛОДА

Футзал
 Чемпіонат світу. Півфінали. Іран 
— Росія — 3:4, Аргентина — Порту-
галія — 5:2.
 Українська збірна припинила свої 
виступи на турнірі, який проходить у Ко-
лумбії, на стадії 1/8 фіналу, де в овертай-
мі поступилася аргентинцям. Також не 
змогли подолати перший раунд «плей-
оф» і переможці попереднього «мун-
діалю» — бразильці, котрих вибила з 
розіграшу сенсаційна збірна Ірану.

Хокей
 У ключовому поєдинку шостого туру, 
котрий у формальному плані знаменує 
старт другого кола чемпіонату України, 
київські «генерали» в серії булітів здола-
ли чинного чемпіона — «Донбас» (2:1). 
Таким чином, підопічні Вадима Шахрай-
чука не тільки взяли у лідера вітчизняного 
хокею реванш за розгром у першому колі 
(0:4), а й випередили його в турнірній таб-
лиці.
 Чемпіонат України. 6-й тур. «Дже-
нералз» — «Донбас» — 2:1 (Басков, 56 
— Кугут, 12; вирішальний буліт — Цип-
нятов).
 Турнірне становище: «Джене-
ралз» — 14, «Донбас» — 13, «Кремен-
чук» — 10 (5 матчів), «Кривбас» — 8 (5), 
«Витязь», «Білий барс» — 3. ■

ХРОНІКА■

Віталій МОХНАЧ

 Слід визнати, що з групою в ниніш-
ньому розіграші Ліги чемпіонів «Дина-
мо» неабияк пощастило. Тут немає ні 
«Барселони» з «Баварією», ні «Манчес-
тер Сіті» з «Атлетико». Можливо, для 
глядацького рейтингу відсутність у ди-
намівському квартеті грандів — і не най-
кращий варіант. Водночас безпосередньо 
для «біло-синіх», які в нинішньому сезоні 
переживають серйозний ігровий спад, — 
«Наполі», «Бешикташ» та «Бенфіка» — 
варіант, можна сказати, ідеальний. Оці-
нивши силу суперників, одразу після же-
ребкування президент «Динамо» Ігор Сур-
кіс поставив перед командою завдання 
— участь у «плей-оф» Суперліги. 
 У попередньому розіграші ЛЧ ди-
намівці доволі впевнено подолали гру-
повий бар’єр, але тоді в розпоряджен-
ні Сергія Реброва був дещо інший ко-
лектив. У нових реаліях гра столичного 
клубу виглядає розбалансованою. Серія 
з чотирьох матчів без перемог, яку мину-
лих вихідних підопічні Реброва таки пе-
рервали, наштовхувала на різного роду 
песимістичні припущення.
 Гостьовий поєдинок проти «Бе-
шикташа» в другому турі ЛЧ мав про-
яснити динамівські перспективи — як 
у самому турнірі, так і загалом. Назва-
ти турецькі клуби «головним болем» 
для українського чемпіона аж ніяк не 
можна. Представники турецького фут-
болу входять до групи команд, із якими 
вітчизняні команди можуть «грати й 

вигравати». Загалом, основною пробле-
мою для суперників турецьких грандів є 
не стільки сама команда, як її палкі фа-
нати, котрі влаштовують «візитерам» 
гарячий прийом.
 «Біля наших воріт «Бешикташ» ні-
чого не створив», — так після гри оці-
нив продуктивність суперника захисник 
«Динамо» Євген Хачеріді. За великим 
рахунком, можливо, й так, хоча перша 

половина матчу все ж пройшла під дик-
товку чемпіона Туреччини. А гол, який 
у середині першого тайму пропустив мо-
лодий Артур Рудько, господарі забили зі 
штрафного. Його просто ідеально, «пок-
лавши» м’яч у дев’ятку, виконав чем-
піон Європи-2016 — 33-річний португа-
лець Рікардо Куарежма.
 До перерви у «біло-синіх» гра взагалі 
не клеїлася. Кардинально ж усе зміни-

лося після виходу на поле 18-річного 
Віктора Циганкова, котрому знадоби-
лося лише три хвилини для встановлен-
ня рівноваги в матчі. Власне була у дина-
мівців і хороша нагода вирвати в Стам-
булі перемогу, проте під завісу поєдинку 
капітан «біло-синіх» Андрій Ярмолен-
ко не реалізував, по суті, вихід сам-на-
сам iз кіпером «Бешикташа». Утім, як 
відзначив автор «динамівського голу», 
й одне очко — багато варте. «Ми зігра-
ли внічию, команда не виграла, тож про 
геройство говорити не будемо. А мій гол 
— це мрія, котра втілилася в життя», — 
сказав Циганков. 
 Звісно, говорити про те, що у стінах 
динамівської академії народилася нова 
зірка, зарано, проте дебютні кроки на 
найвищому рівні 18-річного «вінгера» 
виглядають упевнено й зріло. Завдяки 
його голу «біло-сині» уникли другої пос-
піль поразки на старті групового етапу 
ЛЧ і, що головне, зберегли шанси в бо-
ротьбі за місце в «плей-оф». Після того 
як у протистоянні з «Бенфікою» «На-
полі» поповнив свій очковий баланс чер-
говими трьома балами, у групі В викрис-
талізувався яскравий фаворит. Решта ж 
команд має вельми рівні шанси на дру-
гу позицію. Утім вирішальним для «Ди-
намо» в цьому процесі все ж буде «спаре-
на» дуель iз португальським клубом. ■

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Реалістичний «мрійник»
Столичні динамівці здобули перший пункт у новому розіграші Суперліги

■ ТАБЛО

 Ліга чемпіонів. Група В. 2-й тур. «Бе-
шикташ» (Туреччина) — «Динамо» (Украї-
на) — 1:1 (Куарежма, 29 — Циганков, 65); «Д»: 
Рудько, Морозюк, Хачеріді, Вида, Антунеш, Ри-
балка, Ярмоленко, Гармаш, Буяльський (Корзун, 
22), Гонсалес (Циганков, 62), Мораес (Гладкий, 
78)).
«Наполі» (Італія) — «Бенфіка» (Португалія) 
— 4:2.
 Турнірне становище: «Наполі» — 4, «Бе-
шикташ» — 2, «Динамо», «Бенфіка» — 1.

■

У гарячому Стамбулі динамівцям удалося здобути позитивний результат .
Фото з сайта www.ua-football.com.

❙
❙

А ІНШІ ЯК?

Дорога для обраних
Клуб-власник контракту молодої надії 
української збірної зазнав першої осічки 
в сезоні

■

На «Селтік Парку» «Манчестер Сіті» був змушений постійно 
наздоганяти господарів.
Фото з сайта УЄФА.

❙
❙
❙

ТАБЛО

 Ліга чемпіонів. Груповий раунд. 2-й тур. Група А. «Арсенал» (Англія) — «Ба-
зель» (Швейцарія) — 2:0, «Лудогорець» (Болгарія) — «ПСЖ» (Франція) — 1:3.
 Турнірне становище: «ПСЖ», «Арсенал» — 4, «Лудогорець», «Базель» — 1.
 Група С. «Боруссія» (М, Німеччина) — «Барселона» (Іспанія) — 1:2, «Сел-
тік» (Шотландія) — «Манчестер Сіті» (Англія) — 3:3.
 Турнірне становище: «Барселона» — 6, «Манчестер Сіті» — 4, «Селтік» — 1, 
«Боруссія» (М) — 0.
 Група D. «Ростов» (Росія) — «ПСВ» (Голландія) — 2:2, «Атлетико» (Іспанія) 
— «Баварія» (Німеччина) — 1:0.
 Турнірне становище: «Атлетико» — 6, «Баварія» — 3, «ПСВ», «Ростов» — 1.

■
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У ролі достойників
Роман Семисал зіграв у першій виставі київського театру про Василя Стуса «Іду за край»
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Матерiали iз позначкою   р    друкуються на правах реклами

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

 — Ну все, йду бити посуд!
 Чоловік з усмішкою:
 — Іди, я тобі там пластикову 
купив — багатоскандальну!

* * *
 Тільки на УЗД Люда зрозуміла, 
що привезла з відпочинку не тільки 
мушлi.

* * *
 У дитини в школі першi 
батьківськi збори. Попередили, 
що треба взяти із собою паспорт. 
Мабуть, відразу будемо оформляти 
кредит.

* * *

 Ольга, заставши чоловіка з 
коханкою, швидко зібрала речі й 
пішла. Треба сказати, у квартирі в 
коханки були дуже дорогі речі.

* * *
 Першокласник читає склади:
 — БА-БУ-БИ.
 Батько з кімнати:
 — А чи не зарано?

* * *
 — Знайшла у чоловіка конверт 
iз грошима, підписаний «Для 
коханої». Я зраділа й підкинула туди 
5 тисяч гривень. Через день чоловік 
купив нові колеса на машину!

По горизонталі:
 1.  Острівна східна країна, яка 
сперечається з Росією за Курильські 
острови. 4. Курортне містечко в Кар-
патах, відоме своїм водоспадом. 7. 
Частина матчу в тенісі чи волейболі. 
8. Самоцвіт, різновид халцедону. 9. 
Найменша неподільна частинка ре-
човини. 11. Офіційне дипломатичне 
звернення  уряду однієї держави до 
уряду іншої. 12. Мотузка із зашмор-
гом на кінці для ловлі тварин. 13. 
Африканська країна. 15. Іспанський 
мореплавець, який відкрив Амери-
ку. 17. Американський штат, де роз-
ташований полігон із випробування 
ядерної зброї. 19. Український на-
родний смичковий музичний інстру-
мент, що нагадує віолончель. 22. Не-
рідний син. 25. Гірське пасмо на пів-
дні Росії. 26. Співзвучне закінчення 
рядків у силабо-тонічній поезії. 28. 
Місто в Білорусі, залізничний вузол. 
29. Добровольчий батальйон, підпо-
рядкований Міністерству внутрішніх 
справ. 30. Річка на кордоні Німеч-
чини і Польщі. 31. Система умовних 
знаків для передачі інформації. 32. 
Осіння квітка. 33. Медоносне дере-
во з білими пахучими квітками.
По вертикалі:
 1. Столярний інструмент, що 
складається з колодки, в яку вмон-
тована лінійка під кутом 45°. 2. Со-
лодка горіхова маса, яку використо-
вують  у кондитерській промисло-
вості. 3. Хижий птах. 4. Крива ту-
рецька шабля. 5. Річка в Заїрі, біля 

якої вперше було виявлено смер-
тельний вірус. 6. Давньогрецька ваза 
з вузьким довгим горлечком. 8. Ко-
раловий острів. 10. Привид, прима-
ра. 13. Речовина, у якій у пеклі кип-
лять душі грішників. 14. Карпатсь-
кий мольфар, убитий ножем у 2011-
му році. 16. Хижа комаха. 18. Один 
із останніх князів Київської династії. 
19. Волосся на нижній частині об-
личчя у чоловіків. 20. Дорожня сум-
ка жебрака. 21. Корова, яка не по-
гуляла, без теляти. 22. Буддійський 
храм. 23. Титул правителя або кня-
зя в деяких мусульманських країнах. 
24. «А ... мовчить собі, витріщивши 
очі! Як ягнята: «Нехай, — каже, — 
Може, так і треба». Так і треба! Бо не-
має Господа на небі!» (Тарас Шев-
ченко). 27. Газ, якого найбільше у 
повітрі. 28. Давньогрецька ріка за-
буття. 

Кросворд №114
від 23—24 серпня

ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід 00…00

 00…00

Захід +9…+14

 +19…+24

 +9…+14

 +19…+24

Північ 00…00

 00…00

Центр 00…00

 00…00

Схід 00…00

 00…00
Центр +9…+14

 +19…+24

 +9…+14

 +19…+24

Північ +9…+14

 +19…+24

 +9…+14

 +19…+24

Схід +5…+10

 +17…+22

 +5…+10

 +17…+22

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь 00…00

 00…00

Південь +9…+14

 +19…+24

 +9…+14

 +19…+24

з 3 до 9 жовтня
 Овен (21.03—20.04). Чекайте кардинальних 

змін як в особистому життi, так і в кар’єрi. Зміни і 
втрати перетворяться на новi можливостi. Друзi 
допоможуть подолати депресiю.
 Дні: спр. — 3; неспр. — 4.

 Телець (21.04—21.05). Постійні відрядження 
вплинуть на ваш світогляд. Варто відзначити, що 
дороги не завжди будуть легкими, вони можуть 
принести чимало випробувань та успіхів.
 Дні: спр. — 6; неспр. — 7.

 Близнюки (22.05—21.06). Ви можете 
очікувати повернення давнiх друзів, з якими 
доведеться ділити всі успіхи і розчарування. Саме 
друзі нададуть фiнансову підтримку. Наприкiнцi 
тижня чекайте на приємнi новини.
 Дні: спр. — 4; неспр. — 6.

 Рак (22.06—23.07). Вам належить зайнятися 
будівництвом майбутнього своїх дітей: вирішити 
їхні проблеми і допомогти з реалізацією планів. 
Перед вами вiдкриються джерела почуттів, сил, 
фізичних і духовних можливостей.
 Дні: спр. — 3; неспр. — 5.

 Лев (24.07—23.08). Останнiм часом 
ви вiдчуваєте труднощi на роботi та вдома. У 
найважливіші та доленосні моменти життя поставить 
вас перед нелегким вибором і вам доведеться 
самому його зробити.
 Дні: спр. — 7; неспр. — 9.

 Діва (24.08—23.09). Попереду удача і такий 
бажаний підйом у роботі та особистих справах, 
спостерігатиметься зростання успіху та авторитету. 
Але поруч iтимуть втрати і розчарування, нелегкі 
духовні сумніви.
 Дні: спр. — 4; неспр. — 8.

 Терези (24.09—23.10). Цілком можливо, що 
ви заплануєте переїзд і почнете шукати нові шляхи 
духовного розвитку. У цьому нелегкому процесі 
фатальну й одночасно щасливу роль відіграють 
ваші вчителі та наставники.
 Дні: спр. — 5; неспр. — 7.

 Скорпіон (24.10—22.11). Противники і 
партнери дещо гальмуватимуть вашi успіхи. Всі 
труднощі потрібно прийняти як неминуче. Завдяки 
цьому ви навчитеся стійкості, вміння керувати 
емоціями.

 Дні: спр. — 6; неспр. — 9.
 Стрілець (23.11—21.12). Цей тиждень 

принесе довгоочікувану реалізацію ідей i чималi 
прибутки. Радьтеся з близькими людьми, не 
мовчіть, щоб не залишитися насамоті і цим  не 
зруйнувати все те, що звели власноруч.
 Дні: спр. — 6; неспр. — 7.

 Козеріг (22.12—20.01). Вам удасться досягти 
намічених раніше цілей, отримати максимальну 
користь вiд справ, яким присвячували час і сили. 
Не все вдасться реалiзувати так, як ви хотiли, проте 
результат буде навіть краще за очікуваний.
 Дні: спр. — 4; неспр. — 5.

 Водолій (21.01—19.02). У коханнi гарантовані 
злети та падіння, очікуються як успіхи, так і втрати. 
На роботi доведеться витримати боротьбу зі своїми 
противниками та недоброзичливцями.
 Дні: спр. — 3; неспр. — 6.

 Риби (20.02—20.03). Сміливо можете 
розраховувати на нову роботу, реалізацію ідей i 
зміну поглядів. Ваше кредо — протистояти всіляким 
догматам i активно шукати своє місце у цьому світі.
 Дні: спр. — 5; неспр. — 8. ■

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

Аліса КВАЧ

 Здається, ще зовсім недавно відома 
українська співачка, лауреат першої премії 
фестивалю «Червона рута-95» і зірка «Те-
риторії А» Марина Одольська переконува-
ла всіх, а передусім — свого чоловіка, зву-
корежисера Євгена Іванова, що троє дітей 
для співачки — це норма і варто на цьому 
зупинитися. Аж ось сорока на хвості при-
несла новину, що у співачки народився ще 
один син. 
 Точніше, про це щаслива мама сама 
повідомила у «Фейсбуці». «Слава Богу!!!! Я 
вчетверте стала мамою. Наш синочок наро-
дився вчора пізно ввечері. І ми вже цілу нічку 
удвох! Дякую моєму коханому Євгену Івано-
ву і найкращому лікарю на землі Олегу Ма-
лачуку за можливість знов відчути це щас-
тя!!!» — написала співачка. Пологи пройшли 
у столичному перинатальному центрі. Хлоп-
чик з’явився на світ 28 вересня о 23.15 iз ва-
гою 4 кг 80 г. Марина з Євгеном вирішили 
назвати новонародженого Андрієм.
 Варто зазначити, що крім Андрія у под-
ружжя вже є трирічний син Лев. Також вони 
виховують 12-річну доньку Любу від попе-

реднього шлюбу Марини зі співаком Сер-
гієм Манеком. А старший син Марини Ми-
кита, якому вже 21 рік, закінчив коледж ІТ-
технологій і працює в кількох інтернет-ма-
газинах.
 З Євгеном Івановим Марина познайо-
милася на проекті «Голос країни», де вона 
була тренером iз вокалу і бек-вокалісткою в 
оркестрі, а чоловік — звукорежисером. Од-
ружилася пара в 2011 році. За словами Ма-
рини, чоловік об’єднав усю родину і зумів 
налагодити добрі стосунки і з її старшим 
сином, і з колишнім чоловіком.
 Останнім часом Марина повернулася на 
велику сцену. Минулого року в Палаці куль-
тури «Україна» відбувся її великий сольний 
концерт «БоVжевільна», який пройшов на 
одному диханні. Також Марина Одольська 
брала участь у низці благодійних концертів 
у госпіталях та перед учасниками АТО, ор-
ганізованих мистецькою агенцією «Тери-
торія А» та Анжелікою Рудницькою.
 Цього разу співачка так само зби-
рається поєднувати щасливе материнс-
тво і концертну діяльність. Якщо біля тебе 
справжній чоловік — нічого неможливо-
го немає. ■

ЛЕЛЕКА ПРИЛЕТІВ

Мамине щастя Марини Одольської
Відома співачка вчетверте стала мамою

■

1—2 жовтня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвденно-
захiдний, 5-10 м/с. Температура вночi +12...+14; удень 
+21...+23.

Миргород: без опадiв. Уночi +11...+13; удень +21...+23.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +11...+13; удень +21...+23.
Одеса: без опадiв. Уночi +13...+15; удень +19...+21.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. 
Трускавець: +11...+13; удень +21...+23. Моршин: уночi 
+11...+13; удень +21...+23.

29 вересня температура води в Чорному та Азовському 
морях бiля берегiв України становила 15-19 градусiв, у 
Днiпрi бiля Києва — 14
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