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за конфлікт» США наголошують, що вибори 

на окупованому Донбасі неможливі

Курт Волкер: «ЛНР» та «ДНР» мають зникнути. 
Фото з сайта glavred.info.
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«Упродовж звітного періоду (із вересня до 30 червня 2018 
року) ми задокументували чотири нові випадки насильницьких 
зникнень, через що загальна кількість відомих випадків 
з початку окупації Криму зросла до 42»

Фіона Фрейзер
голова Моніторингової місії ООН 

з прав людини в Україні

УКРАЇНА МОЛОДА

РЕЗОНАНС

Битва за 
елеватор
Півсотні затриманих через 
рейдерське захоплення 
аграрного підприємства 
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харківська область

 Кілька днів тому на територію елева-
тора в селі Занки Зміївського району Хар-
ківської області заїхало близько трьох де-
сятків молодиків у камуфляжі, заблокува-
ли ворота й почали вантажити на автомо-
білі звезений сюди соняшник. У відповідь 
працівники підприємства та місцеві жи-
телі покликали на допомогу активістів 
«Національного корпусу» й разом оточи-
ли елеватор, аби вберегти майно від погра-
бування. Зрозумівши, що безперешкодно 
вивезти зерно не вдасться, «окупанти» по-
силили свої лави додатковим загоном мо-
лодиків, після чого відкрили стрілянину 
по людях. У хід пішла травматична зброя 
та газові балончики. Під час перестрілки, 
було поранено четверо людей, серед яких 
— жінка та поліцейський.
 Загалом протистояння тривало три дні. 
Після того, як прогриміли постріли, — по-
чалися арешти. «Усього до поліції було до-
ставлено 53 особи, — повідомив начальник 
кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін. 
— У тому числі і 22 чоловіки, які брали ак-
тивну участь у захопленні підприємства, 
сутичках зі зброєю у руках. Вони затри-
мані у порядку статті 208 КПК. Це тільки 
початок. Поряд з ними повинні сидіти за-
мовники та організатори бійки». 
 Згаданий елеватор належить сільсь-
когосподарській фірмі «Строгий О. Ф.». 
За інформацією Всеукраїнської аграр-
ної ради, напередодні захоплення рейде-
ри змінили документи про право на влас-
ність, і господарем елеватора стала струк-
тура під назвою «Слобожанські поля». Як 
свідчать нові документи: господар передав 
новим власникам свою частку у бізнесі. 
Втім Олександр Строгий запевняє, що не 
брав участі у цих юридичних метаморфо-
зах. Наразі проводиться розслідування. 
 «Вони приїжджають, а на цьому під-
приємстві вже інший керівник, який на-
дає витяг iз державного реєстру, де він 
значиться керівником юридично, — пові-
домила начальник ГУ юстиції в Харківсь-
кій області Тетяна Єгорова. — Зараз опе-
ративно буде вирішено питання щодо за-
конності його внесення до реєстру, за-
конності та легітимності тих документів, 
на підставі яких поміняли відомості у 
реєстрі». 
 Олександр Строгий — досить впливова 
постать в аграрному секторі Харківщини. 
Своїм господарством він володіє ще з 1993 
року, тому небезпідставно був обраний го-
ловою Асоціації фермерів та приватних 
землекористувачів Зміївського району. 
Власне підприємство має і його син Де-
нис Строгий, який кілька років тому пе-
режив схожий рейдерський наліт, після 
чого потрапив до лікарні. 
 Якщо навіть такі бувалі господарники 
почуваються незахищеними, то що чека-
ти власникам дрібних фермерських госпо-
дарств? Проте й цей конфлікт знову нама-
гаються перевести на рівень дискусії про 
участь у рейдерстві учасників АТО та доб-
ровольчих батальйонів. А от чи будуть на-
звані імена замовників — невідомо. ■

■ Тарас ЗДОРОВИЛО

 Ситуація у районі проведення Опера-
ції Об’єднаних сил 12 вересня залишала-
ся напруженою, проте контрольованою. 
Російські окупанти 38 разів відкривали 
вогонь по позиціях наших військ. Три-
чі — із застосуванням озброєння, забо-
роненого Мінськими домовленостями. 
Противник вів прицільний вогонь із мі-
нометів калібру 82 мм, озброєння БМП, 
гранатометів різних систем, великокалі-
берних кулеметів i стрілецької зброї.
 Російсько-окупаційні війська здійс-
нювали обстріли позицій Об’єднаних сил 
у районах населених пунктів Станиця 
Луганська, Кримське, Новотошківське, 
Золоте, Світлодарськ, Новолуганське, 
Красногорівка, Березове, Новотроїцьке, 
Старогнатівка, Чермалик, Павлопіль, 
Гнутове, Водяне, Лебединське та Широ-
кине. Із мінометів 82-го калібру ворог об-
стріляв позиції Об’єднаних сил у районі 
населених пунктів Світлодарськ, Черма-
лик i Лебединське.
 По позиціях оборонців Кримсько-
го, Новотошківського та Лебединського 
окупанти відкривали вогонь з озброєння 
бойової машини піхоти.
 У ході бойових дій двоє військово-
службовців Об’єднаних сил отримали 
поранення. За даними розвідки, в сере-
ду одного окупанта знищено, п’ятьох по-
ранено.

 Станом на ранок 13 вересня ворог із 
гранатометів різних систем, великокалі-
берних кулеметів та стрілецької зброї сім 
разів обстріляв позиції Об’єднаних сил 
поблизу Березового, Старогнатівки, Гну-
тового, Водяного та Широкиного. Втрат 
серед наших захисників немає.
 Тим часом у відповідь на провокатив-
ні дії та агресію РФ в акваторії Азовсько-
го моря український Генштаб зайнявся 
посиленням угруповання ЗСУ на азовсь-
кому напрямку, включаючи Сухопутні 
війська.
 «З цією метою проводимо здійснен-
ня заходів щодо забезпечення повного 
контролю ситуації в регіоні, підтримки 
дій корабельного угруповання, гаранту-
вання надійної оборони морського узбе-
режжя», — зазначив командувач Сухо-
путними військами ЗСУ України гене-
рал-полковник Сергій Попко. Він наго-
лосив, що буде організовано регулярну 
присутність і контроль району силами 

загальновійськових бригад і бригад те-
риторіальної оборони, підрозділів ракет-
них військ і артилерії, підрозділів війсь-
кової авіації.
 Наразі Збройні сили України поча-
ли на машинах перекидати малі броньо-
вані артилерійські катери в акваторію 
Азовського моря в ході виконання пос-
танов РНБО. 
 До кінця року планується створен-
ня повноцінної військово-морської бази 
ВМС ЗСУ. У майбутньому, до того ж, за-
плановано створення катерного дивізіо-
ну з подальшим розгортанням сил і за-
собів.
 Нагадаємо, що за наказом Путіна в 
Азовське море вже стягнуто значну ар-
маду ВМФ Росії. Українська сторона за-
пропонувала Євросоюзу замінити статус 
моря на «міжнародну територію», що 
дасть можливість доступу іноземним 
військовим суднам до акваторії Азовсь-
кого моря. ■

Валентина САМЧЕНКО

 Одним із позитивів останніх років 
можна назвати наповнення життя ук-
раїнськими смислами й історією. Це 
значною мірою зона відповідаль-
ності Міністерства культури. «Украї-
на молода» звернулася до міністра 
культури Євгена Нищука з питанням 
про те, які пріоритети виокремлює ві-
домство на наступний рік, формуючи 
запит у проект Держбюджету-2019?
 «Формуючи стрічку бюджетного 
запиту, Міністерство культури вба-
чає цілий ряд важливих напрямів 
роботи, втім, пріоритетність визна-
чило за декількома, — каже Євген 
Нищук. — Перший — це мистець-
ка освіта: початкова, спеціалізована 
і вища. Плануємо повну її модерніза-
цію, капітальні видатки на ремонти і 
реставрацію навчальних закладів, які 
знаходяться у сфері управління Мін-
культури, на поновлення їхньої ма-
теріально-технічної бази, закупівлю 
навчального обладнання, в тому чис-
лі музичних інструментів тощо».
 Другий напрямок — це куль-
турна спадщина: «Це буде і елект-
ронний реєстр нерухомих пам’яток, 
і Музейний фонд України, і реєстр 
національного культурного надбан-
ня тощо. Наступного року ми планує-
мо запускати пілотні проекти у регіо-
нах, які стануть основою глобально-
го електронного ресурсу культурної 
спадщини України.
 Ще один важливий пріоритет — 
креативні індустрії, це поняття зараз 

зараз закріплено законом. Ми праг-
немо підтримувати сфери, які мо-
жуть допомогти у формуванні при-
вабливого образу сучасної України в 
очах усього світу. В цьому контекс-
ті ми можемо говорити про туризм, 
моду, кінематограф, фестивальний 
рух тощо. Ми хочемо також поверну-
ти прикладне мистецтво через цент-
ри народної творчості: щоб діти мали 
можливість дізнаватись про власні 
ремесла та традиції: гончарної спра-
ви, різьблення по дереву, вишивки, 
петриківського розпису та багатьох 
інших.
 І, звичайно, динаміка у розвит-
ку української кінематографії: і пат-
ріотичного кіно, і в цілому кіно, і те-
левізійного фільму. Зараз почалися 
певні дискусії — чи треба підтриму-
вати державі ТБ і для чого? Втім, си-
туація така: якщо держава буде час-
тково фінансувати тб-фільми — ми 
матимемо певний вплив на те, що 
бачитимуть люди на екрані. Тому 
нинішні 50 відсотків на телефільми 
— це можливість мати на екранах ук-
раїнську тематику і контент, українсь-
ких акторів і, відповідно, українсько-
го телевізійного фільму на телеекра-
нах.
 Уперше цього року держава по-
чала інвестувати саме у створення 
телевізійного українського продук-
ту. Це і документалістика, й аніма-
ція для дітей, це телевізійні філь-
ми у розрізі власне фільму і серіа-
лу, приблизно 12-16 серій. Багатьом 
уже набридли формати про «мєнтів» 

і про ще когось, хочеться подивитися 
фільми про наші життєві історії, на-
ших героїв, медицину чи поліцію, чи 
про українських видатних особистос-
тей, чи про цікавих історичних пер-
сонажів. Зараз такі сценарії подані. 
Вони стали кращими на відборі. Це 
фантастичні теми про добу Княжої 
доби, про визвольну війну, про су-
часність зрештою.
 У нас також є окрема надважли-
ва стаття витрат на об’єкти національ-
ної пам’яті — музейні та меморіальні 
комплекси. Це чотири великі проек-
ти.
 Це друга і така необхідна черга 
Музею жертв Голодомору, робота по 
якому не відбувалась довгих 10 років. 
Цього року 85 роковини цієї страшної 
трагедії українського народу і ми по-
чали цю велику роботу. Впевнений, 
це важливо для всієї країни.
 Також попереду робота над ме-
моріалом і Музеєм Революції гід-
ності — скоро збігає уже 5 років з 
часу , коли почалися доленосні для 
країни події на Майдані Незалежності 
у Києві. (Це є і мій святий обов’язок, 
оскільки я є активним учасником тих 
подій).
 У зоні особливої уваги Міністерс-
тва культури ще об’єкт пам’яті жертв 
Бабиного Яру. Дуже гордий, що з за-
кинутого парку у Києві на Дорогожи-
чах уже постає справді сакральне 
меморіальне місце. Ми вже нарешті 
не фіксуємо випадків учинення ван-
далізму, бо вже є і відеонагляд, і по-
силена охорона, є відреставрована 

Мінора, зроблені алеї пам’яті і скор-
боти. Зараз іде робота з підготовки 
створення Меморіального центру Го-
локосту «Бабин Яр».
 Четверта місія — очевидно, про-
ведення конкурсу проектів меморіалу 
загиблим Героям АТО.
 Наразі ми працюємо над ціліс-
ним бюджетом галузі. Сподіваюся, 
що наш обґрунтований запит знай-
де підтримку і в колег по уряду, і в 
бюджетному комітеті, і у Верховній 
Раді. І, дасть Бог, якщо нам його за-
твердять у тих позиціях, які ми про-
симо — трохи більше 10 млрд. грн. 
на галузь. Минулого року у нас було 
приблизно 5 млрд. 500 млн. Зви-
чайно, тут враховується і збільшен-
ня на зарплати — у деяких закла-
дах збільшується зарплатний ко-
ефіцієнт. Тут є соціальний пакет, 
який ми обов’язково враховуємо, і є 
момент капіталовкладень у ті чи інші 
напрями». ■

км
із Києва до Одеси проплив 
українець по Дніпру і Чор-

ному морю на сапборді, повідомив один із те-
леканалів.

1000
організованих 
злочинних груп
припинили діяльність в Ук-

раїні у 2018 році, відзвітував голова Нац поліції 
Сергій Князєв.

населених 
пунктах
Донбасу заблоковано 

мовлення російських каналів, доповіла 
віце-спікер ВРУ Ірина Геращенко.

порушень
свободи слова зафіксова-
но в Україні за вісім місяців 

цього року, такі дані експертів Інституту ма-
сової інформації.

опитанних,
проголосувала б «за» 
вступ до НАТО, свід-

чать дані опитувань Фонду Демокра-
тичні ініціативи імені Ілька Кучеріва.
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другу чергу Музею жертв Голодомору і роботу центрів народної творчості

■

НА ФРОНТІ

Море підсилюють
Генштаб України стягує війська до акваторії 
Азовського моря

■

Євген Нищук.
Фото Олега ПЕРЕВЕРЗЄВА.

❙
❙
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Укрпошта
підвищила та-
рифи на до-

ставку листів із 10 вересня, поінформува-
ли в Національній комісії держрегулюван-
ня у сфері зв’язку та інформатизації. 

На 40%
парку 
локомотивів
Укрзалізниця пла-

нує списати через їх непридатність, повідо-
мив в. о. голови правління ПАТ Євген Крав-
цов.

місце
посідає Украї-
на в рейтингу 

«сили паспорта» — маємо безвізо-
вий в’їзд у 90 країн світу, такі дані 
Global Passport Power Rank.

законопроект
із євроінтеграційно-
го пакета готовий до 

розгляду у ВРУ, заявив Голова 
Верховної Ради Андрій Парубій.

українських 
студентів,
що навчаються у Польщі, 

планують повернутися на Батьківщину, констатував Надзви-
чайний і Повноважний Посол України в Польщі Андрій Дещи-
ця, посилаючись на результати опитування.

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

До 40% 24-те 21 Лише 10%

ПРАВОПИС

Мертві 
топоніми
Науковці обговорюють 
пропоновані орфографічні 
нововведення
Олексій КОСТЮЧЕНКО

 В Острозькій академії під час «круглого сто-
лу» обговорили проект нового «Українського 
правопису». Нагадаємо, ще наприкінці серпня 
Міносвіти і науки України запропонувало для 
громадського обговорення проект нової редак-
ції «Українського правопису». Кожний охочий 
може ще встигнути залишити свої пропозиції, 
заповнивши відповідну форму до 15 вересня. 
Щодо пропонованих орфографічних нововве-
день науковці й активісти почали висловлюва-
ти неоднозначні думки. Найбільше змін у новій 
редакції стосується написання слів іншомовно-
го походження, зокрема вживання дефісу. Не 
оминули автори й питомих українських лек-
сем, яким прагнуть надати дорадянської фор-
ми. Щоправда, ця норма варіативна.
 За словами кандидата філологічних наук, 
старшого викладача кафедри української мови 
і літератури Острозької академії Віталія Мак-
симчука, основні нововведення стосуються по-
вернення деяких мовних норм «репресовано-
го» правопису 1919 року, так званої «скрипни-
ківки», а саме розширення вживання літери и, 
спрощення написання складних іншомовних 
слів, дозволу на паралельне вживання літер ф і 
т, г і ґ у словах грецького походження, написан-
ня окремо з іменниками пів у значенні «поло-
вина», написання назв нижчих державних по-
сад (міністр, канцлер) з малої букви, написан-
ня по-різному назв торгових марок, сортів рос-
лин в офіційному й неофіційному мовленні.
 «Щодо вживання і/и на початку слова, то 
пропоную додати лексеми інший (инший), 
іноді (иноді), інакше (инакше), іржа (иржа), 
іржавіти (иржавіти), адже в проекті правопи-
су подано здебільшого похідні від слова індик 
(индик)», — зауважив Віталій Максимчук.
 Філологи Острозької академії пропону-
ють не обмежувати вживання форм родового 
відмінка із закінченням -и лише в художньо-
му стилі, про що йдеться в проекті нового пра-
вопису, а подавати їх як морфологічні синоні-
ми, придатні до використання в усіх функцій-
них стилях мови: гідності й гідности, Русі й 
Руси, соли й солі, так само, як батькові й бать-
ку, синові й сину у давальному відмінку одни-
ни  іменників ІІ відміни. Те ж саме стосуєть-
ся іменників IV відміни, у яких під час відмі-
нювання з’являється суфікс -ен-: імені (імени, 
ім’я), племені (племени, плем’я), вимені (виме-
ни, вим’я), сімені (сімени, сім’я), тімені (тіме-
ни, тім’я).
 Віталій Максимчук також наголосив на 
присутності «мертвих топонімів» на сторінках 
українського правопису, серед них такі, які 
не вдалося відшукати на Google-карті, зокре-
ма Повализька Бистриця, Перше Садове, Ниж-
ньокилимськ, Сахо-сквер, Бонна-фіорд. Також 
науковець навів приклади топонімів, які ста-
ли історією: с. Красне Друге (Україна) — пе-
рейменовано в с. Германівка; с. Дмитро-Вар-
варівка (Україна) — зникло; с. Новосілки-на-
Дніпрі (Україна) — затоплене під час заповнен-
ня Київського водосховища у 1960-х роках.
 «Річку Яр-під-Зайчиком на карті також не 
вдалося знайти. Її згадано переважно в росій-
ських підручниках з ономастики й українсь-
кому правописі. Уважаю, що потрібно вилучи-
ти з правопису «мертві» топоніми, додавши єв-
ропейські власні назви», — прокоментував Ві-
талій Максимчук.
 Усі пропозиції щодо проекту нової редакції 
«Українського правопису» науковці Острозь-
кої академії планують надіслати Українській 
національній комісії з питань правопису. ■

■

Ірина КИРПА

 Депутати Європарламен-
ту номінували на правоза-
хисну премію Сахарова неза-
конно ув’язненого у Росії ук-
раїнського режисера Олега 
Сенцова, який голодує понад 
120 днів. 
 За долею Олега Сенцова 
стежать люди в усьому світі, 
а сам арештант може померти 
у будь-яку хвилину через гі-
поксію органів. Політв’язень 
не скаржиться. Пише сце-
нарій для нового фільму за 
своєю п’єсою «Номери».
 «Сенцов висунутий на 
премію Сахарова у 2018 році 
найбільшою політгрупою Єв-

ропарламенту, — пояснив 
брюссельський кореспон-
дент «Радіо Свобода» Рікард 
Джозвяк. — Кандидатуру кі-
норежисера з України під-
тримують ще дві парламент-
ські групи, тому його шанси 
на перемогу високі. Ім’я лау-
реата оголосять уже напри-

кінці жовтня».
 Премію Сахарова щоріч-
но вручає Європейський 
парламент тому, чия кан-
дидатура зуміє набрати під-
тримку не менше 40 євро-
депутатів (кожен iз них має 
право голосувати тільки за 
одного претендента). ■

ПОЛІТВ’ЯЗНІ

Відзнака сумління
Олега Сенцова депутати Європарламенту 
номінували на премію Сахарова

■ А ТИМ ЧАСОМ...

 Верховний Суд РФ 12 
вересня відхилив апеля-
цію захисту та залишив без 
змін термін покарання у 
вигляді 12 років позбавлен-
ня волі в колонії суворого 
режиму журналісту з Украї-
ни Роману Сущенку, проти 
якого сфабрикована спів-
робітниками ФСБ справа 
про шпигунство.
 Незаконно засуджений 
Роман Сущенко заявив, що 
не згоден iз цим рішенням і 
найближчим часом звернеть-
ся зі скаргою до Європейсь-
кого суду з прав людини.

■

Ірина КИРПА

 «Пекельну» трасу Кро-
пивницький—Миколаїв 
третій день поспіль блоку-
ють добровольці. Люди хо-
чуть знати, куди пішли ті 
300 мільйонів гривень, які 
були виділені на ремонт ав-
тодороги Н-16, але так й не 
дійшли до Миколаївсько-
го регіону. Незважаючи на 
те, що наприкінці весни цьо-
горіч з’явилася інформація 
про те, що Служба автодоріг 
провела тендер та визначи-
лася з підрядником, який ре-
монтуватиме ділянки тра-
си Олександрівка—Кропив-
ницький—Миколаїв, всі дії 
в цьому напрямі «заморози-
ли» на невизначений термін 
через нестачу фінансування.
 Активісти з селища Воз-
сіятське заявляють про те, 
що стоятимуть до тих пір, 
поки не почнеться ремонт 
небезпечної для життя до-
роги. «Реконструкції пот-
ребують дороги Єланецько-

го району Миколаївщини 
за трьома напрямками, — 
пояснив один з активістів 
народного дорожнього бун-
ту. — Жителі району не мо-
жуть доїхати до районного 
центру, а жителі райцент-
ру не можуть доїхати до об-
ласного центру. І абсолют-
но всі жителі мого регіону 
не можуть доїхати до міста 
Вознесенськ до лікарні»!
 Виконувач обов’язків 
керівника Служби авто-
доріг Миколаївської об-
ласті Андрій Максимен-
ко заявив, що залишить 
посаду, якщо в область не 
повернуть 99 мільйонів 
гривень, які забрав Кабі-
нет Міністрів України. «Я 
не розумію, що це за свідо-
ме непорозуміння, яке сьо-
годні відбулося, коли зня-
ли 300 мільйонів з доро-
ги Н-14, — заявив Андрій 
Максименко. — Можливо, 
зняли правильно, оскільки 
були в Антимонопольному 
комітеті заблоковані тен-

дери. Чи було куди відпра-
вити ці гроші? Так, було. Я 
вам хочу повідомити, що на 
сьогоднішній день уже з ви-
рахуванням 99 мільйонів у 
нас є недофінансування у 
266 мільйонів 453 тисячі. 
Тендери пройшли, проек-
ти є, договори підписані, 
деякі підрядники навіть 
без грошей вийшли на ро-
боту...»
 Раніше Миколаївсь-
ка область позбулася 68 
мільйонів гривень, гроші 
митного експерименту по-
винні були піти на ремонт 
доріг в області. 
 Скандал із ремонтом 
автотраси Миколаїв—Кро-
пивницький триває вже 
кілька років поспіль. Ще 

у 2017 році на Миколаїв-
щину приїжджав Прем’єр-
міністр України Володи-
мир Гройсман.Тоді глава 
Миколаївської ОДА Олек-
сій Савченко пообіцяв, що 
ремонт буде завершено вже 
у жовтні поточного року, 
однак роботи так і не поча-
лися через відсутність фі-
нансування. 
 До речі, на знак солідар-
ності з протестувальника-
ми жителі села Єланець за-
блокували дорогу на Нову 
Одесу, бо ця автотраса та-
кож не придатна для пере-
сування автомобілів. Люди 
цілодобово блокують жах-
ливу дорогу, пропускаючи 
лише карети «швидкої до-
помоги». ■

ПРОТЕСТ

Заблокований шлях
На Миколаївщині шукають обіцяні на 
дороги 300 мільйонів гривень

■

У Миколаївській області перекрили дві траси
Фото з сайта ua.korrespondent.net.

❙
❙

Інф. «УМ».

 Учора відбулося засідання Полі-
тичної ради Аграрної партії України, 
лідер якої Віталій Скоцик нещодавно 
зробив заяву щодо спроби захоплення 
політсили людьми Медведчука. На за-
сіданні було ухвалено низку кадрових 
рішень, а також визначено дату з’їзду 
партії, повідомляє прес-служба цієї 
політсили.
 Зокрема, у зв’язку з численни-
ми зверненнями від місцевих партій-
них організацій стосовно діяльності 
від імені партії політичних аферистів 
і московських запроданців Політична 
рада проголосувала за припинення пов-

новажень i виключення з лав партії за-
ступника голови Олега Корбана,членів 
президії Михайла Поживанова, Воло-
димира Шандри і Стелли Хлус, а також 
виключення з членів президії та звіль-
нення з посади радника голови партії 
Василя Даниліва. Вказаних осіб звину-
вачують у спробі організації заколоту 
в партії, зміщення керівництва партії 
та намаганні покласти політичну силу 
під проросійські прапори напередодні 
президентських і парламентських ви-
борів.
 «Скликання Політичної ради пар-
тії стало вимушеним кроком, адже ми 
не могли не зреагувати на спробу рей-
дерського захоплення нашої політич-

ної сили в інтересах проросійських 
кандидатів, — заявив лідер аграріїв 
Віталій Скоцик. — Сьогодні ми кадро-
во очистилися від людей, які, перебу-
ваючи в наших лавах, сприяли цьо му 
процесу. Їх запрошували на засідан-
ня Політради для пояснень, однак за-
прошення вони проігнорували, а зараз, 
підозрюю, намагатимуться розгойдати 
інформаційну хвилю про начебто неле-
гітимність сьогоднішніх рішень пар-
тійців. Хочу наголосити, що Аграрна 
партія України ніколи не стане п’ятою 
колоною Кремля і жорстко реагувати-
ме на спроби московської агентури за-
вадити нам проводити самостійну полі-
тику. Одностайне голосування показа-
ло, що правда на нашому боці. Також 
додам, що, згідно зі статутом партії, рі-
шення політради про виключення осіб 
iз партійних лав є остаточним і оскар-
женню не підлягає». 
 Водночас на засіданні Політради 
АПУ було визначено дату з’їзду партії 
— він відбудеться 21 жовтня. На ньо-
му партійці мають визначитися щодо 
формату участі у найближчих виборах 
Президента України. ■

ПАРТАКТИВ

Генеральне прибирання 
Аграрна партія України офіційно очистилася від 
проросійських сил

■
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 Після партійного з’їзду в 
листопаді 2017 року «Народний 
фронт» практично не демонс-
трує партійну суб’єктність. На-
гадаємо, тоді на збори приїхали 
не тільки всі ключові фігури з 
НФ — від нардепів до міністрів 
— а навіть Прем’єр-міністр Во-
лодимир Гройсман, присутність 
якого чимало полоскотала не-
рви оточенню Президента. Тоді 
лідер партії Арсеній Яценюк 
зробив гучну заяву: НФ буде 
брати участь у президентських 
і парламентських виборах.
 Майже рік минув, але НФ 
так і не вдалося здобути під-
тримку населення, що дозво-
ляє претендувати на успіх на 
наступних парламентських ви-
борах. За цей час у ЗМІ найбіль-
ше говорили про різні сценарії 
за можливого оголошення по-
зачергових виборів у Верховну 
Раду. Але, незважаючи на ак-
тивні розмови у стінах парла-
менту про такий варіант розвит-
ку події, цього не сталося. Тоді 
також обговорювалася ймовір-
ність злиття «Блоку Петра По-
рошенка» і «Народного фрон-
ту» в одну партію. Але перего-
вори з цього питання ні до чого 
не призвели.
 Водночас лідери НФ Арсеній 
Яценюк і Арсен Аваков відкри-
то почали просувати ідею кон-
ституційної реформи, головною 
фішкою якої мало стати карди-
нальне обмеження повноважень 
Президента. Вони настільки за-
горілися цією ідеєю, що, за ін-
формацією «Апострофа», навіть 
спілкувалися з цього приводу зі 
своїм давнім недругом Сергієм 
Льовочкіним з Опозиційного 
блоку. На Банковій до цієї ідеї 
поставилися прохолодно. Восе-
ни минулого року Порошенко, 
виступаючи у Верховній Раді, 
публічно дав зрозуміти, що ско-
рочення повноважень йому аб-
солютно не до душі. Пізніше 
тему «нового курсу» на парла-
ментську республіку перехопи-
ла в свої руки Юлія Тимошен-
ко, але це вже інша історія...
 Наразі НФ зберігає свій 
вплив на політичні процеси. Це 
видно за тим, як «фронтовики» 
включилися у переговори з між-
народними партнерами зі ство-
рення антикорупційного суду. А 
конфліктом навколо призначен-
ня членів Центральної виборчої 
комісії НФ дав зрозуміти, що за 
необхідності може мобілізува-
ти парламент без БПП і знайти 
собі союзників. Доводиться кон-
статувати: наразі дві коаліцій-
ні фракції остаточно втратили 
довіру одна до одної.
 Однак часу залишається все 
менше: скликання парламен-
ту потихеньку добігає до кінця, 
а президентські вибори в будь-
якому разі не завершаться на ко-
ристь НФ — свого рейтингово-
го кандидата, який міг би побо-
ротися хоча б за вихід до друго-
го туру, у «фронтовиків» немає. 

Подальша їхня доля залежатиме 
від того, чи зможуть вони знай-
ти спільну мову з новим (старим) 
Президентом. Із ким укладати 
мирний договір і в якій якості? З 
цим у трьох лідерів НФ — Яце-
нюка, Авакова і Турчинова — все 
дуже непросто...

«Народний фронт» 
і Тимошенко
 Члени фракції визнають у 
розмові з «Апострофом»: гло-
бальних планів щодо того, 
куди йти і з ким йти, поки вони 
не будували. Причиною цього 
є нестабільна політична ситуа-
ція в країні. Хто стане Прези-
дентом — неясно, а отже, роби-
ти якісь ставки рано.
 «Керівництво вирішило від-
класти ухвалення будь-яких рі-
шень до грудня, на який запла-
новано з’їзд партії. Тому зараз 
ніяких заяв не чекайте. Та й не 
факт, що ви почуєте і на самому 
з’їзді», — описав психологіч-
ний стан партії в бесіді з «Апос-
трофом» один із нардепів.
 Кінцева точка «грудень» 
поставлена на шляху в багать-
ох політиків. «Зараз всі між со-
бою спілкуються, придивля-
ються», — розповідає «Апост-
рофу» один із «фронтовиків», 
наводячи як приклад Авакова, 
який при цьому перебуває в діа-
лозі чи не з усіма топ-гравцями 
українського політикуму.
 У фракції визнають, що він 
вирішив знову вибудовувати 
діалог із Тимошенко. І це нез-
важаючи на непрості взаємини 

з лідером «Батьківщини». На-
гадаємо, Аваков, Яценюк і Тур-
чинов перед достроковими пар-
ламентськими виборами 2014 
року вийшли зі складу партії 
Юлії Тимошенко, забравши з 
собою значну частину команди, 
яка пізніше стала фундаментом 
партії НФ. Юлія Володимирів-
на розцінила це як зраду.
 Але в політиці завжди пот-
рібно шукати компроміс, чим 
і займається Аваков. Про його 
ходіння до Тимошенко заго-
ворили ще навесні. Вже тоді в 
БПП були обурені цим фактом. 
«Ми натякали, що за подвійну 
гру в Авакова є шанси виїхати 
з України в Італію на ПМЖ», 
— розповідало джерело «Апос-
трофа» у президентській фрак-
ції. Втілювати в реальність за-
грози в БПП не стали: конфлікт 
з МВС не зіграв би їм на руку.
 У Тимошенко не прихову-
ють, що зараз до неї багато хто 
приходить на уклін. «Але з 
ким саме Юлія Володимирівна 
буде співпрацювати, знає тіль-
ки вона», — уточнює співроз-

мовник «Апострофа» в оточен-
ні політика.
 В НФ стверджують, що в цей 
список не потрапили Яценюк і 
Турчинов. «Вона досі їх не про-
бачила», — визнають «фронто-
вики». Більше того, за інформа-
цією видання, секретар РНБО 
навідріз відмовився співпрацю-
вати з Юлією Володимирівною. 
«Дуже погано розходилися давні 
соратники», — розповіли «Апос-
трофу» в штабі «Батьківщини».
 Що стосується Авакова, то 
для «леді Ю» він потрібен че-
рез свій пост — специфіка ук-
раїнської виборчої системи ро-
бить міністра внутрішніх справ 
вагомою фігурою в цих проце-
сах. Інтереси Арсена Борисови-
ча теж зрозумілі: зберегти кріс-
ло за нового Президента. Які 
зараз стосунки з Тимошенко 
у Авакова, який у часи прези-

дентства Ющенка і Януковича 
був одним з найближчих сорат-
ників лідера «Батьківщини», 
незрозуміло. Офіційно міністр 
заперечує будь-які переговори. 
І в той же час додає: запропоно-
вані Юлією Володимирівною 
обмеження повноважень Пре-
зидента йому «симпатичні».

Депресивні «фронтовики»
 У найбільшій передвибор-
ній меланхолії зараз перебуває 
Арсеній Яценюк. Цього літа він 
серйозно задумався над участю 
партії в президентських вибо-
рах. Були відібрані потенційні 
кандидатури — перший заступ-
ник глави фракції НФ Андрій 
Тетерук і міністр освіти і науки 
Лілія Гриневич.
 «Навіщо брати участь у ви-
борах, розуміючи, що канди-
дати взагалі нерейтингові, як 
і партія? Арсеній Петрович та-
кож про це подумав і вирішив 
відмовитися від цієї ідеї», — 
розповів депутат від НФ, близь-
кий до Яценюка.
 Не вийшло оформити про-

ект і з Прем’єр-міністром Воло-
димиром Гройсманом. Хоча на 
нього йшло серйозне полюван-
ня. За інформацією «Апостро-
фа», на парламентські вибори з 
ним хотів піти спікер ВРУ Анд-
рій Парубій, а Аваков нібито на-
віть мав намір втягнути Гройс-
мана у свій союз із Тимошенко. 
Але після знакового спільного 
візиту Прем’єра і Президента 
до Вінниці на День міста, 8 ве-
ресня, і публічних обіймів, най-
імовірніше, у Порошенка змог-
ли натиснути на знахабнілого 
Гройсмана. Тим більше не варто 
забувати про історію з добровіль-
но-примусовим звільненням 
в. о. голови Державної фіскаль-
ної служби Мирослава Прода-
на — одного з найбільш близь-
ких соратників чинного глави 
Кабміну. За словами одного з 
джерел «Апострофа» в АП, усе 
йде до того, що ближче до пре-
зидентських виборів Володи-
мир Борисович все-таки стане в 
«стійло»...
 Що ж стосується Яценюка, 
то він, схоже, всерйоз боїться 
втратити свій вплив в українсь-
кій політиці. «Але він зробив ве-
лику помилку, коли не послу-
хав нас і не виїхав на два роки з 
країни після свого прем’єрства. 
За цей час він би спокійно пере-
жив кампанію проти нього і зно-
ву повернувся в країну. У такому 
разі в нього було б моральне пра-
во щось говорити і радити. Але 
він вважав за краще залишити-
ся і «впасти» до нульового рей-
тингу», — поділився думкою з 
«Апострофом» співрозмовник із 
НФ.
 Втім, сам Яценюк не втрачає 
надії. І навіть вирішив ознайоми-
тися з тим, що відбувається в ре-
гіональних організаціях партії. 
«3 вересня він запросив керівни-
ків регіональних осередків НФ. 
Це була нестандартна зустріч: 
вперше Яценюк не говорив, а 
слухав. І навіть знайшов час зуст-
рітися з тими, хто не зміг приїха-
ти у призначений день», — пові-
домив співрозмовник «Апостро-
фа». Незважаючи на сумну си-
туацію в регіонах, екс-Прем’єр 
розраховує реанімувати проект.
 «Він все ще сподівається 
повторити успіх НФ 2014 року 

і якимось чином під вибори під-
няти рейтинги. Хоча і не від-
кидає варіант продажу партії. 
Можливо, навіть Тимошенко», 
— розповів «фронтовик».
 «Ситуація безвихідна. Але 
на останньому зібранні фракції 
нам Яценюк порадив ні до кого 
не переходити, бо нас можуть 
«кинути», — зізнався інший де-
путат від НФ. Такий заклик не 
порадував депутатів. Більшість 
з них не має наміру покидати 
парламент, тому вже зараз під-
шукують собі нову фракцію.
 У не менш складній ситуації 
опинився Турчинов, який поки 
не може знайти собі місця під 
політичним сонцем. До «Бать-
ківщини» шляху немає, в штабі 
Петра Порошенка обійшлися без 
нього. А інших перспективних 
проектів, які могли б гарантува-
ти Турчинову збереження місця 
при владі, наразі немає. Ходять 
чутки про те, що запасний аерод-
ром для потрапляння до наступ-
ного скликання Верховної Ради 
нинішньому секретарю Радбезу 
готовий забезпечити його близь-
кий соратник Сергій Пашинсь-
кий, який навіть підібрав для 
нього округ №64 Житомирської 
області з центром у Коростені. 
Якщо не вдасться потрапити до 
когось у список, Турчинов піде 
по мажоритарці...
 А ось Парубій здивував 
своїх колег по фракції. «Ви 
помітили, як погарнішав спі-
кер? Схуднув, придбав костюм 
по фігурі. Швидше за все, по-
шив. Усім своїм виглядом по-
казує, що він готовий обійняти 
будь-яку посаду, навіть Прези-
дента», — іронізує один з його 
партійних колег, з яким пос-
пілкувався «Апостроф». Але 
тут же саркастично додає: 
«Тільки кому він такий пот-
рібний?»
 Із цим настроєм зараз живе 
весь «Народний фронт». Ніхто 
з членів фракції не хоче става-
ти «крайнім» у тому чи іншо-
му партійному списку. Тому всі 
дали собі час до грудня. «На-
віщо зараз грузити себе і ви-
рішувати? Настане грудень — 
і тоді подумаємо», — ці слова 
красномовно описують ситуа-
цію в депресивному НФ. ■

КОЛІЗІЇ

«Фронтовики» на роздоріжжі
До кого побіжать Аваков, Турчинов і Яценюк

■

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, секретар РНБО Олександр Турчинов 
і екс-Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк.
Фото з сайта apostrophe.ua.

❙
❙
❙

Марина ШАШКОВА

«Ми найдисциплінованіша фракція», — заявляють про себе де-
путати «Народного фронту». Але дисципліна в парламенті не до-
помогла зберегти той кредит довіри, з яким НФ зайшов у Верхов-
ну Раду. Напередодні президентських і парламентських виборів 
керівникам політсили час вирішувати, яким буде їхнє майбутнє. Чи 
буде воно пов’язане з нинішньою партією або ж «фронтовикам» 
доведеться розбігтися по нових політичних майданчиках, дізна-
вався «Апостроф».

«Ситуація безвихідна. Але на останньому зібранні 
фракції нам Яценюк порадив ні до кого не 
переходити, бо нас можуть «кинути»
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ЄС продовжив санкції 
проти Росії  
 Рада Євросоюзу продовжила ін-
дивідуальні санкції стосовно Росії на 
півроку. Про це повідомляє офіційний 
сайт Європейської Ради. Санкції стосу-
ються 155 громадян Росії та 44 юри-
дичних осіб та включають заморозку 
активів цих осіб і заборону на в’їзд до 
Євросоюзу. Обмеження запроваджені 
за порушення Росією територіальної 
цілісності України й триватимуть до 15 
березня 2019 року. Попередній термін 
дії санкцій спливав 15 вересня.

У Москві розігнали 
«майдан»
 У Москві вчора затримали чоти-
рьох учасників безстрокової акції про-
тесту проти пенсійної реформи, під час 
якої вимагали також відставки Путіна. 
Як повідомляє телеканал «Дождь», 
активістів затримали люди в цивіль-
ному, а в машини, до якої їх посади-
ли, були заклеєні номери. Згодом одна 
із затриманих розповіла, що їх привез-
ли у поліцейський відділок Міщансь-
кого району. Напередодні були затри-
мані ще двоє учасників протесту, а 
днем раніше — шестеро. 

Путін криміналу в отруєнні 
не бачить 
 Президент Росії Володимир Путін 
заявив в ефірі російського телебачен-
ня, що підозрювані у справі отруєння 
«Новачком» у британському Солсбері 
перебувають у Росії. «Ми, звичайно, 
подивилися, що це за люди, і знає-
мо, хто вони такі. Ми їх знайшли, — 
повідомив Путін. — Нічого там особ-
ливого і кримінального немає, запев-
няю вас». Коли Путіна запитали, чи 
цивільні вони, він відповів: «Так», мо-
вляв, жодного стосунку до ГРУ не ма-
ють. (Утім, якщо вірити російському 
президенту, то й на Донбасі російсь-
ких військових нема, а всуціль цивіль-
ні добровольці). Великобританія вже 
відреагувала на слова Путіна звину-
ваченням у «заплутуванні слідів та 
брехні». 

За втручання у вибори США 
каратиме санкціями 
 Президент США Дональд Трамп 
підписав указ про санкції проти будь-
яких країн або окремих осіб, які втруча-
тимуться у вибори в США. Цей указ до-
ручає розвідувальним органам моніто-
рити та звітувати про спроби порушен-
ня виборчої системи, а також випадки 
пропаганди. До санкцій будуть входи-
ти заморожування активів, обмежен-
ня доступу до американських фінан-
сових установ і заборона на інвестиції 
в компанії, причетні до втручання у ви-
бори, повідомив радник Трампа з нац-
безпеки Джон Болтон. Пан Болтон ска-
зав, що цей крок має на меті запобігти 
«іноземним маніпуляціям» у політиці 
США. 

Європарламент 
проголосував за санкції 
проти Угорщини
 Європарламент схвалив резо-
люцію, яка пропонує розглянути за-
провадження дисциплінарних санк-
цій проти Угорщини за порушення ос-
новних цінностей ЄС. Тепер резолю-
цію мають схвалити лідери всіх країн 
ЄС. Уряд прем’єр-міністра Угорщини 
Віктора Орбана звинувачують у пору-
шенні демократичних цінностей в та-
ких сферах, як незалежність судо-
чинства, свобода слова, права мен-
шин і релігій тощо. Сам Орбан пору-
шення спростовує. Якщо всі країни ЄС 
схвалять цю резолюцію, проти Угор-
щини можуть запровадити безпреце-
дентні санкції, передбачені статтею 7 
Лісабонського договору. У найгіршо-
му випадку, країну можуть позбавити 
права голосу в Раді ЄС. Напередод-
ні Віктор Орбан назвав дії європарла-
ментаріїв формою шантажу і образою 
для Угорщини. Та заявив, що голосу-
вання — це помста Угорщині за від-
мову прийняти мігрантів за квотами 
ЄС, повідомляє Бі-Бі-Сі. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

Ліна ТЕСЛЕНКО

 На 43-му міжнародному кінофестивалі 
в Торонто (TIFF) відбулася прем’єра стріч-
ки «Курськ», що була знята студією Люка 
Бессона EuropaCorp. Це перший кінопогляд 
на історію затонулого в 2000 році в Барен-
цевому морі російського підводного човна. 
Тоді, нагадаємо, на борту субмарини заги-
нуло 118 осіб. 
 В основу фільму лягла книжка журналіс-
та Роберта Мура «Час помирати: Нерозка-
зана історія трагедії «Курська» (2002). Ав-
тор сценарію — Роберт Родат, один із твор-
ців стрічки «Врятувати рядового Райана». 
В цій же історії доведеться рятувати біль-
ше сотні «рядових росіян», яким «пощасти-
ло» народитися й жити в країні, де людсь-
ке життя нічого не варте. Тому це, швидше, 
історія не про порятунок, а про спецопера-
цію з того, як виправдатися перед світом за 
те, що до останнього відмовлялися від між-
народної допомоги і дозволили загинути по-
над сотні людей. 
 На жаль, головного диригента цієї тра-
гедії — президента Путіна — в стрічці не 
буде, його героя вирізали ще на етапі під-
готовки фільму за особистим розпоряджен-
ням Люка Бессона. Таке рішення він аргу-
ментував тим, що все таки — це фільм-ка-
тастрофа, а не політичний трилер, а Путін 
відволікав би від сюжету. В результаті ак-
тор Маттіас Шонартс, який мав зіграти 
російського президента (він справді на ньо-
го схожий), виконав роль головного героя 
стрічки капітана Калекова. Його дружину 
зіграла французька акторка Леа Сейду. Ка-
жуть, гримерам довелося добре попрацюва-
ти, аби перетворити світську левицю в про-
сту російську жінку. До речі, періодично на 
голові Леа Сейду з’явлється коса а ля Тимо-
шенко, мабуть, в уяві французів саме так і 
виглядають прості російські жінки. Також 
в одній із ролей ми побачимо відомого акто-
ра Коліна Ферта.
 «Ця історія, коли довелося робити ви-

бір — прийняти міжнародну допомогу за-
для порятунку людей або відмовитися від 
неї, аби захистити якісь військові секрети, 
— зачепила мене за живе. Це ще й заклик 
до гуманізму, можливо, під час перегляду у 
вас виникне відчуття обурення проти того, 
як бюрократія може знищувати людей, — 
каже режисер стрічки Томас Вінтерберг. — 
Страх засліплює навіть сильних світу цьо-

го. Але, на щастя, є світ, де повага до осо-
бистості відіграє велику роль. Ми говори-
мо про світ кіно і мистецтва». 
 Офіційний трейлер фільму вже оп-
рилюднено. У кінотеатрах світу прокат 
«Курська» запланований на 7 листопада. У 
Росії назвали цей фільм кінопровокацією. 
Чи покажуть там цю стрічку, поки що не ві-
домо. ■

Інна СТЕПАНЧУК

 Учора до Києва прибув із ві-
зитом спеціальний представник 
Держдепартаменту США з пи-
тань України Курт Волкер. На-
передодні він написав на своїй 
сторінці у «Твіттері»: «Цього 
тижня я їду в Київ для проведен-
ня зустрічей, спрямованих на за-
безпечення миру в Україні». Він 
також повідомив, що має намір 
виступити з доповіддю на щоріч-
ній конференції «Ялтинська єв-
ропейська стратегія», яка три-
ватиме в столиці України 13-15 
вересня. Перед початком візиту 
«Німецькій хвилі» вдалося по-
спілкуватися з представником 
Держдепу США. 
 В інтерв’ю пан Волкер за-
значав, що «російська сторона 
не готова рухатись» у напрямі 
вирішення конфлікту на Дон-
басі. «За останні кілька років 
вони особливо нічого не зроби-
ли для настання миру та без-
пеки. І вони продовжують зви-
нувачувати в цьому Україну. 
Пам’ятаймо, що цей конфлікт 
відбувається на території Ук-
раїни. Це не Україна прийшла 
у Росію, а Росія перебуває на ук-
раїнській території», — наголо-
сив Курт Волкер. Також він не 
бачить жодного бажання з боку 
Росії щось змінювати найбли-
жчим часом. Кремль, судячи з 
усього, вирішив дочекатися ре-
зультатів виборів, що відбудуть-
ся в Україні наступного року. 

«Думаю, що росіяни, вочевидь, 
вирішили наразі не докладати 
жодних зусиль задля досягнен-
ня миру, а, радше, вичікувати 
результатів виборів в Україні 
наступного року. І як результат 
— нічого нового ми не бачимо, 
тільки звинувачення інших та 
вихід із переговорів», — зазна-
чив спецпредставник. 
 У день приїзду до Києва Кур-
та Волкера Державний депар-
тамент США розповсюдив за-
яву, в якій засудив намір про-
вести «вибори» у так званих 
«ДНР» та «ЛНР». «Враховую-
чи те, що Російська Федерація 
продовжує контролювати ці те-
риторії, справжні вибори тут 
немислимі й грубо порушують 
зобов’язання Росії, відповідно 
до Мінських угод», — йдеться у 
заяві. Державний департамент 
Сполучених Штатів наголошує: 
впроваджуючи «фальшиві про-
цедури, Росія ще раз демонструє 
своє нехтування міжнародними 
нормами та підриває зусилля, 
спрямовані на досягнення миру 
на сході України». Нагадаємо, 
«вибори» у самопроголошеній 
«ДНР» планують влаштувати в 
листопаді 2018 року.
 «У регіоні, де відсутні базові 
умови безпеки, вибори проводи-
ти не можна, — прокоментував 
позицію своєї країни Курт Вол-
кер. — Крім того, цим утворен-
ням — так званим «народним 
республікам» у Донецьку та Лу-
ганську — за Мінськими угода-

ми місця немає. Немає їм і міс-
ця в конституційному порядку 
України. І якщо йти за логікою 
Мінських угод та логікою по-
вернення цієї території під кон-
троль України, то ці утворен-
ня мають зникнути. Тож прове-
дення виборів — нелегітимне не 
лише з огляду на безпекову си-
туацію, але також і тому, що це 
утворення, які не мали б існу-
вати. Коли там буде гарантова-
на безпека, тоді й мають прово-
дитися вибори мерів, обласних 
адміністрацій тощо». 
 Водночас Курт Волкер до-
дав, що Сполучені Штати «го-
тові продовжувати допомага-
ти Україні посилювати її мож-
ливості захисту». Адже, за його 
словами, присутність російсь-
ких сил, тривалий конфлікт 
створили величезні труднощі 
для мільйонів людей. Загину-

ла не одна особа, а понад 10 ти-
сяч, півтора мільйона внутріш-
ньо переміщених осіб. А ті, хто 
залишився, потерпають від мас-
штабних гуманітарних наслід-
ків цього конфлікту, наголосив 
представник Держдепу США. 
«Протягом приблизно остан-
нього року наших дипломатич-
них зусиль, навіть попри те, що 
Росія відмовляється узагалі ру-
хатися з місця, ми чітко визна-
чили її відповідальність за кон-
флікт, — додав Курт Волкер. — 
Ми збільшили санкції, збіль-
шили нашу підтримку Україні, 
і усе це ми зробили разом, як 
трансатлантична спільнота із 
близькою координацією з Фран-
цією та Німеччиною, які очолю-
ють «Нормандський формат», а 
також із Канадою, Сполученим 
Королівством, Швецією та ба-
гатьма іншими країнами». ■

Кадр із фільму: головний герой та його дружина.❙

ПРЕМ’ЄРА

Сто метрів під водою 
Фільм про загибель «Курська» у РФ назвали провокацією

■

ПІДТРИМКА

«Ми чітко визначили відповідальність Росії 
за конфлікт» 
США наголошують, що вибори на 
окупованому Донбасі неможливі

■

Курт Волкер: «ЛНР» та «ДНР» мають зникнути. 
Фото з сайта glavred.info.

❙
❙



КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 « 

Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.45, 5.30 ТСН

09.30 Чотири весілля

10.55, 12.20 Одруження 

наосліп

13.10 Міняю жінку

14.45 Сімейні мелодрами

15.45, 17.10 Т/с «Моє чуже 

життя»

19.20 Секретні матеріали

20.20 Чистоnews-2018

20.30 Мелодрама «Школа. 

Недитячі ігри»

21.30 #Шоуюри

22.30, 0.50 Танці з зірками

02.00 Клініка

ІНТЕР

02.45 Богині ефіру

03.55 Д/ф «Павел Попович. 

Космічні пригоди»

04.45 Top Shop

05.15, 20.00 Подробиці

06.00 М/ф

06.15, 22.30 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

«Новини»

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

Інтером»

10.10 Т/с «Нехай говорять»

12.25 Х/ф «Три тополі на 
Плющисі»

14.10 Х/ф «Єдина»
16.10 Чекай на мене. Україна

18.00, 19.00, 4.00 Стосується 

кожного

20.40 Т/с «Повернешся 

— поговоримо»

00.20 Х/ф «Людина-
оркестр»

02.10 Код доступу

02.25 Щоденник вагітної

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.15 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

10.30 Реальна містика. Новий 

сезон

12.30 Т/с «Черговий лікар»

14.30, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-3»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «У минулого в 

боргу»

23.30 Х/ф «Форсаж-4»

01.45 Телемагазин

03.10 Зоряний шлях

04.30 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

04.45 Абзац

06.39, 8.19 Kids Time

06.40 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

08.20 Х/ф «Невинищений 
шпигун»

10.00 Х/ф «Зубна фея»
12.00 Х/ф «Фокус»
14.10 Х/ф «Я — легенда»
16.10 Х/ф «Тринадцять 

друзів Оушена»
19.00 Х/ф «Сусіди на 

стрьомі»
21.00 Х/ф «Пікселі»
23.00 Х/ф «Нічого собі 

поїздочка»
01.00 Х/ф «Нічого собі 

поїздочка-2»
02.55 Служба розшуку дітей

ICTV

04.30 Скарб нації

04.35 Еврика!

04.45 Служба розшуку дітей

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35, 19.20 Надзвичайні 

новини

06.30 Факти тижня. 100 

хвилин

08.45, 12.45, 15.45, 18.45, 

21.05 Факти

09.10 Спорт

09.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки

10.15 Антизомбі

11.15 Не дай себе обдурити!

12.15, 13.20 Секретний фронт. 

Дайджест

14.05, 16.25 Х/ф «Битва 
титанів»

16.50 Х/ф «Гнів титанів»

20.20 Прорвемось!

21.25 Т/с «Нюхач»

22.45 Свобода слова

01.00 Х/ф «Клуб шпигунів»
02.35 Т/ф «Секретний 

фарватер»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.30, 8.35 Огляд преси

06.50, 17.00 Час новин. Київ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 00.00, 

1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.30 Фінансовий тиждень

08.15, 13.35 Про військо

09.25, 17.45 Час громади

10.10, 11.10, 12.30 Трансляції 

суспільно-політичних 

подій

13.10 Акцент

14.10 Кендзьор

15.30, 16.10 Інформаційний 

день

17.10, 18.20, 19.25 

Інформаційний вечір

19.50 Дзеркало історії

22.00 БлогПост

23.00 «За Чай.com»

23.40 Агрокраїна

00.40, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15 Машина часу

02.10 Нові Герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.20 Top Shop

06.20 Х/ф «Вірний Руслан»
08.30 Свідок. Агенти

09.05 Х/ф «Командир 
щасливої «Щуки»

11.00, 19.30 Т/с «Коломбо»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 

Свідок

12.50 Україна вражає

13.50, 3.25 Речовий доказ

15.50, 16.50, 21.25 Легенди 

карного розшуку

23.45 Т/с «Комісар Хельдт»

01.30 Таємниці кримінального 

світу

03.00 Випадковий свідок

03.55 Правда життя. Професії

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Микола 

Закусило 

06.30 Документальна 

програма. Августин 

Волошин. Метеорит 

незалежності – над 

Срібною землею

07.00 Новини 

07.00 Погода

07.05 Лайфхак українською 

07.25 UA.МУЗИКА. Кліпи 

08.00 Новини 

08.05 Пізній ранок шоу 

09.00 Новини 

09.05 Пізній ранок шоу 

10.00 Погода

10.05 Візитки Карпат 

10.10 Українська читанка. 

Софія Андрухович

10.20 Уроки української 

літератури

10.30 Лайфхак українською

10.50 Хто в домі хазяїн? 

11.15 100 років української 

історії

11.35 100 років української 

літератури 

11.50 100 років українського 

кінематографа 

12.05 Київський академічний 

Молодий театр. 

Олександр Грибоєдов. 

«Горе з розуму»

14.15 Двоколісні хроніки

14.30 РадіоДень

14.55 Лайфхак українською 

15.10 РадіоДень. Життя+

15.30 Хто в домі хазяїн? 

15.55 NA HI BA

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій час/

Модуль знань

16.50 Уроки української 

літератури 

17.00 #ПроСлово з Сашею 

Кольцовою

17.15 100 років українського 

кінематографа

17.30 Як дивитися кіно

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.30 Тема дня 

18.55 UA.МУЗИКА. Кліп 

19.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Микола 

Закусило

19.30 Лайфхак українською

19.40 #ПроСлово з Тетяною 

Стус

19.55 Документальний цикл. 

Напам`ять

20.20 Українська читанка. 

Павло Коробчук

20.30 #МузLove з Любою 

Морозовою

21.00 Міжнародний день 

джазу/телевізійна 

версія

22.25 Документальна 

програма

23.00 РадіоДень. «Книжкова 

лавка. ТОП 7» 

23.55 Фольк-music 

01.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Микола 

Закусило 

01.35 Київський академічний 

Молодий театр. Трейсі 

Леттс. Серпень. 

графство Осейдж 16+

04.10 Міжнародний день 

джазу/телевізійна 

версія

05.30 #МузLove з Любою 

Морозовою

 

СТБ

05.55, 15.25 Все буде добре!

07.55 Х/ф «Королева 
бензоколонки»

09.30 Х/ф «Щастя за 
угодою»

13.30 Битва екстрасенсів

17.30, 22.00 Вікна-новини

18.00 Т/с «Здамо будиночок 

біля моря»

20.00, 22.45 Хата на тата

02.20 Найкраще на ТБ

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 Один 

за всіх

09.15, 10.15, 11.15 Ранок. 

«Ми всі...»

12.15, 13.15 Полудень

14.15, 15.15 Деталі

16.15 Кримінал

17.15 Ситуація

18.00 «Ехо України»

20.00 Прямий ефір

22.00 Підсумки

23.00 МЕМ

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.10, 1.15 Т/с «Пляжний 

коп»

09.05, 18.15 Спецкор

09.50, 18.50 ДжеДАІ

10.25, 19.25, 20.30 Т/с «Опер 

за викликом-3»

14.45 Х/ф «Клин клином»
16.45 Х/ф «Підстава»
21.40 Т/с «Касл-7»

23.25 Т/с «Величний Джо»

02.10 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 «Ман Сіті» — 

«Фулгем». ЧА

07.45, 21.25 Журнал ЛЧ

08.15 «Чорноморець» 

— «Львів». ЧУ

10.00 Великий футбол

11.45, 5.30 Топ-матч

12.00 «Кальярі» — «Мілан». 

ЧІ

13.50 «Евертон» — «Вест 

Гем». ЧА

15.40, 22.45 Футбол NEWS

16.00 Журнал ЛЄ

16.55 «Ювентус» — 

«Сассуоло». ЧІ

18.45 ЧІ. Огляд туру

19.40 «Олександрія» 

— «Шахтар». ЧУ

21.55 «Саутгемптон» 

— «Брайтон». ЧА

00.00 ЧА. Огляд туру

00.55 «Інтер» — «Парма». ЧІ

02.45 Журнал ЛЄ

03.40 «Олімпік» — 

«Маріуполь». ЧУ

ФУТБОЛ-2

06.00 «Рома» — «К’єво». ЧІ

07.45 «Евертон» — «Вест 

Гем». ЧА

09.30 «Олімпік» — 

«Маріуполь». ЧУ

11.15, 13.25 «Check-in»

11.40 «Тоттенгем» — 

«Ліверпуль». ЧА

13.55 «Емполі» — «Лаціо». 

ЧІ

15.40 Журнал ЛЧ

16.10 «Чорноморець» 

— «Львів». ЧУ

18.00, 2.10 Великий футбол

19.45 ЧА. Огляд туру

20.40 Європейський weekend

21.25 «СПАЛ» — 

«Аталанта». ЧІ

23.25 ЧІ. Огляд туру

0.20 «Олександрія» 

— «Шахтар». ЧУ

3.55 «Саутгемптон» 

— «Брайтон». ЧА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.00, 13.55 Правда життя

08.00, 16.00, 21.45 

Відчайдушні рибалки

09.00, 20.50 Шалена подорож

09.55 Ілюзії сучасності

11.05 Ризиковане життя

11.40 Код доступу

12.50, 19.40 Речовий доказ

15.05, 23.40 Повітряні воїни

16.50, 22.45 Ідеї, що 

перевернули світ

17.50 Фантастичні історії

00.40 Скарб.UA

05.05 Майор «Вихор»

К1

06.30 Tpo Shop

07.40 TiBi Абетка

07.50 Чи знаєте ви, що...

08.15 Т/с «Дикий ангел»

09.10, 12.00, 13.00, 14.00, 

20.00, 21.00, 0.50 Орел 

і решка

23.00 Х/ф «Кохання без 
пересадки»

01.45 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

09.45 М/ф «Якось у лісі»

11.00, 00.00 Т/с «Якось у 

казці»

12.00 Т/с «Домашній арешт»

13.00 Країна У

14.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

15.00, 3.20 Віталька

17.00, 2.30 Панянка-селянка

18.00 Чотири весілля

20.00, 23.00 Сімейка У

22.00 Казки У Кіно

01.00 Теорія зради

02.00 БарДак

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 М/с «Гон»

06.10 Додолики

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

21.00, 3.00 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.35 Д/ф «Дешевий 

відпочинок»

10.05 Т/с «Бодо»

11.05, 13.35 Енеїда

11.35 Телепродаж

12.00 «Смачні історії»

13.00, 15.00 Новини 

(сурдопереклад)

13.10, 14.30 РадіоДень

14.05 Незвичайні культури

15.10, 4.30 Фольк-music

16.15 Відкривай Україну з 

«Суспільним»

16.55 Д/ф «Дивовижні міста 

світу»

18.00, 0.10 Інформаційна 

година

19.00, 23.40 Своя земля

19.25 Неповторна природа

20.30 Пліч-о-пліч

21.25, 3.20 Новини. Спорт

21.45 Д/ф «Як працюють 

машини»

22.40 Д/ф «1000 днів для 

планети»

01.10, 4.05 #МузLove з Любою 

Морозовою

01.35 Розсекречена історія

02.30 Складна розмова

03.40 Тема дня

05.35 Гордість світу
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.45, 5.30 ТСН

09.30 Чотири весілля

11.00, 12.20 Одруження 

наосліп

13.00 Міняю жінку

14.45 Сімейні мелодрами

15.45, 17.10 Т/с «Моє чуже 

життя»

19.20 Секретні матеріали

20.20 Чистоnews 2018

20.30 Мелодрама «Школа. 

Недитячі ігри»

21.30 Модель Хl -2

23.35, 0.50 Трилер 

«Екстрасенс»

02.00 Клініка

ІНТЕР

05.55 М/ф

06.15, 22.30 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.10 Т/с «Нехай говорять»

12.25 Т/с «Таїсія»

14.50, 15.45, 16.45 Речдок

18.00, 19.00, 4.00 Стосується 

кожного

20.00, 5.15 Подробиці

20.40 Т/с «Повернешся 

— поговоримо»

00.25 Х/ф «Двоє під 
дощем»

02.15 Код доступу

02.30 Щоденник вагітної

04.45 Top Shop

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.45 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях

10.30 Реальна містика

12.30 Т/с «Черговий лікар»

14.30, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-3»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «У минулого в 

боргу»

23.30, 2.00 Т/с «CSI: Маямі»

01.30 Телемагазин

04.30 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.00 Зона ночі

04.10 Абзац

06.04, 7.19 Kids Time

06.05 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

07.20, 18.00 Шоу Оля

08.20 Т/с «Ми такі!»

10.20 Т/с «Кохання напрокат»

14.15 Половинки

16.10, 19.00 Хто проти 

блондинок?

21.00 Київ вдень та вночі 

21.50 Т/с «Чаклунки»

22.50 Х/ф «Священик»

00.35 Х/ф «Невинищений 

шпигун»

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.30, 8.45, 12.45, 15.45, 

18.45, 21.05 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35, 20.20 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Прорвемось!

11.10, 17.30, 21.30 Т/с 

«Нюхач»

12.15, 13.25 Х/ф 

«Центуріон»

14.55, 16.20 Дизель-шоу

22.45 «На трьох»

23.45 Х/ф «Рейс»

02.25 Т/ф «Секретний 

фарватер»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.30 Огляд преси

06.50, 8.00, 17.00 Час новин. 

Київ

07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 00.00, 

01.00, 2.00, 3.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.15, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.30 Код успіху

07.50 Будівельний стандарт

08.25 Агрокраїна

09.25, 17.45 Час громади

10.10, 11.10, 12.30 Трансляції 

суспільно-політичних 

подій

13.05 БлогПост

14.10, 15.30, 16.10 

Інформаційний день

17.10, 18.20, 19.25 

Інформаційний вечір

19.50 Дзеркало історії

22.00 Поліграф

23.00 «За Чай.com»

00.40, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15 Машина часу

02.10 Нові Герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00, 4.55 Top Shop
05.30 Х/ф «Де ви, лицарі?»
06.50 Х/ф «Кросмейстер»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Без року 

тиждень»
10.25, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 

Свідок
12.50, 3.25 Речовий доказ
15.50, 16.50, 21.05 Легенди 

карного розшуку
23.45 Т/с «Комісар Хельдт»
01.30 Таємниці кримінального 

світу
03.00 Випадковий свідок
03.55 Правда життя. Професії

UA.Культура

06.00 Гімн України 
06.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Микола 
Закусило 

06.30 Документальна 
програма. Августин 
Волошин. Метеорит 
незалежності – над 
Срібною землею 

07.00 Новини 
07.00 Погода
07.05 Лайфхак українською 
07.25 UA.МУЗИКА. Кліпи 
08.00 Новини 
08.05 Пізній ранок шоу 
09.00 Новини 
09.05 Пізній ранок шоу 
10.00 Погода
10.05 Візитки Карпат 
10.10 Українська читанка. 

Лариса Денисенко
10.20 Уроки української 

літератури 
10.35 Лайфхак українською
10.50 Хочу бути
11.15 100 років українського 

кінематографа
11.35 100 років української 

літератури
11.50 100 років українського 

мистецтва
12.05 RadioSymphony_UA
14.15 Двоколісні хроніки
14.30 РадіоДень
14.55 Лайфхак українською 
15.10 РадіоДень. Життя+ 
15.30 Хто в домі хазяїн? 

15.50 Хочу бути
16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій час/
Модуль знань

16.50 Уроки української 
літератури

17.00 #ПроСлово з 
Олександром Михедом

17.15 100 років українського 
мистецтва

17.30 #МузLove з Любою 
Морозовою. 

18.00 Новини (із 
сурдоперекладом)

18.30 Тема дня 
18.55 UA.МУЗИКА. кліп 
19.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Микола 
Закусило 

19.30 Лайфхак українською 
19.40 #ПроСлово з Оксаною 

Забужко
19.55 Документальний цикл. 

Напам’ять
20.20 Українська читанка. 

Григорій Семенчук
20.30 #KіноWALL з Сергієм 

Тримбачем 
21.00 Національний центр 

театрального мистецтва 
ім. Леся Курбаса. Теа 
Дорн. Marleni. Пруські 
діви, волоссям білі, мов 
сталь

22.25 Документальна 
програма

23.00 Новини
23.30 Тема дня
23.55 Фольк-music 
01.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Микола 
Закусило 

01.55 Розсекречена історія
02.50 Світло 
04.00 Національний центр 

театрального мистецтва 
ім. Леся Курбаса. Теа 
Дорн. Marleni. Пруські 
діви, волоссям білі, мов 
сталь

05.30 #KіноWALL з Сергієм 
Тримбачем

 
СТБ

05.05, 15.25 Все буде добре!
07.00 Х/ф «Любити й 

вірити»
11.05 Т/с «Анатомія Грей»
13.00 Битва екстрасенсів
17.30, 22.00 Вікна-новини

18.00 Т/с «Здамо будиночок 
біля моря»

20.00, 22.45 МастерШеф
23.20 Один за всіх

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 
«Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00 Один 
за всіх

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

12.15, 13.15 Полудень
14.15, 15.15 Деталі
16.15 Кримінал
17.15 Ситуація
18.00 «Ехо України»
20.00 Прямий ефір
22.00 Підсумки
23.00 МЕМ

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
08.00, 3.20 Облом.UA.
08.55, 1.05 Т/с «Пляжний коп»
09.35, 18.15 Спецкор
10.15, 18.50 ДжеДАІ
10.55, 17.15 Загублений світ
12.55 Нове «Шалене відео 

по-українськи»
13.25 Х/ф «Вуличний гонщик»
15.10 Х/ф «Конан-

руйнівник»
19.25, 20.35 Т/с «Опер за 

викликом-3»
21.40, 23.25 Т/с «Касл-7»

ФУТБОЛ-1

06.00, 16.00 Європейський 
WEEKEND

06.45 «Кальярі» — «Мілан». 
ЧІ

08.15 «Вотфорд» — «МЮ». 
ЧА

10.00, 15.40, 22.45 Футбол 
NEWS

10.20 «Чорноморець» 
— «Львів». ЧУ

12.10 Великий футбол
13.55 «Наполі» — 

«Фіорентина». ЧІ
16.45 «Тоттенгем» — 

«Ліверпуль». ЧА
18.30 ЧА. Огляд туру
19.10 Журнал ЛЧ
19.40 «Барселона» — 

«ПСВ». ЛЧ УЄФА

21.50 ЛЧ. ONLINE
00.25 Журнал ЛЄ
01.20 «Інтер» — 

«Тоттенгем». ЛЧ УЄФА
03.10 ЧІ. Огляд туру
04.05 «Евертон» — «Вест 

Гем». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Чорноморець» 
— «Львів». ЧУ

07.50 Топ-матч
08.00 «Ювентус» — 

«Сассуоло». ЧІ
09.50, 17.25 Журнал ЛЧ
10.20 Європейський weekend
11.05 «Ман Сіті» — 

«Фулгем». ЧА
12.55 ЧА. Огляд туру
13.50 «Кальярі» — «Мілан». 

ЧІ
15.35 «Вотфорд» — «МЮ». 

ЧА
17.55 «Олександрія» 

— «Шахтар». ЧУ
19.40 «Інтер» — 

«Тоттенгем». ЛЧ УЄФА
21.50 «Ліверпуль» — 

«ПСЖ». ЛЧ УЄФА

23.55 «Шальке» — «Порту». 
ЛЧ УЄФА

01.45 Огляд вівторка. ЛЧ 
УЄФА

03.05 «Рома» — «К’єво». ЧІ
04.55 ЧІ. Огляд туру

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
07.00, 13.55 Правда життя
08.00, 16.00, 21.45 

Відчайдушні рибалки
09.00, 20.50 Шалена подорож
09.55 Ілюзії сучасності
11.05 Ризиковане життя
11.40 Код доступу
12.50, 19.40 Речовий доказ
15.05, 23.40 Повітряні воїни
16.50, 22.45, 5.15 Ідеї, що 

перевернули світ
17.50 Фантастичні історії
00.40 Містична Україна
02.10 Теорія змови

К1

06.30 Top Shop
07.40 TiBi Абетка
07.50 Чи знаєте ви, що...

08.15 Т/с «Дикий ангел»
09.10, 12.00, 13.00, 14.00, 

20.00, 21.00, 00.00 Орел 
і решка

01.50 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.15 Х/ф «Бібі та Тіна: 

Дівчата проти 
хлопців»

11.00, 00.00 Т/с «Якось у 
казці»

12.00 Т/с «Домашній арешт»
13.00 Країна У
14.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою
15.00, 3.20 Віталька
17.00, 2.30 Панянка-селянка
18.00 Чотири весілля
20.00, 23.00 Сімейка У
22.00 Казки У Кіно
01.00 Теорія зради
02.00 БарДак
05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 М/с «Гон»
06.10 Додолики
06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

21.00, 3.00 Новини
06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
09.35 Д/ф «Дешевий 

відпочинок»
10.05 Т/с «Бодо»
11.05, 13.35 Енеїда
11.35 Телепродаж
12.00 «Смачні історії»
13.00, 15.00 Новини 

(сурдопереклад)
13.10, 14.30 РадіоДень
14.05 Незвичайні культури
15.20 Т/с «Оповідання ХІХ 

століття»
16.40 Д/ф «Щоденники 

комах»
16.55 Д/ф «Дивовижні міста 

світу»
18.00, 0.10 Інформаційна 

година
19.00 Перший на селі
19.25 Неповторна природа
20.30 Наші гроші
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.45 Д/ф «Як працюють 

машини»
22.40 Д/ф «1000 днів для 

планети»
23.40 Перша шпальта
01.10, 4.05 #KіноWALL з 

Сергієм Тримбачем
01.35 Розсекречена історія
02.30 Складна розмова
03.40 Тема дня
04.30 Фольк-music
05.35 Гордість світу
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Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити 
«Україну молоду» на четвертий квартал

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2018 рiк:

на місяць — 59 грн. 81 коп.,

на два місяці — 119 грн. 62 коп.,

до кінця року — 179 грн. 43 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 79 грн. 81 коп.,

на два місяці — 159 грн. 62 коп.,

до кінця року — 239 грн. 43 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 21 грн. 51 коп.,

на два місяці — 43 грн. 02 коп.,

до кінця року — 64 грн. 53 коп.

Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково за 
саму процедуру оформлення 
перед плати бере: на місяць 
— 2 грн. 45 коп., на квартал — 
5 грн. 65 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.
 Хто з вас, шановнi читачi, не встиг передпла-
тити «Україну молоду» на 2018 рiк чи не продов-
жив передплату на наступні місяці, це можна зро-
бити по всій Україні до 18 вересня включно, i ви 
отримуватимете газету з жовтня.
 Оформити передплату можна у від-
діленнях поштового зв’язку, в операцій-
них залах поштамтів, у пунктах прий-
мання пе редплати, на сайті УДППЗ 
«Укр пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте 
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм 
родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

«Україну молоду» можна прочитати в усьому світі через партнерську мережу PressReader
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.45, 5.30 ТСН

09.30 Чотири весілля

11.00, 12.20 Одруження 

наосліп

13.10 Міняю жінку

14.45 Сімейні мелодрами

15.45, 17.10 Т/с «Моє чуже 

життя»

19.20 Секретні матеріали

20.20 Чистоnews 2018

20.30 Мелодрама «Школа. 

Недитячі ігри»

21.30 Король десертів

23.40, 0.50 Фантастика «Місія 

на Марс»

02.05 Клініка

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.15, 22.40 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.10 Т/с «Повернешся 

— поговоримо»

12.25 Т/с «Таїсія»

14.50, 15.45, 16.45 Речдок

18.00, 19.00, 4.00 Стосується 

кожного

20.00, 5.15 Подробиці

20.40 Т/с «Биття серця»

00.25 Х/ф «Егоїст»
02.15 Код доступу

02.35 Щоденник вагітної

04.45 Top Shop

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.45 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях

10.30 Реальна містика

12.30 Т/с «Черговий лікар»

14.30, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-3»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «У минулого в 

боргу»

23.30, 2.00 Т/с «CSI: Маямі»

01.30 Телемагазин

04.30 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.50 Зона ночі

04.00 Абзац

05.49, 7.04 Kids Time

05.50 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

07.05 Шоу Оля

08.05, 18.00 Т/с «Ми такі!»

10.05 Т/с «Кохання напрокат»

14.00 Половинки

15.55, 19.00 Кохання на 

виживання

21.00 Київ вдень та вночі 

22.00 Т/с «Чаклунки»

23.00 Х/ф «Анаконда»
00.45 Х/ф «Непереможний»
02.45 Служба розшуку дітей

ICTV

04.00 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.30, 8.45, 12.45, 15.45, 

18.45, 21.05 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35, 10.05 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

11.05, 17.35, 21.30 Т/с 

«Нюхач»

12.10, 13.20 Х/ф «Рейс»
15.35, 16.20 Дизель-шоу

20.20 Секретний фронт

22.50 «На трьох»

23.50 Х/ф «Крейсер»

02.15 Т/с «У полі зору»

02.50 Т/ф «Секретний 

фарватер»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.30, 8.35 Огляд преси

06.45, 8.00, 17.00 Час новин. 

Київ

07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 00.00, 

01.00, 2.00, 3.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.25 Драйв

07.30 Медекспертиза

08.15 Топ дня

09.25, 17.45 Час громади

10.10, 11.10, 12.30 Трансляції 

суспільно-політичних 

подій

13.05 Поліграф

14.10, 15.30, 16.10 

Інформаційний день

17.10, 18.20, 19.25 

Інформаційний вечір

19.50 Дзеркало історії

22.00 БлогПост

23.00 «За Чай.com»

00.40, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15 Машина часу

02.10 Нові Герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.55 Х/ф «Відпустка за 

власний рахунок»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Вантаж без 

маркування»

10.55, 19.30 Т/с «Коломбо»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 

Свідок

12.50, 3.20 Речовий доказ

15.50, 16.50, 21.25 Легенди 

карного розшуку

23.45 Т/с «Комісар Хельдт»

01.30 Таємниці кримінального 

світу

03.00 Випадковий свідок

03.50 Правда життя. Професії

04.50 Top Shop

UA.Культура

06.00 Гімн України

06.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Олесь 

Шевченко

06.30 Документальна 

програма. Персона 

грата. Іван Фундуклей

07.00 Новини 

07.00 Погода

07.05 Лайфхак українською 

07.25 UA.МУЗИКА. Кліпи 

08.00 Новини 

08.05 Пізній ранок шоу 

09.00 Новини 

09.05 Пізній ранок шоу 

10.00 Погода

10.05 Візитки Карпат 

10.10 Українська читанка. 

Петро Мідянка

10.20 Уроки української 

літератури

10.35 Лайфхак українською 

10.50 Школа Мері Поппінс

11.15 100 років української 

історії

11.25 100 років українського 

кінематографа

11.35 100 років української 

літератури

11.50 100 років українського 

мистецтва

12.05 Національна опера 

України. Джузеппе 

Верді. Набукко 

14.15 Двоколісні хроніки

14.30 52 вікенди 

14.55 Лайфхак українською 

15.10 РадіоДень. Життя+

15.30 Хто в домі хазяїн? 

15.50 Школа Мері Поппінс

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій час/

Модуль знань

16.50 Уроки української 

літератури 

17.05 #ПроСлово з Тарасом 

Прохаськом

17.15 100 років українського 

кінематографа 

17.30 #KіноWALL з Сергієм 

Тримбачем 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.30 Тема дня 

18.55 UA.МУЗИКА. кліп 

19.00 Букоголіки 

19.30 Лайфхак українською

19.40 #ПроСлово з 

Олександром Ірванцем

19.55 Документальний цикл. 

Напам’ять

20.20 Українська читанка. 

Галина Крук

20.30 #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим 

21.00 Львівський театр опери 

та балету. Цезар Пуньї. 

Есмеральда

23.00 Новини

23.30 Тема дня

23.55 Фольк-music 

01.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Олесь 

Шевченко

01.55 Розсекречена історія

02.50 Війна і мир 

03.35 Львівський театр опери 

та балету. Цезар Пуньї. 

Есмеральда

05.30 #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим 

 

СТБ

05.55, 15.25 Все буде добре!

07.50, 20.00, 22.45 

МастерШеф

11.05 Т/с «Анатомія Грей»

13.00 Битва екстрасенсів

17.30, 22.00 Вікна-новини

18.00 Т/с «Здамо будиночок 

біля моря»

23.25 Слідство ведуть 

екстрасенси

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 Один 

за всіх

09.15, 10.15, 11.15 Ранок. 

«Ми всі...»

12.15, 13.15 Полудень

14.15, 15.15 Деталі

16.15 Кримінал

17.15 Ситуація

18.00 «Ехо України»

20.00 Прямий ефір

22.00 Підсумки

23.00 МЕМ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

08.55, 1.10 Т/с «Пляжний 

коп»

09.35, 18.15 Спецкор

10.15, 18.50 ДжеДАІ

10.55, 17.15 Загублений світ

13.00 Помста природи

15.15 Х/ф «Останній 
легіон»

19.25, 20.35 Т/с «Опер за 

викликом-3»

21.45, 23.30 Т/с «Касл-7»

02.05 Х/ф «Нестримні»
03.20 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 14.55 Топ-матч

06.10 «Ліверпуль» — 

«ПСЖ». ЛЧ УЄФА

08.10 «Олександрія» 

— «Шахтар». ЧУ

10.00, 15.40, 22.45 Футбол 

NEWS

10.20 «Шальке» — «Порту». 

ЛЧ УЄФА

12.10, 4.55 Огляд вівторка. ЛЧ 

УЄФА

12.45 «Шахтар» — 

«Гоффенгайм. Юнацька 

Ліга УЄФА

15.10 «Сіткорізи». ЧА

16.00, 3.05 «Барселона» 

— «ПСВ». ЛЧ УЄФА

17.50 «Інтер» — 

«Тоттенгем». ЛЧ УЄФА

19.40 «Аякс» — «АЕК». ЛЧ 

УЄФА

21.50 «Реал» — «Рома». ЛЧ 

УЄФА

23.55 «Ман Сіті» — «Ліон». 

ЛЧ УЄФА

01.45 Огляд середи. ЛЧ 

УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00, 17.35 Огляд вівторка. 

ЛЧ УЄФА

07.20 «Барселона» — 

«ПСВ». ЛЧ УЄФА

09.05 ЛЧ. ONLINE

11.25, 0.25 Журнал ЛЄ

12.20 «Інтер» — 

«Тоттенгем». ЛЧ УЄФА

14.05 «Ліверпуль» — 

«ПСЖ». ЛЧ УЄФА

15.50 «Шальке» — «Порту». 

ЛЧ УЄФА

18.45, 21.50 Ніч ЛЧ

19.50 «Шахтар» — 

«Гоффенгайм». ЛЧ 

УЄФА

22.45 Огляд матчу 

«Ліверпуль-ПСЖ». ЛЧ 

УЄФА

23.00 ЛЧ. ONLINE

01.20 «Шахтар» 

— «Гоффенгайм». 

Юнацька Ліга УЄФА

03.10 «Сіткорізи». ЧА

03.40 «Аякс» — «АЕК». ЛЧ 

УЄФА

05.30 Топ-матч

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.00, 13.55, 2.10 Правда 

життя

08.00 Дика Арктика

09.00, 20.50 Шалена подорож

09.55 Ілюзії сучасності

11.05 Ризиковане життя

11.40 Код доступу

12.50, 19.40 Речовий доказ

15.05, 23.40 Повітряні воїни

16.00, 21.45 Відчайдушні 

рибалки

16.50, 22.45 Ідеї, що 

перевернули світ

17.50 Фантастичні історії

00.40 Містична Україна

05.35 Бандитський Київ

К1

06.30 Top Shop

07.40 TiBi Абетка

07.50 Чи знаєте ви, що...

08.15 Т/с «Дикий ангел»

09.10, 12.00, 13.00, 14.00, 

20.00, 21.00, 00.00 Орел 

і решка

01.50 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

09.45 Х/ф «Осляча шкура»

11.00, 00.00 Т/с «Якось у 

казці»

12.00 Т/с «Домашній арешт»

13.00 Країна У

14.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

15.00, 3.20 Віталька

17.00, 2.30 Панянка-селянка

18.00 Чотири весілля

20.00, 23.00 Сімейка У

22.00 Казки У Кіно

01.00 Теорія зради

02.00 БарДак

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 М/с «Гон»

06.10 Додолики

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

21.00, 3.00 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.35 Д/ф «Дешевий 

відпочинок»

10.05 Т/с «Бодо»

11.05, 13.35 Енеїда

11.35 Телепродаж

12.00 «Смачні історії»

13.00, 15.00 Новини 

(сурдопереклад)

13.10 РадіоДень

14.05 Незвичайні культури

14.30 52 вікенди

15.20 Т/с «Оповідання ХІХ 

століття»

16.40 Д/ф «Щоденники 

комах»

16.55 Д/ф «Дивовижні міста 

світу»

18.00, 0.10 Інформаційна 

година

19.00 Пліч-о-пліч

19.25 Неповторна природа

20.30, 23.40, 2.30 Складна 

розмова

21.25, 3.20 Новини. Спорт

21.45 Д/ф «Як працюють 

машини»

22.40 Д/ф «1000 днів для 

планети»

01.10, 4.05 #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим

01.35 Розсекречена історія

03.40 Тема дня

04.30 Фольк-music

05.35 Гордість світу
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.45, 5.30 ТСН

09.30 Чотири весілля

11.00, 12.20 Одруження 

наосліп

13.15 Міняю жінку

14.45 Сімейні мелодрами

15.45, 17.10 Т/с «Моє чуже 

життя»

19.20 Секретні матеріали

20.20 Чистоnews 2018

20.30 Мелодрама «Школа. 

Недитячі ігри»

21.30 Гроші 2018

22.30 Право на владу 2018

00.50 Трилер «Екстрасенс»

04.35 Клініка

ІНТЕР

05.55 М/ф

06.15, 22.30 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.10, 12.25 Т/с «Повернешся 

— поговоримо»

12.50 Х/ф «Все можливо»
14.50, 15.45, 16.45 Речдок

18.00, 19.00 Стосується 

кожного

20.00, 4.25 Подробиці

20.40 Т/с «Биття серця»

00.20 Х/ф «Політ золотої 
мушки»

02.55 Щоденник вагітної

05.05 Top Shop

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.15 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях

10.30 Реальна містика

12.30 Т/с «Черговий лікар»

14.30, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-3»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «У минулого в 

боргу»

23.20 Контролер

00.00 Т/с «CSI: Маямі»

01.45 Телемагазин

03.10 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.45 Зона ночі

04.10 Абзац

05.59, 7.14 Kids Time

06.00 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

07.15, 18.00 Шоу Оля

08.15 Т/с «Ми такі!»

10.15 Т/с «Кохання напрокат»

14.10 Половинки

16.00, 19.00 Хто зверху?

21.00 Київ вдень та вночі 

22.00 Т/с «Чаклунки»

23.00 Х/ф «Анаконда-2:
Полювання на 
криваву орхідею»

01.00 Х/ф «Ватиканські 
записи»

02.40 Служба розшуку дітей

ICTV

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.25 Студія Вашингтон

04.30, 8.45, 12.45, 15.45, 

18.45, 21.05 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Секретний фронт

11.10, 17.30, 21.30 Т/с 

«Нюхач»

12.15, 13.25 Х/ф «Крейсер»
15.25, 16.20 Дизель-шоу

20.20 Інсайдер

22.45 «На трьох»

23.50 Х/ф «Армія темряви»

01.45 Т/с «У полі зору»

02.35 Т/ф «Секретний 

фарватер»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.30, 8.35 Огляд преси

06.45, 8.00, 17.00 Час новин. 

Київ

07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 00.00, 

01.00, 2.00, 3.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.35 Компанія героїв

08.15 Топ дня

09.25, 16.45 Час громади

10.10, 11.10, 12.30 Трансляції 

суспільно-політичних 

подій

13.05 БлогПост

14.10, 15.30, 16.10 

Інформаційний день

17.10 Кендзьор

18.20, 19.25 Інформаційний 

вечір

19.50 Дзеркало історії

22.00 Історична година

23.00 «За Чай.com»

00.40, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15 Машина часу

02.10 Нові Герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.50 Х/ф «Крах інженера 
Гаріна»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Стамбульський 
транзит»

10.40, 19.30 Т/с «Коломбо»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 

Свідок

12.50, 3.20 Речовий доказ

15.55, 16.50, 21.05 Легенди 

карного розшуку

23.45 Т/с «Комісар Хельдт»

01.30 Таємниці кримінального 

світу

03.00 Випадковий свідок

03.50 Правда життя. Професії

04.55 Top Shop

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Олесь 

Шевченко

06.30 Документальна 

програма. Січ 

07.00 Новини 

07.00 Погода

07.05 Лайфхак українською 

07.25 UA.МУЗИКА. Кліпи 

08.00 Новини 

08.05 Пізній ранок шоу 

09.00 Новини 

09.05 Пізній ранок шоу 

10.00 Погода

10.05 Візитки Карпат 

10.10 Українська читанка. 

Тарас Прохасько

10.20 Уроки української 

літератури 

10.25 #ПроСлово з 

Олександром Михедом 

10.30 Лайфхак українською 

10.50 Як це? 

11.15 100 років української 

історії

11.25 100 років української 

літератури

11.35 100 років українського 

кінематографа

11.50 100 років українського 

мистецтва

12.05 Львівський театр опери 

та балету. Цезар Пуньї. 

«Есмеральда»

14.15 Двоколісні хроніки

14.30 РадіоДень

14.55 Лайфхак українською 

15.10 РадіоДень. Життя+

15.30 Мистецькі історії

15.45 Як це?

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій час/

Модуль знань

16.50 Уроки української 

літератури 

17.05 #ПроСлово з Олегом 

Скрипкою

17.15 100 років української 

історії

17.30 #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.30 Тема дня 

18.55 UA.МУЗИКА. Кліп 

19.00 Букоголіки 

19.30 Лайфхак українською 

19.40 #ПроСлово з Сашею 

Кольцовою

19.55 Документальний цикл. 

Напам`ять

20.20 Українська читанка. 

Сергій Жадан 

20.30 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом 

20.55 Римма Зюбіна у 

Сіверськодонецьку

21.05 Театральна майстерня 

«Сузір’я». Микола 

Вінграновський. 

Прекрасний звір у серці 

16+

22.15 Станіслав Мойсеєв про 

театр, студентів і нову 

виставу

22.25 Документальна 

програма

23.00 Новини

23.30 Тема дня

23.55 Фольк-music 

01.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Олесь 

Шевченко

01.55 Розсекречена історія

02.50 Війна і мир 

03.35 РадіоДень на 

«Книжковому арсеналі» 

(повтор)

04.20 Театральна майстерня 

«Сузір’я». Микола 

Вінграновський. 

«Прекрасний звір у 

серці» 16+

05.30 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом 

 

СТБ

05.10, 15.25 Все буде добре!

07.05 МастерШеф

10.40 Т/с «Анатомія Грей»

12.35 Битва екстрасенсів

17.30, 22.00 Вікна-новини

18.00 Т/с «Здамо будиночок 

біля моря»

20.00, 22.45 Зважені та 

щасливі

00.10 Слідство ведуть 

екстрасенси

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 Один 

за всіх

09.15, 10.15, 11.15 Ранок. 

«Ми всі...»

12.15, 13.15 Полудень

14.15, 15.15 Деталі

16.15 Кримінал

17.15 Ситуація

18.00 «Ехо України»

20.00 Прямий ефір

22.00 Підсумки

23.00 МЕМ

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 13.00 Відеобімба

08.55, 1.05 Т/с «Пляжний 

коп»

09.35, 18.15 Спецкор

10.15, 18.50 ДжеДАІ

10.55, 17.15 Загублений світ

15.45 Х/ф «Нестримні»
19.25, 20.30 Т/с «Опер за 

викликом-3»

21.40, 23.25 Т/с «Касл-7»

02.00 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 «Шальке» — «Порту». 

ЛЧ УЄФА

07.45, 5.25 «Сіткорізи». ЧА

08.15 «Реал» — «Рома». ЛЧ 

УЄФА

10.00, 15.40, 20.40, 22.45 

Футбол NEWS

10.25 «Ман Сіті» — «Ліон». 

ЛЧ УЄФА

12.10 «Ліверпуль» — 

«ПСЖ». ЛЧ УЄФА

13.55 «Аякс» — «АЕК». ЛЧ 

УЄФА

16.05 «Шахтар» — 

«Гоффенгайм». ЛЧ 

УЄФА

17.55 Ніч ЛЧ

18.45 Шлях до Баку

19.50 «Динамо» (К) — 

«Астана». ЛЄ УЄФА

21.50 «Селтік» — 

«Русенборг». ЛЄ УЄФА

23.55 «Генк» — «Мальме». 

ЛЄ УЄФА

01.45 «ПАОК» — «Челсі». 

ЛЄ УЄФА

03.35 «Арсенал» — 

«Ворскла». ЛЄ УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00, 18.20 Огляд середи. 

ЛЧ УЄФА

07.20, 10.15 Ніч ЛЧ

08.25, 0.45 «Шахтар» 

— «Гоффенгайм». ЛЧ 

УЄФА

11.10 «Барселона» — 

«ПСВ». ЛЧ УЄФА

13.00 «Сіткорізи». ЧА

13.30 «Реал» — «Рома». ЛЧ 

УЄФА

15.20 Журнал ЛЄ

16.15 Топ-матч

16.30 «Ман Сіті» — «Ліон». 

ЛЧ УЄФА

19.40 «ПАОК» — «Челсі». 

ЛЄ УЄФА

21.50 «Арсенал» — 

«Ворскла». ЛЄ УЄФА

23.55 Шлях до Баку

02.30 «Селтік» — 

«Русенборг». ЛЄ УЄФА

04.15 «Інтер» — 

«Тоттенгем». ЛЧ УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.00, 13.55 Правда життя

08.00 Жирафи: вартові 

савани

09.00, 20.50 Шалена подорож

09.55 Легендарні замки 

Закарпаття

11.05 Ризиковане життя

11.40 Код доступу

12.50, 19.40 Речовий доказ

15.05 Повітряні воїни

16.00, 21.45 Відчайдушні 

рибалки

16.50, 22.45 Ідеї, що 

перевернули світ

17.50 Фантастичні історії

23.40 Вирішальні битви 

Другої світової

00.35 Наші

04.35 Містична Україна

К1

06.30 Top Shop

07.40 TiBi Абетка

07.50 Чи знаєте ви, що...

08.15 Т/с «Дикий ангел»

09.10, 12.00, 13.00, 14.00, 

20.00, 21.00, 00.00 Орел 

і решка

01.50 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

09.45 Х/ф «Блакитна 
свічка»

11.00, 00.00 Т/с «Якось у 

казці»

12.00 Т/с «Домашній арешт»

13.00 Країна У

14.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

15.00, 3.20 Віталька

17.00, 2.30 Панянка-селянка

18.00 Чотири весілля

20.00, 23.00 Сімейка У

22.00 Казки У Кіно

01.00 Теорія зради

02.00 БарДак

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 М/с «Гон»

06.10 Додолики

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

21.00, 3.00 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.35 Д/ф «Дешевий 

відпочинок»

10.05 Т/с «Бодо»

11.05, 13.35 Енеїда

11.35 Телепродаж

12.00 Смаки культур

13.00, 15.00 Новини 

(сурдопереклад)

13.10, 14.30 РадіоДень

14.05 Незвичайні культури

15.15 Т/с «Оповідання ХІХ 

століття»

16.25, 5.35 Гордість світу

16.55 Д/ф «Дивовижні міста 

світу»

18.00, 0.10 Інформаційна 

година

19.00 #ВУКРАЇНІ

19.25 Неповторна природа

20.30 Схеми. Корупція в 

деталях

21.25, 3.20 Новини. Спорт

21.45 Сильна доля

22.45 Д/ф «1000 днів для 

планети»

23.40 Наші гроші

01.10, 4.05 #NeoСцена з 

Олегом Вергелісом

01.35 Розсекречена історія

02.30 Складна розмова

03.40 Тема дня

04.30 Фольк-music
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30 ТСН

09.30 Чотири весілля

11.00, 12.20 Одруження 

наосліп

13.05 Міняю жінку

14.45 Сімейні мелодрами

15.45, 17.10 Т/с «Моє чуже 

життя»

19.20 Секретні матеріали

20.15 Ліга сміху 2018

22.20 #Гуднайтшоу Валерія 

Жидкова

00.30 Вечірній Київ

ІНТЕР

05.35 М/ф

06.15, 22.00 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.30, 12.25 Т/с «Биття 

серця»

14.50, 15.45, 16.45, 1.50 

Речдок

18.00 Стосується кожного

20.00 Подробиці тижня

23.50 Х/ф «Все можливо»

04.05 Код доступу

04.25 Удачний проект

05.00 Top Shop

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.50 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях

10.30, 3.50 Реальна містика

11.40 Х/ф «Таблетка від 

сліз»

13.40, 15.30 Т/с «На гойдалці 

долі»

19.45 Говорить Україна

21.00, 0.00, 2.20 Т/с «Все ще 

буде»

23.20 По слідах

01.50 Телемагазин

05.50 Зоряний шлях

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.30 Зона ночі

04.00 Абзац

05.54, 7.44 Kids Time

05.55 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

07.45, 18.00 Шоу Оля

08.45 Київ вдень та вночі

12.30 Т/с «Чаклунки»

15.30, 19.00 Топ-модель

21.40 Київ вдень та вночі 

22.30 Кохання на виживання

00.30 Х/ф «Непереможний»

ICTV

04.00 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.15 Служба розшуку дітей

04.20 Студія Вашингтон

04.25, 8.45, 12.45, 15.45, 

18.45, 21.10, 2.25 Факти

04.45 Т/с «Відділ 44»

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.00 Інсайдер

11.00, 17.35 Т/с «Нюхач»

12.05, 13.20 Х/ф «Чорний 

яструб»

16.20, 21.30 Дизель-шоу

20.20 Антизомбі

00.30 «На трьох»

02.45 Т/с «У полі зору»

03.25 Х/ф «Екіпаж машини 

бойової»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.30, 8.35 Огляд преси

06.45, 8.00, 17.00 Час новин. 

Київ

07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 00.00, 

01.00, 2.00, 3.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.25, 8.15 Топ дня

07.45 Драйв

09.25, 17.45 Час громади

10.10, 11.10, 12.30 Трансляції 

суспільно-політичних 

подій

13.05 Історична година

14.10, 15.30, 16.10 

Інформаційний день

17.10, 18.20, 19.25 

Інформаційний вечір

19.50 Дзеркало історії

22.00 БлогПост

23.00 «За Чай.com»

00.40, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15 Машина часу

02.10 Нові Герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.55 Х/ф «Крах інженера 
Гаріна»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Таємниця 
«Чорних дроздів»

11.00, 19.30 Т/с «Коломбо»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 

Свідок

12.50, 3.30 Речовий доказ

15.55, 16.55, 21.25 Легенди 

карного розшуку

23.45 Т/с «Комісар Хельдт»

01.30 Таємниці кримінального 

світу

03.00 Випадковий свідок

04.00 Правда життя. Професії

04.55 Top Shop

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Олесь 

Шевченко

07.00 Новини 

07.00 Погода

07.05 Лайфхак українською 

07.25 UA.МУЗИКА. Кліпи 

08.00 Новини 

08.05 Пізній ранок шоу 

09.00 Новини 

09.05 Пізній ранок шоу 

10.00 Погода

10.05 Візитки Карпат 

10.10 Українська читанка. 

Любко Дереш 

10.20 Уроки української 

літератури

10.35 Лайфхак українською 

10.50 Додолики. Лялькове 

шоу 

11.00 Мистецькі історії

11.15 100 років української 

історії

11.35 100 років української 

літератури 

11.50 100 років українського 

кінематографа 

12.05 Київський академічний 

Молодий театр. Олена 

Ісаєва. Second love 16+

14.00 Документальний цикл. 

Дешевий відпочинок. 

Лісабон

14.30 РадіоДень

14.55 Лайфхак українською 

15.10 РадіоДень

15.30 Лайфхак українською 

15.40 Хто в домі хазяїн? 

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій час/

Модуль знань

16.50 Уроки української 

літератури 

17.05 #ПроСлово з Тарасом 

Компаніченко

17.15 100 років української 

літератури

17.30 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.30 Тема дня 

18.55 UA.МУЗИКА. кліп 

19.00 Документальна 

програма. Біграфії 

великих. Дивовижний 

світ потягів

20.00 Національна опера 

України. Джузеппе 

Верді. Макбет

22.30 Як дивитися кіно 

23.00 Художній фільм 

«Велика краса»

01.55 Розсекречена історія

02.50 Документальна 

програма. Біографії 

великих. Дивовижний 

світ потягів

03.40 Київський академічний 

Молодий театр. Олена 

Ісаєва. Second love 16+

05.30 Як дивитися кіно 

 

СТБ

05.45 Т/с «Коли ми вдома»

07.40 Х/ф «Рік Золотої 
рибки»

09.55 Х/ф «Уроки 
зваблювання»

11.50 Т/с «Розлучниця»

17.30, 22.00 Вікна-новини

18.00 Т/с «Здамо будиночок 

біля моря»

20.00 Цієї миті рік потому

22.45 Ультиматум

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 Один 

за всіх

09.15, 10.15, 11.15 Ранок. 

«Ми всі...»

12.15, 13.15 Полудень

14.15, 15.15 Деталі

16.15 Кримінал

17.15 Ситуація

18.00 Підсумки

19.00 «Ехо України»

22.00 Кисельов. Авторське

23.30 Поярков. NEWS

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 13.00, 3.05 Облом.UA.

08.55 Т/с «Пляжний коп»

09.35, 18.15 Спецкор

10.15, 18.50 ДжеДАІ

10.55, 17.15 Загублений світ

13.50 Т/с «Терра Нова»

19.25 Т/с «Третього не дано»

23.05 Змішані єдиноборства. 

Колекція 

найвидовищніших 

нокаутів

01.25 Цілком таємно

ФУТБОЛ-1

06.00 «Ман Сіті» — «Ліон». 

ЛЧ УЄФА

07.45, 21.35 Огляд вівторка. 

ЛЧ УЄФА

08.15, 1.10 «Селтік» — 

«Русенборг». ЛЄ УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.25 «ПАОК» — «Челсі». 

ЛЄ УЄФА

12.10 Огляд середи. ЛЧ 

УЄФА

13.00 «Реал» — «Рома». ЛЧ 

УЄФА

14.45 Огляд матчів. ЛЄ УЄФА

16.05, 20.50 Шлях до Баку

17.10, 3.30 «Динамо» (К) 

— «Астана». ЛЄ УЄФА

19.00 «Арсенал» — 

«Ворскла». ЛЄ УЄФА

22.50 «Барселона» — 

«ПСВ». ЛЧ УЄФА

00.40 ЧІ. Передмова до туру

03.00 «Сіткорізи». ЧА

05.20 Світ Прем’єр-ліги. ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Аякс» — «АЕК». ЛЧ 

УЄФА

07.45, 12.35 Шлях до Баку

09.00, 23.25 «Динамо (К)» 

— «Астана». ЛЄ УЄФА

10.45, 2.10 «Арсенал» 

— «Ворскла». ЛЄ 

УЄФА

13.25 «Селтік» — 

«Русенборг». ЛЄ УЄФА

15.10 «ПАОК» — «Челсі». 

ЛЄ УЄФА

16.55 Світ Прем’єр-ліги. ЧА

17.25 «Шахтар» — 

«Гоффенгайм». ЛЧ 

УЄФА

19.10 «Генк» — «Мальме». 

ЛЄ УЄФА

20.55 «ЧІ. Передмова до туру

21.25 «Сассуоло» — 

«Емполі». ЧІ

01.15 Огляд матчів. ЛЄ УЄФА

04.00 «Шахтар» 

— «Гоффенгайм». 

Юнацька Ліга УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.00, 13.55 Правда життя

08.00 Неймовірний риф

09.00, 20.50 Шалена подорож

09.55 Там, де нас нема

11.05 Ризиковане життя

11.40 Код доступу

12.50, 19.40 Речовий доказ

15.05 Повітряні воїни

16.00, 21.45 Відчайдушні 

рибалки

16.50, 22.45 Ідеї, що 

перевернули світ

17.50 Фантастичні історії

23.40 Вирішальні битви 

Другої світової

00.40 Місця сили

03.45 Прокляття відьом

04.35 Містична Україна

К1

06.30 Top Shop

07.40 TiBi Абетка

07.50 Чи знаєте ви, що...

08.15 Т/с «Дикий ангел»

09.10, 12.00, 13.00, 14.00, 

20.00, 21.00, 00.00 Орел 

і решка

01.00 Вечірній квартал

02.30 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

09.30 Х/ф «Король повітря: 
Ліга чемпіонів»

11.00, 0.45 Т/с «Якось у 

казці»

12.00 Т/с «Домашній арешт»

14.00 Одного разу під 

Полтавою

15.00, 3.35 Віталька

15.45 Х/ф «Сам удома-2»
18.00 Чотири весілля

20.00 Сімейка У

21.00 Х/ф «Сам удома-3»
23.00 Х/ф «Бібліотекар-

2: повернення до 
копалень Царя 
Соломона»

01.45 БарДак

02.45 Панянка-селянка

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 М/с «Гон»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

21.00, 3.00 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.35 Д/ф «Дешевий 

відпочинок»

10.05 Т/с «Бодо»

11.05, 13.35 Енеїда

11.35 Телепродаж

12.00 Смаки культур

13.00, 15.00 Новини 

(сурдопереклад)

13.10, 14.30 РадіоДень

15.15 Т/с «Оповідання ХІХ 

століття»

16.25 Гордість світу

16.55 Д/ф «Дивовижні міста 

світу»

18.00, 0.10 Інформаційна 

година

18.50 VoxCheck

19.00 Чудова гра

19.25 Неповторна природа

20.30 Перша шпальта

21.25, 3.20 Новини. Спорт

21.45 Д/ф «Заміновані 

вірністю»

22.45 Д/ф «1000 днів для 

планети»

23.40 Схеми. Корупція в 

деталях

01.10 52 вікенди

01.30 Роздягалка

02.00 Орегонський путівник

03.40 Тема дня

04.05 Як дивитися кіно

04.35 Фольк-music
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 19.30 ТСН

07.00 Гроші 2018

08.00 Сніданок. Вихідний

10.00, 10.30 Їмо за 100

11.15, 23.15 Світське життя 

2018

12.20 Модель Хl -2

14.25 Король десертів

16.30, 21.15 Вечірній квартал

18.30 Розсміши коміка 2018

20.15 Українські сенсації

00.20 # Гуднайтшоу Валерія 

Жидкова

04.25 Вечірній Київ

ІНТЕР

05.30, 20.00 Подробиці

06.25 М/ф

06.50 Чекай на мене. Україна

08.10 Х/ф «Пічки-лавочки»
10.10 Х/ф «Калина 

червона»
12.20 Х/ф «Поклич мене у 

світлу далечінь»
14.20 Х/ф «Погана сусідка»
16.20 Т/с «Птаха у клітці»

20.30 Крутіше за всіх

22.15 Великий бокс. 

Олександр Повєткін 

— Ентоні Джошуа

01.15 Х/ф «Пограбування 
казино»

03.00 Код доступу

03.10 Д/ф «Сергій Юрський. 

Людина не звідси»

03.45 Стосується кожного

04.30 Х/ф «Травнева ніч, 
або Утоплена»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

07.15, 5.20 Зоряний шлях

08.00, 15.20 Т/с «У минулого 

в боргу»

16.10, 19.40 Т/с «На краю 

любові»

21.00 Шоу Братів Шумахерів

23.00, 2.20 Т/с «Вірю. Люблю. 

Сподіваюся»

01.50 Телемагазин

03.15 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.15 Зона ночі

05.34, 6.49 Kids Time

05.35 М/с «Лунтик і його 

друзі»

06.50 Шоу Оля

10.45 Заробітчани

12.45 Хто проти блондинок?

14.40 Хто зверху?

16.40 Х/ф «Дев’ять життів»

18.30 Х/ф «Скарби нації»

21.00 Х/ф «Скарби нації-2: 

Книга таємниць»

23.30 Х/ф «Чорні мітки»

ICTV

04.50 Скарб нації

05.00 Еврика!

05.10, 12.45, 18.45 Факти

05.30 Більше ніж правда

07.20 Я зняв!

09.20 Дизель-шоу

10.45, 11.45 Особливості 

національної роботи

13.00 «На трьох»

16.50 Х/ф «Захисник»

19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки

20.05 Х/ф «Час відьом»

22.00 Х/ф «Президент 

Лінкольн: мисливець 

на вампірів»

00.00 Х/ф «Армія темряви»

01.55 Т/с «У полі зору»

03.25 Стоп-10

5 канал

06.00 Час-Time

06.15 Кендзьор

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, 21.00, 

23.00, 00.00, 1.00, 2.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.15, 15.30 Сімейні зустрічі

07.50, 8.50, 22.00, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

08.15 Клуб LIFE

09.15 Автопілот-новини

09.20 Укравтоконтинент

09.40 Натхнення

10.10 Історія успіху

10.25 П’ятий поверх

11.10 Майстри ремонту

11.30 Феєрія мандрів

12.10 Олімпійські історії

12.35 Брифінг речника МО 

України щодо ситуації 

на лінії зіткнення

13.10, 4.30 Відкрита церква

13.35 Навчайся з нами

14.10, 18.10, 1.15 Машина 

часу

15.10 Код успіху

16.10 Я маю право

16.30 Акцент

17.10 Стоп корупції!

18.40 Про військо

19.25 Особливий погляд

20.00, 2.10, 5.15 Рандеву

21.40, 3.00 Вікно в Америку

22.10 Медсестри-вбивці. 

Злочини у лікарні

23.15 Фінансовий тиждень

23.30 Кордон держави

00.20 Хроніка тижня

03.20 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Діалоги з Патріархом

НТН

05.55 Х/ф «Чекайте на 

зв’язкового»

07.20 Х/ф «Корпус 

генерала 

Шубникова»

09.00 Х/ф «Вони воювали 

за Батьківщину»

12.00, 2.55, 4.05 Речовий 

доказ

15.00 Склад злочину

16.35 Круті 90-і

18.25 Свідок. Агенти

19.00, 3.25 Свідок

19.30 Х/ф «Кубанські 

козаки»

21.45 Х/ф «Це не я, це 

— він!»

23.35 Х/ф «Скажені»

01.30 Таємниці кримінального 

світу

03.55 Випадковий свідок

UA.Культура

06.00 Гімн України

06.00 Територія Кіно. Роман 

Балаян

07.00 Новини 

07.05 Документальна 

програма. Біографії 

великих. Дивовижний 

світ потягів

08.00 Новини 

08.05 Казки Лiрника Сашка 

08.20 Додолики. Лялькове 

шоу

08.40 Хочу бути

09.00 Новини 

09.15 Хто в домі хазяїн? 

09.40 Фольк-music. Діти 

10.30 100 років української 

історії історії

10.40 100 років українського 

кінематографа

10.50 100 років українського 

мистецтва

11.00 100 років української 

літератури

11.20 Київський національний 

академічний театр 

оперети. Олексій Рябов. 

Сорочинський ярмарок 

13.50 «Книжковий арсенал». 

P. S. 

14.30 Документальний цикл 

#ВУКРАЇНІ

15.10 Суспільний університет 

15.40 NA HI BA 

16.00 UA.МУЗИКА. кліп 

16.10 РадіоДень. Книжкова 

лавка. ТОП 7

17.05 Документальний цикл. 

Незвідані шляхи

17.55 Концертна програма. 

Відкривай Україну 

18.50 Поетична сторінка від 

Василя Герасим’юка. 

Леонід Кисельов

19.00 Міжнародний день 

джазу/телевізійна 

версія

20.00 Документальний цикл. 

Історії великого кохання

20.55 Авторський проект 

«LADY OPERA» 

та Світові зірки» 

у концерті Ольги 

Чубаревої «EUROPA» 

22.20 Вечірнє шоу з Юрієм 

Марченком

23.00 Головна роль. Тетяна 

Стебловська

23.50 Київський академічний 

Молодий театр. 

ВінаДельмар. 

Поступися місцем» 16+

02.50 Національна опера 

України. Джузеппе 

Верді. Травіата

05.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Микола 

Закусило

 

СТБ

05.55 Т/с «Коли ми вдома»

07.50 Караоке на майдані

08.50 Все буде смачно!

10.50 Зважені та щасливі

14.15 Цієї миті рік потому

16.15 Хата на тата

19.00 Х-Фактор

21.55 Т/с «Здамо будиночок 

біля моря»

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 14.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.15 Один за 

всіх

09.15, 11.15, 14.15, 17.15 LIVE

10.15 Новини....до дошки!

12.00 Кисельов. Авторське

13.00 Споживач

15.00 Концерт

16.15 Ток-шоу «18 плюс»

18.15, 23.00 Кримінал

20.00 THE WEEK

22.00 Закрита зона

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 102. Поліція

08.55 Загублений світ

13.05 Т/с «Ділянка 

лейтенанта Качури. 

Фільм 1. Ілюзія 

полювання»

17.15 Х/ф «Гонщик»
19.30 Х/ф «Небезпечний 

Бангкок»
21.30 Х/ф «Мистецтво 

війни»
00.00 Т/с «Терра Нова»

03.05 Цілком таємно

04.45 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 «ПАОК» — «Челсі». 

ЛЄ УЄФА

07.45 ЧІ. Передмова до туру

08.15 «Генк» — «Мальме». 

ЛЄ УЄФА

10.00, 22.15 Футбол NEWS

10.25 «Шахтар» — 

«Гоффенгайм». ЛЧ 

УЄФА

12.10 «Арсенал» — 

«Ворскла». ЛЄ УЄФА

13.55 ЧА. Передмова до туру

14.25 «Фулгем» — 

«Вотфорд». ЧА

16.25 «Парма» — «Кальярі». 

ЧІ

16.45 Футбол Tables

17.55 Огляд матчів. ЛЄ УЄФА

18.50 Світ Прем’єр-ліги. ЧА

19.20 «Брайтон» — 

«Тоттенгем». ЧА

21.25 «Сампдорія» — 

«Інтер». ЧІ

23.25, 1.30, 3.30, 5.30 Топ-

матч

23.40 «Маріуполь» — 

«Олександрія». ЧУ

01.40 «Реал» — «Рома». ЛЧ 

УЄФА

03.40 «Львів» — «Карпати». 

ЧУ

ФУТБОЛ-2

06.00, 13.00 Світ Прем’єр-

ліги. ЧА

06.30 «Селтік» — 

«Русенборг». ЛЄ УЄФА

08.20 «Ман Сіті» — «Ліон». 

ЛЧ УЄФА

10.10 ЧА. Передмова до туру

10.40 ЧІ. Передмова до туру

11.10 «Динамо» (К) — 

«Астана». ЛЄ УЄФА

13.30, 15.55, 16.35, 18.55, 

21.25 Тур 

ONLINE

13.55 «Маріуполь» — 

«Олександрія». ЧУ

14.45, 17.45 Футбол Tables

16.15, 20.15 Футбол NEWS

16.55 «Львів» — «Карпати». 

ЧУ

19.25 «Арсенал-Київ» 

— «Олімпік». ЧУ

21.50 Огляд матчів. ЛЄ УЄФА

22.45 «Фулгем» — 

«Вотфорд». ЧА

00.35 «Парма» — «Кальярі». 

ЧІ

02.20 «Брайтон» — 

«Тоттенгем». ЧА

04.05 «Сампдорія» — 

«Інтер». ЧІ

МЕГА

06.00, 2.35 Бандитський Київ

08.00, 18.30 Таємний код 

зламаний

10.35 Вирішальні битви 

Другої світової

12.35 Ідеї, що перевернули 

світ

14.30, 0.10 Відчайдушні 

рибалки

16.30 Неймовірний риф

21.00 Справжня історія 

золота

22.05 Справжні безславні 

виродки

23.10 Дядько Гітлер

01.00 Прихована реальність

04.35 Містична Україна

К1

06.30 Top Shop

07.40 TiBi Абетка

07.50 Чи знаєте ви, що...

08.15, 14.00 Орел і решка

11.10 Ух ти show

12.15 М/ф «Союз звірів»

23.50 Х/ф «Шалене 
весілля»

01.40 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

10.00 М/ф «Енчантімалс. 

Рідний дім»

11.05 М/ф «Шлях до 

Ельдорадо»

12.45 Х/ф «Блакитна 
свічка»

14.00 Чотири весілля

17.15 Х/ф «Бібліотекар-
2: повернення до 

копалень Царя 
Соломона»

19.00 Одного разу під 

Полтавою

21.00 Сімейка У

23.00 Країна У

00.30 БарДак

01.30 17+

02.30 Панянка-селянка

03.20 Віталька

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00, 9.35 М/с «Гон»

06.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 1.10, 

3.00 Новини

10.05 Відкривай Україну з 

Суспільним

10.30 Чудова гра

11.00 Сильна доля

12.00 Х/ф «Яків»
13.55 Телепродаж

14.20 Казки, перевірені часом

15.50 Фестивалі планети

16.20 Т/с «Галерея Вельвет»

19.15 Неповторна природа

19.55 Д/ф «Імперія»

21.25 Вечірнє шоу з Юрієм 

Марченком

22.10 Ювілейний концерт 

гурту «Піккардійська 

терція»

00.30 Дива Китаю

01.05 Світ навколо

01.45 Китайський живопис

02.10 Смаки культур

02.35 «Смачні історії»

03.25 Світло

04.20 Війна і мир

05.05 Розсекречена історія
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КАНАЛ «1+1»

06.00 ТСН

07.00, 2.00 Українські сенсації

08.00 Сніданок. Вихідний

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.45 М/ф «Маша і Ведмідь»

09.55, 1.00, 12.00, 13.00 Світ 

навиворіт

13.50 Бойовик «У тилу 

ворога»

16.00 Комедія «Озброєні і 

небезпечні»

18.30 #Шоуюри

19.30, 5.00 ТСН-тиждень

21.00 Танці з зірками

23.45 Ліга сміху 2018

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.25 Х/ф «Без року 
тиждень»

08.00 Удачний проект

09.00 Готуємо разом

10.00 Орел і решка. Морський 

сезон-2

11.00, 12.10 Орел і решка. 

Перезавантаження

13.00 Х/ф «Іграшка»
14.50 Х/ф «Високий 

блондин у чорному 
черевику»

16.30 Місце зустрічі

18.00 Крутіше за всіх

20.00 Подробиці

20.30 Х/ф «Так не буває»
22.30 Х/ф «Цей незручний 

момент»
00.20 Речдок

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.50 Сьогодні

07.45 Зоряний шлях

08.40 Т/с «На краю любові»

12.35 Т/с «Все ще буде»

16.50, 21.00 Т/с «Довірся 

мені»

19.00 Сьогодні. Підсумки 

20.00 Головна тема

23.10, 2.20 Т/с «Не зрікаються 

кохаючи»

01.50 Телемагазин

03.10 Х/ф «Таблетка від 

сліз»

05.10 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.10 Зона ночі

05.35 Стендап-шоу

06.30, 7.45 Kids Time

06.35 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

07.50 Т/с «Чаклунки»

10.45 Х/ф «Пікселі»

12.45 Х/ф «Скарби нації»

15.30 Х/ф «Скарби нації-2: 

Книга таємниць»

18.00 Х/ф «Код Да Вінчі»

21.00 Х/ф «Інферно»

23.30 Х/ф «Ватиканські 

записи»

ICTV

05.05 Скарб нації

05.15 Еврика!

05.25, 12.45 Факти

05.50 Інсайдер

07.50 Т/с «Відділ 44»

13.00 Х/ф «Захисник»

14.50 Х/ф «Президент 

Лінкольн: Мисливець 

на вампірів»

16.50 Х/ф «Час відьом»

18.45 Факти тижня. 100 

хвилин

20.35 Х/ф «Останній 

мисливець на 

відьом»

22.55 Х/ф «Мисливці на 

відьом»

00.40 Х/ф «Кримінальний 

талант»

03.00 Т/с «У полі зору»

03.45 Стоп-10

5 канал

06.00, 9.30 Вікно в Америку

06.30, 0.25 Акцент

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, 21.00, 

23.00, 00.00, 1.00, 2.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.15, 4.20 Феєрія мандрів

07.50, 8.50, 22.00, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

08.15 Клуб LIFE

08.40 Натхнення

09.10 Мотор ТВ

09.15 Автопілот-Тест

09.20 Драйв

10.05 Сімейні зустрічі

10.25, 3.20 Кіно з 

Я. Соколовою

11.05 Кордон держави

11.20 Будемо жити

11.30 Гра інтересів

12.10 Невигадані історії

12.35 Брифінг речника МО 

України щодо ситуації 

на лінії зіткнення

13.05 Медекспертиза

13.25 Діалоги з Патріархом

14.10, 20.00, 1.15, 4.40, 5.15 

Машина часу

15.20 П’ятий поверх

16.10 Агрокраїна

16.25 Фінансовий тиждень

17.05 Особливий погляд

17.25 Компанія героїв

18.20 Дзеркало історії

19.10 Стоп корупції!

21.40, 3.00 Час-Time

22.10 Медсестри-вбивці. 

Злочини у лікарні

23.15 Про військо

02.10 Кендзьор

02.55 Огляд преси

НТН

05.05 Top Shop

06.05, 8.55 Страх у твоєму 

домі

08.00 Україна вражає

10.40 Х/ф «Кубанські 
козаки»

12.45 Х/ф «Міміно»
14.30 Х/ф «Необдуманий 

крок»
17.10 Х/ф «Це не я, це 

— він!»
19.00 Х/ф «Морський 

характер»
21.00 Х/ф «Акція»
22.50 Х/ф «Доріан Грей»
01.00 Х/ф «Скажені»
02.40 Речовий доказ

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Головна роль. Тетяна 

Стебловська

07.00 Новини 

07.05 Документальний цикл. 

Дешевий відпочинок. 

Париж

07.30 Документальний цикл. 

Дешевий відпочинок. 

Неаполь

08.00 Новини 

08.05 Казки Лiрника Сашка 

08.30 Додолики. Лялькове 

шоу

08.40 Школа Мері Попінс

09.00 Новини 

09.15 Хто в домі хазяїн? 

09.40 Фольк-music. Діти 

10.30 100 років української 

історії

10.35 100 років української 

літератури

10.45 #ПроСлово з 

Олександром Михедом

10.55 100 років українського 

кінематографа

11.20 Київський академічний 

театр «Колесо». Оскар 

Уальд. «Зоряний хлопчик»

12.15 Національна опера 

України. Джакомо 

Пуччіні. «Турандот»

14.15 Документальний цикл. 

Незвідані шляхи

15.10 Суспільний університет 

15.35 Як це? 

15.55 UA.МУЗИКА. Кліп 

16.10 Документальний цикл. 

Історії великого кохання

17.05 Концертна програма

18.30 Документальний серіал. 

Бюджетний відпочинок. 

Прага 

19.05 РадіоДень. Книжкова 

лавка. ТОП 7 

20.00 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом

20.10 Національний 

академічний 

український 

драматичний театр 

ім. Марії Заньковецької. 

«Катерина»

21.40 Концертна програма

23.00 Територія Кіно. Роман 

Балаян

23.55 Львівський театр 

ім. Марії Заньковецької. 

Леопольд фон Захер-

Мазох. «Венера в 

хутрі» 18+

01.30 RadioSymphony_UA

03.45 Київський академічний 

Молодий театр. 

О. Грибоєдов. «Горе з 

розуму»

 

СТБ

06.05 Т/с «Коли ми вдома»

07.00 Т/с «Здамо будиночок 

біля моря»

09.00 Все буде смачно!

10.00 Караоке на майдані

11.00 Хата на тата

13.50 МастерШеф

19.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

21.00 Один за всіх

22.10 Х-Фактор

ПРЯМИЙ

09.00, 11.00, 12.00, 12.15, 

14.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 19.15 Один за 

всіх

09.15, 11.15, 14.15, 17.15 LIVE

10.00 Політична кухня

13.00 Кисельов. Авторське

15.15 Слова і музика

16.00 Ток-шоу «18 плюс»

18.00 Закрита зона

20.00 Підсумки тижня

22.00 Ток-шоу «THE WEEK»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Він, вона та телевізор-2

09.00 Він, вона та телевізор

10.50 Х/ф «Гонщик»
13.05 Т/с «Третього не дано»

16.50 9-й тур ЧУ з футболу 

«Динамо» -»Десна»

19.05 Х/ф «І гримнув грім»
21.05 Х/ф «Прибулець»
23.00 Профутбол

00.00 Змішані єдиноборства. 

Колекція 

найвидовищніших 

нокаутів

02.30 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 «Фулгем» — 

«Вотфорд». ЧА

07.45 Світ Прем’єр-ліги. ЧА

08.15 «Арсенал-Київ» 

— «Олімпік». ЧУ

10.00, 15.40, 20.15 Футбол 

NEWS

10.20 Журнал ЛЧ

10.50 «Брайтон» — 

«Тоттенгем». ЧА

12.35 Огляд матчів. ЛЄ УЄФА

13.25 «Торіно» — «Наполі». 

ЧІ

14.15, 17.45 Футбол Tables

15.25 Топ-матч

16.00, 3.35 Журнал ЛЧ

16.30, 18.55 Тур ONLINE

16.55 «Шахтар» — 

«Чорноморець». ЧУ

19.25 «Ворскла» — «Зоря». 
ЧУ

21.20 Великий футбол
23.00 «Мілан» — 

«Аталанта». ЧІ
00.50, 3.05 Check-in
01.15 «Арсенал» — 

«Евертон». ЧА
04.05 «Ворскла» — «Зоря». 

ЧУ

ФУТБОЛ-2

06.00 «Маріуполь» — 
«Олександрія». ЧУ

07.45 «Динамо» (К) — 
«Астана». ЛЄ УЄФА

09.30 «Львів» — «Карпати». 
ЧУ

11.15 «Шахтар» — 
«Гоффенгайм». ЛЧ 
УЄФА

13.00, 1.15 Журнал ЛЧ
13.30 «Арсенал» — 

«Ворскла». ЛЄ УЄФА
15.20 «Вест Гем» — «Челсі». 

ЧА
16.25, 18.55, 22.15 Футбол 

Tables
17.30, 19.55 «Check-in»
17.55 «Арсенал» — 

«Евертон». ЧА
20.25 Огляд середи. ЛЧ 

УЄФА

21.25 «Фрозіноне» — 

«Ювентус». ЧІ

23.25 «Болонья» — «Рома». 

ЧІ

01.45 «Шахтар» — 

«Чорноморець». ЧУ

03.35, 5.35 Топ-матч

03.45 «Торіно» — «Наполі». 

ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.45, 18.30 Таємний код 

зламаний

10.15 Вирішальні битви 

Другої світової

12.20 Справжня історія 

золота

13.25 Справжні безславні 

виродки

14.35 Дядько Гітлер

15.35 Ідеї, що перевернули 

світ

16.30 Неймовірний риф

17.35 Жирафи: вартові 

савани

21.00 Секретні території

23.00 Фантастичні історії

00.50 Відчайдушні рибалки

01.45 Містична Україна

03.15 Скептик

К1

06.30 Top Shop

07.40 TiBi Абетка

07.50 Чи знаєте ви, що...

08.15, 12.30, 13.30 Орел і 

решка

10.10 Ух ти show

10.50 М/ф «Союз звірів»

00.00 Вечірній квартал

01.45 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

11.30 Х/ф «Пригоди 
Гекльберрі Фінна»

13.30 Чотири весілля

17.00 Х/ф «Сам удома-3»
19.00 Одного разу під 

Полтавою

21.00 Сімейка У

23.00 Країна У

00.30 БарДак

01.30 Х/ф «Тримайся, 
козаче!»

03.00 Віталька

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 М/с «Гон»

06.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 1.10, 

3.00 Новини

09.35 Х/ф «Яків»

11.20 Казки, перевірені часом

13.00 #ВУКРАЇНІ

13.30 Перший на селі

14.05 Телепродаж

14.20 Фольк-music

15.50, 22.50 Незвичайні 

культури

16.20 Т/с «Галерея Вельвет»

19.15, 21.25 Неповторна 

природа

19.55 Д/ф «Імперія»

22.10 Вечірнє шоу з Юрієм 

Марченком

23.50 Китайський живопис

00.15 Д/ф «Дешевий 

відпочинок»

01.35 Дива Китаю

02.10 Смаки культур

02.35 Смачні історії

03.25 Світло

04.20 Війна і мир

05.05 Розсекречена історія
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Наталія ОСИПЧУК

Часто у нашій сучасній історії постаті, 
які 20-30 років тому були «володарями 
думок» і беззаперечними авторитетами, 
нині відомі одиницям. Твори відомих ко-
лись літераторів, науковців не витрима-
ли випробовування часом, а ідеологічні 
нашарування далися взнаки. Педагогічні 
ідеї Василя Сухомлинського, чиє 100-
ліття відзначаємо, ніби одержали друге 
життя, хоча доля відміряла йому лише 
52 роки. Напрацювання Василя Олексан-
дровича стосовно виховання дітей не ні-
велювалися, а продовжують втілювати-
ся в життя. Ба більше. Нині дослідники 
все частіше наголошують на тому, що 
Василь Сухомлинський завжди виперед-
жав свій час. 

Залишив заняття в інституті 
через хвороби
 Причини педагогічних перемог 
невтомного педагога варто шукати що-
найперше в його біографії, ретельно дослі-
джуючи кожен факт. Народився Василь 
Сухомлинський 28 вересня 1918 року в 
селі Василівці Олександрійського повіту 
Херсонської губернії (тепер Кіровоградсь-
ка область) у селянській родині. Біографи 
відзначають, що батьки майбутнього пе-
дагога відіграли значну роль у формуван-
ні його світогляду. Бабуся та мама прище-
пили дитині любов до народних традицій, 
які вони щиро шанували. 
 У 1934 році Сухомлинський вступає на 
підготовчі курси учительського інституту 
в Кременчуці, а потім навчається в ньому 
на факультеті української мови і літерату-
ри. Крім того, що Василь Олександрович 
цінував народні традиції, захоплювався 
читанням, він відзначався особливою чут-
тєвістю, увагою до людей. Риси, які так не-
обхідні педагогу, і які в наші дні часто за-
буті. 
 Так сталося, що Василю Олександро-
вичу самому довелося зазнати фізичних 
страждань — він зростав хворобливою ди-
тиною. Напевно тому, у майбутньому пе-
дагог з особливою турботою ставитиметь-
ся до тих дітей, яким через їхні фізичні 
вади важко даватиметься навчання. Влас-
ні хвороби змусили Василя Сухомлинсько-
го у 1935 році залишити заняття в інсти-
туті і розпочати роботу в школі. Так шко-
ла назавжди увійшла в його життя. 
 Василь Сухомлинський працював у 
сільських школах рідного району і заочно 
навчався у Полтавському педагогічному ін-
ституті. Згодом у праці «Павлиська серед-
ня школа» Василь Олександрович писав: «З 
великою теплотою згадую про Полтавський 
педагогічний інститут, який закінчив, про 
викладачів педагогіки, літератури, історії. 
Тут педагогіка не була засушеними виснов-
ками, а живою яскравою розповіддю про 
мистецтво виховання, про методи впливу 
на свідомість і почуття». 
 Вихор війни зруйнував мирне життя 
мільйонів українців. Шкільний клас пе-
дагог змінив на поле бою. Кривава війна 
розділила життя навпіл: Сухомлинський 
був поранений, розгубив своїх рідних. Піс-
ля поранення Василя Олександровича було 
комісовано. 
 У невеличкому селищі Ува в Удмуртії 
він працював директором школи до 1944 
року. Ці роки стали випробуванням для 
педагога, який щиро прагнув повернути-
ся на рідну українську землю. Хоча життя 
дарувало приємні моменти. Саме в Удмур-
тії Василь Сухомлинський познайомився 
зі своєю майбутньою дружиною, Ганною 
Іванівною Дев’ятовою. У 1944 році вони од-
ружилися і, як тільки було звільнено Ук-
раїну, повернулися на рідну землю. 

Засуджували «абстрактний гуманізм»
 Хоча у Василя Олександровича була 
можливість залишитися на адміністратив-
ній роботі, йому завжди хотілося поверну-
тися до живої справи, яка була можливою 
тільки у школі. Починаючи з 1948 році і до 
кінця свого життя Василь Сухомлинський 
працював у школі в селі Павлиші. Саме 
тут, за сім кілометрів від рідного села, він 
почувався удома. І зрештою, саме у Павли-
шах Василь Сухомлинський реалізувався 
як педагог, філософ, письменник. Спілку-
вання з дітьми, які стали для нього рідни-
ми, спонукали до філософського осмислен-
ня буття та кликали до активної праці. 
 Педагог розумів, що чимало консер-

вативних догм має бути подолано у новій 
школі, яка має наповнюватися новим 
змістом. Творчий неспокій педагога збіг-
ся з періодом так званої «відлиги», що ста-
ло стимулом для змін в усіх сферах життя. 
У той час багато вчених — філософів, пси-
хологів, педагогів, письменників розвива-
ли новаторські тенденції, створювали тво-
ри, яким судилося пережити свій час. 
 Період від середини 50-х до середи-
ни 60-х років став плідним у житті Васи-
ля Олександровича. Саме в цей час педа-
гог висловлює своє критичне ставлення 
до партійного керівництва школою — він 
пише листа Микиті Хрущову, в якому не 
погоджується з партійною програмою ре-
формування школи, а також виступає на 
нараді при ЦК КПРС з приводу організа-
ції шкіл-інтернатів, вважаючи ідею за-
гального суспільно-державного вихован-
ня дітей з дворічного віку необґрунтова-
ною і небезпечною. 
 Здавалося, що ідеї Василя Сухомлин-
ського розвиватимуться й розвиватимуть-
ся. Проте замість «відлиги» невдовзі на-
стали «люті морози». Демократичні про-
цеси у суспільстві згорталися, особливо це 
відчувалося після придушення революції 
в Чехословаччині 1968 року, що не могло 
не позначитися на усіх сферах життя. 
 Гуманістичні ідеали Василя Сухомлин-
ського потребували втілення у життя, про-
те прибічники офіційної педагогіки вже 
гострили свої ядучі пера. Василя Олек-
сандровича обвинувачували у так звано-
му «абстрактному гуманізмі», несумісно-
му з догматами офіційної педагогіки. Для 
багатьох цей факт стане вражаючим, адже 
здавалося, що ім’я Василя Сухомлинсько-
го ніколи не було під забороною! 
 Однак його позбавляють можливості 
друкувати статті, критикують опоненти 
від офіційної педагогіки. Саме за таких 
умов з’являються праці «Серце віддаю 
дітям» (1969), «Павлиська середня шко-
ла», «Народження громадянина» (1970). 
Василь Олександрович не лише не відрі-
кається від своїх ідей, а навпаки — актив-
но їх поширює. Зрештою, його ідеї своїм 
корінням сягають до невичерпного дже-
рела народної педагогіки: любов до рід-
ної землі, до природи, виховання почут-
тя прекрасного.

Сприймати дитину такою, яка вона є
 Василь Олександрович особливу ува-
гу звертав на необхідності духовного роз-
витку дитини, переймався тим, аби кожен 
день маленької людини не марнувався. Но-
ваторство педагога полягало в тому, що до 
шкільної практики увійшли такі цінніс-
ні категорії, як «духовна зрілість», «педа-
гогіка серця», «духовне багатство», «ду-
ховна культура». Нині цими категорія-

ми часто оперують як на управлінському, 
так і на шкільному рівнях. Проте чи напов-
нені вони справжнім, а не спотвореним сен-
сом? Чи намагається нинішня школа по-
справжньому зазирнути в душу дитини? 
 Василь Сухомлинський дбав насампе-
ред про справжню, а не сфальшовану сут-
ність. Процес становлення духовного сві-
ту дитини педагог розглядав в єдності про-
цесів засвоєння певної суми знань та фор-
мування духовно-ціннісних орієнтирів. 
Педагог дотримувався думки про те, що 
в школі діти мають не лише набути знан-
ня, а й зрости духовно, осягнути своє місце 
у цьому складному дорослому світі. 
 Кожна дитина рано чи пізно поставить 
запитання: «Хто я?», «Навіщо прийшов у 
цей світ?», «В чому сенс мого існування?». 
Аналізуючи педагогічну спадщину Васи-
ля Олександровича, його дочка, академік 
Ольга Сухомлинська, зазначала, що мо-
раль, етику батько взяв за основу мораль-
ного життя дитини, інтелектуальний, фі-
зичний розвиток. 
 Найвищою цінністю виховання дити-
ни є її неповторність та унікальність. Духов-
ність визначалася Василем Сухомлинським 
як головний принцип життєдіяльності лю-
дини. Зрештою, новаторство педагога й по-
лягало в тому, що він примусив своїх колег 

по-іншому подивитися на звичні речі. 
 На відміну від багатьох філософів, які 
поняття щастя не ототожнювали з духов-
ністю, Василь Олександрович був переко-
наний, що «творення щастя і є метою ви-
ховання, і водночас щастя — це душев-
ний стан». Визначене педагогом відчуття 
щастя тісно переплетено з ідеями філосо-
фії серця. У творі «Як виховати справжню 
людину» педагог пропонує власну етичну 
концепцію, в основу якої покладено вихо-
вання почуттів сердечності, краси людсь-
кого духу. 
 Чи спрацьовує концепція педагога за 
нинішніх умов, коли на озброєння взято 
протилежні цінності — індивідуалізм, до-
сягання успіху будь-якою ціною? Зреш-
тою, корозією роз’їдає дитячу душу дій-
сність, коли розшарування в суспільстві, 
соціальна несправедливість досягли нечу-
ваних розмірів. Чи не тому гуманістичні 
ідеали Василя Сухомлинського лишають-
ся лише гарними словами, придатними 
для цитування? Повернутися до незаму-
леного джерела його ідей справді непрос-
то. Адже у такому випадку доведеться до-
корінно змінитися самому, адже те, чим 
жив педагог, неможливо зімітувати. Як і 
неможливо наповнити конкретними спра-
вами хрестоматійну фразу «серце віддаю 
дітям». Недаремно Василь Олександро-
вич застерігав, що в процесі формуван-
ня духовного світу дитини педагогу нале-
жить особлива роль. 
 Проникнення у духовний світ дитини, 
вивчення її інтересів — справа надзвичай-
но складна. Василь Сухомлинський наго-
лошував на тому, що дитину треба не прос-
то оцінювати з погляду того, якою хотів ба-
чити її вчитель, а також не висловлювати 
поспішних суджень про її здібності. Ди-
тину треба пізнавати такою, якою вона є, 
адже намагання «змінити, переломити, пе-
ребудувати те, що створила у своїй таємни-
чій майстерні природа...може призвести до 
хворобливих явищ...» Педагог щиро вірив, 
що кожна дитина — неповторна, а її душа 
відкрита до прекрасного та неповторного 
світу краси. Головне — вчасно розпізнати 
здібності дитини, не залишити їх непомі-
ченими. Недаремно стільки уваги Василь 
Олександрович приділяв казкам, повсяк-
час наголошуючи на їхньому виховному 
потенціалі. ■

(Продовження в наступному 
номері «УМ»)

Тетяна МІЩЕНКО

 Нещодавно особливий урок, при-
свячений 100-річчю з дня народжен-
ня Василя Олександровича Сухомлин-
ського — відомого педагога, ученого 
та письменника, який написав 48 мо-
нографій, понад 600 статей, 1500 опові-
дань і казок, — провели у Кропивниць-
кому наукові співробітники обласного 
Художнього музею для четвертоклас-
ників школи № 4 міста. 
 На уроці діти спочатку слухали 
оповідання Василя Сухоминського 
«Синій олівець». А потім ілюструва-
ли його, маючи аркуші паперу і ручки 
з олівцями-фломастерами. 
 Блакитний, синій — це колір волі 
та незламного духу, колір просвітленої 

тиші, колір енергії, що несе умиротво-
рення, спокій, гартує і просвітлює ду-
ховну потугу людини, символ людської 
праведності і духовної чистоти... ■

Педагогіка Василя Сухомлинського жива.
Фото Олени СТЕПАНОК.

❙
❙

Василь Сухомлинський умів зацікавити дітей.
Архівне фото.

❙
❙

ДО ДАТИ

Не робіть поспішних суджень 
про здібності дитини
Про школу радості Василя Сухомлинського, якому б виповнилося 100 років

■

ВШАНУВАННЯ

Музейний урок
Діти проілюстрували 
оповідання Василя 
Сухомлинського

■
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Наталка КАПУСТЯНСЬКА 

Під час вересневого бібліомарафону ди-
тячої книги найменші читачі бібліотек 
столичного Солом’янського району радо 
зустрічали відому українську дитячу 
письменницю Лесю Воронину. Разом із 
нею — її талісман, товаришку пані Ґаву, 
м’яку іграшку, яка здійснює бажання і 
письменниці, і читачів. Кумедна попутни-
ця виконує ще одну важливу місію — до-
помагає дітям без проблем запам’ятати 
прізвище однієї з найвідоміших в Україні 
авторки дитячих книжок. 
Пані Леся презентувала дітям макет но-
вої книжки «Пригоди голубого папуги».

Казку читає телеведуча Ганна Безулик 
 ■ Пані Лесю, і знову захоплюючі 
пригоди, але вже папуги. Власне, чому 
папуга?
 — Справді, може, мені варто було 
написати не про папугу, а про свою 
подружку пані Ґаву — кумедну іграш-
ку з великим дзьобом та кольоровими 
бантиками у косичках. Адже в остан-
ні роки я з нею часто виступаю. І беру 
її з собою невипадково, бо мої чита-
чі, познайомившись із цією симпатич-
ною птахою воронячого роду, одразу 
запам’ятовують моє прізвище. 
 Історія про голубого папугу Анто-
ся та його дивовижні пригоди склала-
ся досить давно, ще до мого знайомс-
тва з пані Ґавою. Просто у моїх друзів 
жив такий симпатичний балакучий па-
пуга, звали його, щоправда, не Анто-
сем, а Грицьком. І ось одного разу па-
пуга зник. Підозра впала на рудого ко-
тиська — улюбленця господарів, який 
годинами міг сидіти біля клітки, диви-
тися на Гриця і ласо облизуватись. Але  
доказів проти нього не було, жодної бла-
китної пір’їнки не знайшли у кімнаті. 
 І тоді, щоб діти моїх друзів і мій ма-
лий син не плакали, я почала розповіда-
ти їм історію про дивовижні пригоди го-
лубого папуги, який врешті повернувся 
додому і навіть  перевиховав підступно-
го рудого котяру — той став вегетаріан-
цем. До речі, «Пригоди голубого папу-
ги» увійшли до нової «Хрестоматії для 
3–4 класу», і зараз група волонтерів оз-
вучує казки, оповідання й вірші з цієї 
хрестоматії для дітей з вадами зору. На 
«Фейсбуці» з’явився невеличкий фраг-
мент запису моєї казки, яку читає теле-
ведуча Ганна Безулик.
 ■ Читачам цікаво знати, чи з’явиться 
у Лесі Ворониної книжка про пані 
Ґаву?
  — Скажу по секрету, що буде! І на-
зивається ця казка «Знайомий сніго-
вик», яка до зими має вийти окремою 
книжкою у видавництві «Ранок». Ілюс-
трувала її моя улюблена художниця і по-
друга Катерина Штанко. Завдяки її чу-
довим малюнкам «Знайомий сніговик» 
і справді вийшов казковим, добрим і 
таємничим. 
 А яка там ворона! Сподіваюсь, це 
буде справжня зимово-різдвяно-но-
ворічна книжка. Ось скоро самі поба-
чите і переконаєтесь.
 ■ Успіх дитячої книжки багато в 
чому залежить від вдалих ілюстрацій. 
Хто ще, окрім Катерини Штанко, ілюс-
трує ваші твори? 
 — Із художниками мені дуже по-
щастило. Усі мої книжки ілюстрували 
надзвичайно талановиті художники-
графіки, котрі відчувають особливість 
роботи саме над оформленням дитячої 
книжки. При цьому їхня манера цілком 
оригінальна, легка, невимушена і, я б 
сказала, універсальна — зрозуміла і ма-
лим, і дорослим. Малюнки Олега Пет-
ренка-Заневського, Катерини Штан-
ко, Володимира Штанка, Каті Білеті-
ної, Сергія Храпова захоплюють та ін-
тригують читачів, і вони вже не хочуть 

випускати ці книжки з рук. 
 Це особливо важливо — коли пись-
менник і художник стають однодумця-
ми. Певно, тому більшість ілюстраторів 
моїх книжок стали моїми друзями. 

 Вигадувати фантастичні історії 
почала ще у дитячому садку
 ■ Коли пишете, яким уявляєте свого 
читача: бешкетним, мрійливим, чи?..
 — Мені доводиться зустрічатися з 
читачами дуже часто, і всі вони зовсім 
різні: бешкетні і замріяні, допитливі й 
сором’язливі, недовірливі й захоплені. 
Головне, не сюсюкати з дітьми й не на-
магатися «підробитися» під їхні вподо-
бання. Треба, щоб тобі повірили, відчу-
ли, що ти говориш з ними «на рівних», 
не боячись незручних запитань та не 
обминаючи проблеми, які по-справж-

ньому хвилюють дітей і підлітків. 
 А взагалі я пишу про те, що цікаво 
мені самій і про що хотілося читати в 
дитинстві. Знаю, що найправильнішу 
книжку з ідеально вивіреними мораль-
ними настановами й точно розставле-
ними акцентами не читатимуть, якщо 
вона буде нудна. І навіть коли ви змуси-
те дитину прочитати цю книжку і вона 
проковтне її, як гіркі ліки, мозок одра-
зу ж дасть команду delite — і назавжди 
викине все прочитане з пам’яті. А та-
ким примусовим читанням дуже прос-
то викликати стійку відразу до книжок 
— на рівні рефлексу.
 ■ Загалом, звідки беруться нямли-
ки, хлюсі, заманюки, перевертайчи-
ки?
       — Знаєте, у мене про це питають 
майже на кожній зустрічі. І щоразу я 
розповідаю, що почала вигадувати різ-
ні казкові та фантастичні історії ще в 
дитячому садку. Розповідала їх своїм 
сусідам по розкладачках під час тихої 
години, бо заснути вдень не могла. Нас, 
отаких порушників дисципліни, було 
п’ятеро, ми прикидалися, що спимо, 
чекали, коли вихователька піде обіда-
ти, — і я розповідала чергову «серію». 
 Щоправда, все закінчилося досить 
сумно. У наші ряди просочилася ябе-
да Лєнка, яка настукала на нас вихова-

тельці, і тоді я вперше зрозуміла, що за 
вигадані історії, особливо якщо в них 
фігурує люта, схожа на відьму вихова-
телька, можна сильно постраждати... 
 Але зупинитись я вже не могла. Різні 
історії самі лізли мені в голову — веселі, 
чудернацькі, добрі, а часом і страшні іс-
тоти оселялися в моїй уяві, і я вже знала, 
що з ними трапиться далі і чим ця моя 
нова вигадка закінчиться. Усі ці фанта-
зії не полишають мене й досі.
 ■ Тому, власне, почали і писати для 
дітей?
 — Так, бо впевнена, що люди в цьо-
му віці ще не встигли обрости захис-
ним панцирем. Вони вміють бути са-
мовідданими, щирими й безкомпро-
місними. І сприймають світ і все, що 
відбувається навколо них, оголеними 
нервами.

 ■ Який був ваш улюблений літера-
турний персонаж?
 — Сем Шоттер — веселий шибай-
голова й авантюрник, герой неймовір-
но смішного роману короля комедії 
Пелема Ґренвіла Вудгауза «Сем Нест-
римний». Востаннє я так нестримно 
сміялася лише в дитинстві, коли 
вкотре перечитувала «Пригоди Гекль-
беррі Фінна» Марка Твена.
 ■ Тепер зрозуміло, чому на вашій 
письменницькій полиці так багато 
пригодницьких книжок. До речі, дітям 
дуже подобається ваша пригодницька 
серія про таємні товариства. Чи буде 
щось новеньке з цієї серії?
 — Зовсім недавно дописала четверту 
частину своєї, певно, найпопулярнішої, 
фантастично-пригодницької серії про 
таємні товариства. Колись домовили-
ся з першим видавцем повісті «Таємне 
Товариство Боягузів», що кожна з кни-
жок цієї серії називатиметься скоро-
чено «ТТБ». Ось так, крім «Боягузів», 
з’явилися «Таємне Товариство Бре-
хунів», «Таємне Товариство Ботанів», а 
цього разу повість матиме назву «Таєм-
не Товариство Близнюків». 
 Я вже можу це озвучити і не боюся 
зурочити, бо щойно дізналася, що ви-
давництво «Знання» вже отримало з 
друкарні новеньку книжку, яку я пре-

зентуватиму на «Форумі» у Львові.  Ось 
закінчимо нашу розмову і разом iз ху-
дожником Володимиром Штанком побі-
жимо до редакції забирати авторські 
примірники і відзначати цю радісну 
для нас та для всієї команди «Знання» 
подію.  

Культ книжки
 ■ Знаю, що ви народилися в родині 
письменників, де книжка була на пер-
шому місці. Яким було ваше дитинс-
тво?
 — Справді, в нашій родині був культ 
книжки. І перше, що пам’ятаю, це наша 
велика темна кімната в «комуналці» на 
Толстого, 11 навпроти Шевченківсько-
го парку і височезні, аж до стелі, книж-
кові шафи. Цими шафами був відго-
роджений куточок, де стояло моє ліж-
ко, і вранці, коли прокидалася, перед 
моїми очима одразу з’являлися корін-
ці безлічі книжок. То була ще «доте-
левізійна» епоха і у нас щовечора відбу-
валися родинні читання. Мама, тато, чи 
старша сестра Таня вголос читали чер-
гову книжку, яку ми обирали з нашої 
багатющої книгозбірні разом. Мабуть, 
це були найщасливіші вечори мого ди-
тинства. 
 Зрозуміло, що, навчившись читати, 
я стала запеклим книгоїдом і просто не 
уявляла життя без захопливої книж-
ки. Це була справжня залежність — я 
пірнала в чергову історію і жила в уяв-
ному світі, який часом видавався мені 
реальнішим, ніж навколишнє життя. І 
так рятувалася від дитячих та підлітко-
вих комплексів, образ та сумнівів. Хоча 
ніколи не була зразковою дівчинкою в 
білих шкарпеточках та з бантиками у 
кісках. 
 У нас у дворі існувала своя команда, 
яка жила за неписаними правилами — 
не можна зраджувати друзів, бути жад-
нюгою і брехлом. Ми гасали по сусідніх 
вулицях, вигадували якість фантастич-
ні історії, вистежували місцевих бандюг 
і злодіїв, знали, як пробігти крізь деся-
ток прохідних дворів, тікаючи від пере-
слідування. Облазили всі горища, а на 
одному в нас була своя секретна штаб-
квартира, де зберігалися спільні скар-
би у маленькій облізлій фібровій валіз-
ці з металевими кутиками: поламаний 
компас, який уперто показував на захід, 
військовий бінокль, знайдений у підвалі 
напівзруйнованого будинку на Володи-
мирській, важка зв’язка ключів і план-
шет iз картами європейських столиць. 
 Зрозуміло, що, начитавшись Ко-
нан Дойла, Агати Крісті та Едгара По і 
вистежуючи «шпигунів» у сусідніх бу-
динках, я почала вигадувати власні де-
тективні історії, героями яких були мої 
друзі та я.
 ■ Кому показували свої перші літе-
ратурні спроби? 
 — Дорослим зразків своєї ранньої 
творчості не показувала, соромилась. 
А коли підросла, дала прочитати свої 
перші казки й оповідання Ларисі Ми-
хайлівні Письменній, чудовій пись-
менниці, з якою познайомилась у сiм 
років і до думки якої дуже прислухала-
ся, і коли була малою, і коли підросла. 
Бо знала, що вона чесно скаже все, що 
думає, про моє писання. Їй сподобалося 
(усміхається). 
 ■ Незабаром у Солом’янському 
районі Києва одна з бібліотек носитиме 
дороге вам ім’я — письменника Євгена 
Гуцала, вашого чоловіка. Чи пов’язує 
вас особиста дружба з цією бібліоте-
кою?
 — Я не раз зустрічалася в цій бібліо-
теці з читачами і спілкувалася з гарни-
ми людьми, які в ній працюють. Коли 
рік тому до нашої родини звернулися з 
пропозицією дати бібліотеці ім’я Євге-
на Гуцала, ми, звичайно, зраділи. І ось 
нарешті це станеться. 
 Знаю, що видавництво «Знання» 
збирається подарувати книжки Євге-
на Пилиповича бібліотеці його імені, 
які вийшли друком в останні роки. Це 
збірки оповідань і повістей: «Лелече-
ня», «У гаї сонце зацвіло», «Скажений 
чорнобильський собака», «Лось», «Сер-
пень, спалах любові», роман «Позиче-
ний чоловік». Вірю, що їх читатимуть 
ще багато поколінь малих і дорослих 
українців. ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

Леся Воронина: Примусовим читанням 
просто викликати відразу
Пригодницькі історії письменниці увійшли до нової хрестоматії для школярів

■

Леся Воронина.
Фото з архіву письменниці.

❙
❙

Це особливо важливо — коли письменник і художник 
стають однодумцями.



П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 14—15 ВЕРЕСНЯ 2018 15СПОРТ

«ПСЖ» — фаворит не тільки нашої групи, а й усієї Ліги чемпіонів. 
Упевнений, що ця гра піде нам на користь»

Патрік Ромбел
польський наставник ГК «Мотор» (Україна)

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Де тільки не грав в Україні свої домаш-
ні поєдинки Ліги чемпіонів запорізький 
«Мотор». За баталіями українського ганд-
больного чемпіона в найсильнішому клуб-
ному турнірі Європи спостерігали в Києві, 
Броварах та Харкові. Натомість побачити 
«Мотор» у рідному Запоріжжі його вболі-
вальникам вдалося лише на старті шостого 
сезону, котрий минулої середи розпочався 
для флагмана вітчизняного чоловічого ган-
дболу в Лізі чемпіонів.
 І хоча дебютний у рідних стінах лі-
гочемпіонський поєдинок «Мотор» про-
грав, матч проти французького «ПСЖ» у 
місцевому Палаці спорту «Юність» усе ж 
мав особливий статус, адже його господарі 
вперше в своїй історії вийшли на майдан-
чик у статусі учасника елітного пулу ЛЧ.
 Відтоді, як Європейська федерація ган-
дболу провела реорганізацію суперліги, 
розділивши на основі рейтингів її учасни-
ків на дві паралельні когорти, «Мотор» не 
полишав спроб змінити свою скромну про-
писку в групах «С» та «D» на місце в еліт-
них октетах «А» і «В». Утім, не маючи в 
своєму розпорядженні сучасної домаш ньої 
арени, «мотористи» не могли потрапити до 
когорти «обраних».
 Відтак упродовж кількох сезонів єди-
ним способом потрапити на зустріч із ган-
дбольною елітою Європи для «Мотора» за-
лишалася їхня успішна гра в «низинах» 
суперліги з подальшим виходом — через 
успішне подолання стикових матчів — на 
грандів континентального гандболу в раун-
ді «плей-оф».
 Тож і виходить, що побачення з 
угорським «Веспремом» у 1/8 фіналу Ліги 
чемпіонів зразка 2015/2016 років трива-
лий час залишалося хоч і яскравою, про-
те епізодичною історією гранд-зустрічей на 
євроарені.
 Однак, капітально відбудувавши за-
порізьку «Юність», в «Мотора» з’явилася 

можливість на регулярній основі прак-
тикуватися з найсильнішими клуба-
ми Європи. «ПСЖ», угорський «Пік Се-
гед», німецький «Фленсбург», данський 
«Скьорн», хорватський «Загреб», словенсь-
кий «Цельє», французький «Нант» — ось 
майбутні суперники українського чемпіо-
на на груповому етапі ЛЧ-2018/2019. При 
цьому двоє з з них — «ПСЖ» та «Нант» — 
учасники медального «плей-оф» суперліги 
попереднього сезону, перемога в котрій, до 
слова, дісталася останньому клубу.
 Знайомство «Мотора» з елітарним клу-
бом вийшло не надто приємним — попри 
гостьовий статус парижани без зайвих про-
блем здобули стартову перемогу в новому 
розіграші. Старалися, боролися, заслу-
живши компліменти від свого польського 
наставника Патріка Ромбеля. Утім знайти 
гідну відповідь «ПСЖ» гравці «Мотора» не 
змогли. «ПСЖ» — фаворит не тільки на-
шої групи, а й усієї Ліги чемпіонів. Упев-
нений, що ця гра піде нам на користь», — 
наголосив очільник українського чемпіо-
на. ■

ГАНДБОЛ

Увага, «мотор»
Свої виступи в елітному дивізіоні Ліги чемпіонів запорізький  клуб 
розпочав iз поразки

■

ТАБЛО

 Ліга чемпіонів. Чоловіки. Груповий ра-
унд. Група В. 1-й тур. «Мотор» (Україна) — 
«ПСЖ» (Франція) — 29:35 (12:17; Малашинс-
кас (6) — Ремілі (8)).

■

Під час зустрічі з «ПСЖ» гандболісти запорізького «Мотора» отримали корисний досвід.
Фото прес-служби ГК «Мотор».

❙
❙

Григорій ХАТА

 На Генеральній асамблеї 
Асоціації європейських клубів 
(АЄК), зібраній з нагоди її деся-
тилітнього ювілею, президент 
організації Андреа Аньєллі за-
явив, що вже за кілька років в 
Старому світі з’явиться ще один 
— третій за ліком — єврокубко-
вий турнір. Створена як неза-
лежний орган для захисту ін-
тересів європейського клубно-
го футболу, АЄК вирішила піти 
назустріч скромним континен-
тальним колективам, які поз-
бавлені або значно обмежені в 
можливості повноцінно змага-
тися на євроарені.
 Так, наступного тижня в ос-
новних раундах двох єврокубко-
вих турнірах — Лізі чемпіонів 
та Лізі Європи — свої стартові 
матчі проведуть сумарно 80 ко-
манд.
 Водночас, за словами Анд-
реа Аньєллі, АЄК досягла при-
нципової згоди з УЄФА про роз-
ширення цього показника до 
96 клубів. «Європейський фут-
больний союз дає зелене світ-
ло для запуску третього євро-
кубкового турніру», — заявив 
очільник АЄК.
 За сумісництвом президент 
туринського «Ювентуса», Ань-
єллі наголосив, що старт нових 
змагань під егідою УЄФА запла-
нований на сезон 2021/2022. 
Поки ж їх ідеологи розмірко-
вують над деталями регламент-
них норм, наразі не маючи оста-
точного рішення щодо формату 
залучення його майбутніх учас-
ників до турніру.
 Як повідомляє британське 
видання «Гардіан», футбольні 
функціонери досі не вирішили: 
стане новий турнір місцем ба-
талій найскромніших за рей-

тингом клубів Європи чи слугу-
ватиме своєрідною втіхою для 
невдах літньої відбіркової кам-
панії в Лігу чемпіонів та Лігу 
Європи.
 Загалом, новатори з АЄК 
не поспішають ділитися з фут-
больною спільнотою деталями 

майбутніх баталій. Проте там 
не приховують, що після ство-
рення третього єврокубка від-
будеться зменшення кількості 
учасників основого раунду ЛЄ з 
48 до 32.
 По суті, виходить так, що в 
кожному з трьох клубних тур-

нірів змагатиметься по 32 ко-
лективи. Іншою принциповою 
деталлю нововведення може ста-
ти тривалість змагального про-
цесу, котрий, не виключено, об-
межиться календарним роком.
 Словом, європейські клуби 
прагнуть до розширення своєї 

міжнародної присутності, ос-
кільки саме інтернаціональні 
змагання для них є головним 
джерелом фінансових здобут-
ків. Окрему позицію в цьому 
питанні займає хіба що англій-
ська сторона, адже для пред-
ставників прем’єр-ліги пріори-
тетним у фінансовому аспекті 
залишаються національні ба-
талії.
 Наскільки потрібним ви-
явиться новий для футболь-
ної Європи турнір, покаже час. 
Проте зрозуміло, що в умовах 
глобалізації народження подіб-
ного роду проектів не позбав-
лені логіки. Для того ж, аби 
учасникам третього за рейтин-
гом єврокубка в майбутньому 
не бракувало мотивації, органі-
затори нового турніру передба-
чили для переможця бонус — це 
путівка до Ліги Європи. При ць-
ому після започаткування в Єв-
ропі нових турнірних правил 
зросте інтерес і до самої Ліги 
Європи, адже після зменшен-
ня кількості її учасників, без 
сумніву, зменшиться у турнірі 
кількість «прохідних» матчів.
 Загалом, консервативна 
структура, УЄФА змушена до-
слухатися до позиції членів 
АЄК, адже до її складу входять 
президенти футбольних гран-
дів континенту. Не виключе-
но, що турнірне нововведен-
ня, котре анонсував президент 
«Ювентуса» Аньєллі, стало од-
ним із пунктів нового Мемо-
рандуму про порозуміння між 
УЄФА та Асоціацією європей-
ських клубів. Термін дії попе-
реднього договору, підписи під 
яким шість років тому постави-
ли екс-очільник УЄФА Мішель 
Платіні та колишній керманич 
АЄК Карл-Хайнц Румменігге, 
сплив у травні 2018 року. ■

Річницю свого перебування на посту президента АЄК 41-річний Андреа Аньєллі ознаменував заявою 
про створення нового єврокубкового турніру.
Фото з сайта www.ukrinform.ru

❙
❙
❙

ФУТБОЛ

Ранговий поділ
Незабаром у футбольній Європі з’явиться третій за ліком 
міжнародний клубний турнір

■
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Валіза без ручки 
Україна повільно готується до скасування земельного мораторію: більшість аграріїв ще не готова 
до вільного обігу землі
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 — Хлопче, вчора, коли ви приве-
ли мою дочку додому, була четверта 
година ранку. Тепер як порядна люди-
на ви повинні з нею одружитися.
 — Годинник мав пробити оди-
надцяту вечора, просто я вирішив 
вас не турбувати і притримав маят-
ник рукою.
 — І чому ця думка не прийшла 
мені в голову двадцять років тому? 
— подумав батько.

* * *
 Чи не міг я бачити ваше облич-
чя ранiше? — запитує суддя, уваж-
но дивлячись на підсудного.
 — Могли, ваша честь! — із 
надією відповідає той. — Минулої 
зими я давав вашому синові уроки 
гри на скрипці.

 — П’ять рокiв позбавлення 
волi.

* * *
 От уже ці батьківські збори — 
вхід безплатний, вихід — від тисячі 
до трьох тисяч гривень.
* * *
 — Як вам працюється в офiсi?
 — Дуже важко. По-перше — 
гамiрно, тому важко зосередитися. 
По-друге — весь час відволікають і 
просять не хропіти.

* * *
 — Сарочко, здрастуйте! А я ду-
мала, що ви померли!
 — З чого ви це взяли?
 — Як з чого? Вранці зустріла 
Басю, вона стільки хорошого про 
вас наговорила.

По горизонталі:
 1. Найменша порція рису з ри-
бою чи іншими інгредієнтами, яка по-
дається в суші. 6. Картярська гра, наз-
ва якої з іспанської перекладається як 
«один». 8. Літературний прийом, який 
полягає в поєднанні непоєднуваного. 
9. Двоскладовий поетичний розмір із 
наголосом на першому складі. 11. Лі-
тературне псевдо поета Миколи Хоми-
чевського. 13. Момент шахової партії, 
коли час збігає і його не вистачає на 
обдумування ходів. 15. Український 
письменник, автор романів «Ключ» 
та «Чорний ворон». 16. Ліва притока 
Дністра, на якій стоїть місто Тернопіль. 
17. Друг нареченого на весіллі. 18. Ду-
ховий музичний інструмент. 20. Зоб-
раження Ісуса Христа, Богоматері або 
когось зі Святих. 22. Французький фі-
лософ-матеріаліст епохи Просвітниц-
тва. 23. Відомий конструктор літаків.  
24. Українська повстанська армія. 
26. Мобільний оператор, попередник 
Vodafone. 28. Латиноамериканська 
країна.  29. «Як зради постріл, пролу-
нало те «прощай», ... не в тім моя пе-
чаль» (пісня). 30. Український дизай-
нер і модельєр.
По вертикалі:
 1. Поперечка на щоглі, до якої 
кріпляться вітрила. 2. Частина облич-
чя, що символізує мудрість. 3. Міс-
то і річка на Чернігівщині. 4. Донцов, 

Корчинський, Гнатюк, Карпачов, Пав-
личко. 5. Освячена проскура, яка роз-
дається на Великдень. 6. Хутряний 
чобіт народів Півночі. 7. Організа-
ція об’єднаних націй. 10. Прилад для 
дослідження клітин та мікроорганіз-
мів. 12. Сукупність виборців, які сим-
патизують тій чи іншій партії чи кан-
дидату. 13. Ряд колод у колодязному 
зрубі. 14. Річка на Житомирщині. 19. 
Велетень із відомої казки Оскара Вай-
льда. 21. Попереднє оголошення про 
подію чи виставу. 22. Жарт. 24. Ім’я 
голлівудської актриси, зірки фільму 
«Убити Білла». 25. Традиційний по-
чаток католицьких молитов. 26.Закін-
чення шахової партії. 27. Поема Тара-
са Шевченка. ■

Кросворд №97
від 7—8 вересня
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Адреналіна ШУГАЙ

 Яка зірка не мріє засвітитися на полі-
тичній сцені? Там «давали концерти» вже 
чимало співаків: Руслана Лижичко, Свя-
тослав Вакарчук, Таїсія Повалій, Оксана 
Білозір, Злата Огнєвич. А тепер спробува-
ти свого політичного щастя планує співач-
ка Анастасія Приходько. Зірка разом із ко-
мандиром батальйону Української добро-
вольчої армії Андрієм Гергертом презен-
тувала громадсько-політичний проект 
«Вимагаю змін». З виборчими перспекти-
вами, звісно, повідомляє УНІАН.
 Анастасія та Андрій кажуть, що їхній 
рух має об’єднати волонтерів, доброволь-
ців, журналістів, юристів та лікарів, які 
проявили себе на війні. Долучитися до руху 
вже погодилися і публічні люди. «Наше за-
вдання — об’єднати їхні зусилля для впро-
вадження змін у країні», — кажуть заснов-
ники руху. За словами Анастасії Приходь-
ко, наразі формується 10 головних вимог до 
держави про необхідні зміни. Що це за ви-
моги — запитають у людей, задля цього не-
забаром вирушать у «турне» країною. «Ми 

хочемо, щоб громада була ак-
тивна, щоб вона брала участь 
у житті країни. Ми станемо 
платформою для такої діяль-
ності. Зараз ми плануємо не 
дати ворогу можливості вико-
ристати агресивні настрої лю-
дей, які панують всередині Ук-
раїни. Ми хочемо заспокоїти їх 
і дати віру в себе, бо люди зараз 
розчаровані. Ми — потужна ор-
ганізація, яка бере відповідаль-
ність за цю країну», — переко-
нує Андрій Гергерт.
 Нагадаємо, Анастасія При-
ходько відома своєю волон-
терською діяльністю, вона неод-
норазово давала концерти для ук-
раїнських військових. Приходько 
— з тих українських виконавців, 
які категорично відмовляються від 
виступів у Росії, хоча в 2009 році й 
представляла РФ на конкурсі «Єв-
робачення». ■

з 17 до 23 вересня

 Овен (21.03—20.04). Не зовсім сприят-
ливий час для шлюбних процесів. Ви маєте пе-
реосмислити свої стосунки з партнером і поп-
рацювати зі своїми недоліками, щоб згодом 
зустріти справжнє кохання.
 Дні: спр. — 17; неспр. — 19.

 Телець (21.04—21.05). У ділових від-
носинах ви можете зіткнутися зі зрадою і не-
чесністю. Варто убезпечити себе необхідними 
документами й не приймати на віру обіцянки 
та запевнення.
 Дні: спр. — 18; неспр. — 21.

 Близнюки (22.05—21.06). Ангел-охоро-
нець завжди з вами. У найкритичніші ситуації, 
коли здаватиметься, що немає виходу, хмари 
розходитимуться і небо буде яснішим.
 Дні: спр. — 19; неспр. — немає.

 Рак (22.06—23.07). Тиждень створить ба-
гато ситуацій, які вимагатимуть від вас актив-
ності та незалежності. Тим, хто живе пробле-
мами інших людей, вдасться реалiзувати свої 
можливостi.
 Дні: спр. — 17; неспр. — 20.

 Лев (24.07—23.08). Навряд чи вдасться 
сховатися за спиною у партнера. Для того щоб 
удача усміхалася вам, необхідно жити під де-
візом: «Рух — це життя».
 Дні: спр. — 16; неспр. — 18.

 Діва (24.08—23.09). Слід пам’ятати, 
що шлях до досягнення особистісних висот 
не повинен нести руйнування для оточуючих. 
Усі життєві зміни необхідно долати без зай-
вої суєти, але при цьому невідступно рухати-
ся до мети.
 Дні: спр. — 17; неспр. — 19.

 Терези (24.09—23.10). Слід уникати 
боргових зобов’язань, небажано брати кредити 
і позики. Важливо пам’ятати, що будь-яка кри-
за направлена на розкриття ваших особистіс-
них можливостей.
 Дні: спр. — 16; неспр. — 20.

 Скорпіон (24.10—22.11). Оптимістич-
ний підхід і рух уперед дозволять вам створи-
ти міцний фундамент. На жаль, ризик не вип-
равданий і може привести до сумних роздумів 
про марно витрачені зусилля.
 Дні: спр. — 21; неспр. — 22.

 Стрілець (23.11—21.12). Можуть почасті-
шати конфлікти з оточуючими на ґрунті різних пог-
лядів на фінансові питання. Необхідно відзначити, 
що ваше завдання — проникнути в глибокий смисл, 
намагатися йти шляхом стабілізації відносин.
 Дні: спр. — 21; неспр. — 23.

 Козеріг (22.12—20.01). Конфлікти мо-
жуть призвести до важких життєвих випробу-
вань, руйнування справи і добробуту. В цілому 
ви взяли курс на стабілізацію фінансового ста-
новища, зростання доходів і нових придбань.
 Дні: спр. — 18; неспр. — 20.

 Водолій (21.01—19.02). Ідіть від лег-
ких грошей, оскiльки зірки не обіцяють надов-
го залишити їх у вас. У сімейних справах та осо-
бистих відносинах превалюватимуть ревнощі i 
прагнення в усьому контролювати партнера.
 Дні: спр. — 18; неспр. — 19.

 Риби (20.02—20.03). Перед вами 
може замаячити перспектива розлучення або 
з’являться важкі емоційні травми, образи на 
довгі роки. Якщо ви відчули, що вам складно 
зупинитися, займiться улюбленою справою.
 Дні: спр. — 20; неспр. — 21. ■

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

Анастасія Приходько відома 
своєю патріотичною позицією.

❙
❙

ВИБЕРИ МЕНЕ 

Приходько йде в політику 
Українська співачка вимагає змін

■

15—16 вересня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, невеликий короткочасний дощ, 
гроза. Вiтер пiвнiчно-захiдний, 5-10 м/с. Температура вночi 
+14...+16, удень +24...+26. Пiслязавтра температура вночi 
+14...+16, удень +20...+22.
Миргород: без iстотних опадiв. Уночi +14...+16, удень 
+23...+25.
Вiнниця: невеликий короткочасний дощ. Уночi +13...+15, 
удень +24...+26.
Одеса: без опадiв. Уночi +15...+17, удень +23...+25.

13 вересня температура води на узбережжi Чорного та 
Азовського морiв становила 21-23 градуси, у Днiпрi бiля 
Києва — 20.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, короткочаснi дощi, мiс-
цями грози. Трускавець: уночi +13...+15, удень +20...+22. 
Моршин: уночi +13...+15, удень +20...+22.
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