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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 28,142 грн 

1 € = 32,031 грн

1 рос. руб. = 0,427 грн

«Після Криму мішенню 
нині є Азов» 

Художній керівник Львівського «Воскресіння» — про 

фестиваль «Золотий лев-2018», особливості вистав 

просто неба і навчання у Харківському театральному 

інституті, де всі мовчали про Леся Курбаса

Порошенко в ООН 

закликав до санкцій 

проти РФ через 

Азовське море
стор. 12» стор. 14—15»

Світові нафтові ціни — від яких 

залежить і ціна бензину, і газу 

— наразі стрибають: можна вести 

мову як про зростання до 100, 

так і про падіння 

до 50 доларів за барель
стор. 5»

На роздоріжжі

На війні як на війні.
Фото з сайта unian.net.

❙
❙

стор. 2»

Ярослав Федоришин: 
Я не люблю брутального театру

Психіка 
підводить

«Дружнім 
вогнем» 

противник 
час від часу 
«накриває» 

своїх
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«За інформацією Головного управління розвідки, особовий склад одного 
з передових підрозділів противника без попередження відкрив вогонь по групі 
російських військовослужбовців, які ввечері виходили з району заготівлі дров. 
У підсумку один військовослужбовець загинув, трьох важко поранено».

Дмитро Гуцуляк
речник Міноборони України

УКРАЇНА МОЛОДА

гривень
податку на 

нерухоме майно сплатили українці протягом 
січня-серпня поточного року, констатували в 
Державній фіскальній службі України.

582,5 млн. осіб
б уд е 

залучено на військову службу в Україні під 
час осінньої призовної кампанії — таку кво-
ту днями затвердили в Кабміні.

сім’ї
переселенців отримали 

житло з початку цього року в рамках програ-
ми, що фінансується місцевими бюджетами, 
відзвітував голова Держфонду сприяння мо-
лодіжному будівництву Сергій Комнатний.

зменшилася кіль-
кість учнів у Кри-
му, навчання яких 

ведеться українською мовою, у порівнян-
ні з 2014 роком, сказано в доповіді Ген-
директора ЮНЕСКО Одрі Азуле.

українських підлітків 
виявили бажання лі-
куватись від будь-яких 

хвороб без відома батьків, свідчать дані но-
вого дослідження ЮНІСЕФ

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

Майже 18 тис. На 98% 80%333

ДОБРА СПРАВА

Хатні 
клопоти
Для дітей-сиріт 
благодійники 
збудували ще два 
будинки
Людмила НІКІТЕНКО
Черкаси

 У Черкасах на кошти німець-
кого благодійного фонду «Міст у 
життя» завершено будівництво 
двох типових будинків для ро-
дин, які мають бажання створити 
дитячі будинки сімейного типу.
 Як розповідає «Україні мо-
лодій» начальник служби у спра-
вах дітей Черкаської облдержад-
міністрації Оксана Покатілова, ці 
будинки — двоповерхові, площею 
понад 200 квадратних метрів. На-
разі там проводяться роботи з про-
ведення комунікацій, а введення 
їх в експлуатацію заплановане на 
жовтень-листопад.
 «У кожному з цих двох будин-
ків будуть проживати дві родини 
з 5-10 дітьми-сиротами, дітьми, 
позбавленими батьківського 
піклу  вання», — розповідає Окса-
на Іванівна.
 За її словами, благодійний 
фонд «Міст у життя» раніше вже 
побудував такі самі будинки у Ка-
теринопільсьвому районі, там нині 
проживає родина Куценків. Також 
торік фонд здав два типові будин-
ки ще і в обласному центрі. 
 Загалом на Черкащині, каже 
пані Оксана, за офіційною статис-
тикою, — 2 тис. 210 сиріт та ді-
тей віком до 18 років, позбавле-
них батьківського піклування. З 
них на повному державному утри-
манні, тобто в інтернатах, ПТУ, 
вишах, виховується 188 дітей. А 
2 тис. 2 дитини охоплені сімейни-
ми формами виховання, зокрема 
це опіка, дитячі будинки сімейно-
го типу і прийомні сім’ї. 
 «Найбільша кількість при-
йомних сімей, приміром, у Хрис-
тинівському районі — 13, а най-
більша кількість дитячих будин-
ків сімейного типу в Черкасах — 
вісім. Але коли в обласному центрі 
благодійний фонд «Міст у життя» 
введе в експлуатацію ці два типові 
будинки, то буде 10», — пояснює 
Оксана Іванівна. 
 Також цього року, зазначає 
начальник служби у справах ді-
тей Черкаської облдержадмініст-
рації, Шевченків край отримав 
від держави 13,5 млн. грн. на 
придбання житла для дітей-си-
ріт. Отож уже придбано дев’ять 
помешкань у Христинівсько-
му, Тальнівському, Уманському, 
Звенигородському, Монастири-
щенському, Черкаському райо-
нах та в місті Ватутіне. Ще дві 
квартири купили у Смілі, а прид-
бання шести помешкань — на за-
вершальному етапі. ■

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 На фронті ситуація 26 ве-
ресня залишалася контрольо-
ваною Об’єднаними силами. 
Російські окупанти 15 разів 
відкривали вогонь по пози-
ціях наших військ. При цьо-
му ворог двічі застосовував оз-
броєння, заборонене Мінськи-
ми домовленостями. Против-
ник вів прицільний вогонь із 
мінометів калібру 120 мм, оз-
броєння бойових машин піхо-
ти, гранатометів різних сис-
тем, великокаліберних куле-
метів та стрілецької зброї. 
 Російсько-окупаційні вій-
ська здійснювали обстріли по-
зицій Об’єднаних сил у районі 
населених пунктів Кримське, 
Вільний, Світлодарськ, Крас-
ногорівка, Чермалик, Пав-
лопіль, Гнутове, Водяне, Лебе-
динське та Широкине. Із міно-

метів 120-го калібру ворог об-
стрілював позиції Об’єднаних 
сил поблизу Кримського на 
Луганському напрямку та в 
районі населеного пункту Гну-
тове на Приазов’ї. По захисни-
ках Гнутового та Лебединсько-
го російсько-окупаційні вій-
ська застосовували озброєння 
бойових машин піхоти.
 У ході бойових дій втрат 
серед особового складу Об’єд-
наних сил немає. За даними 
розвідки, протягом доби двох 
окупантів знищено та двох по-
ранено.
 Станом на сьому годину 
ранку четверга ворог сім разів 
обстріляв позиції Об’єднаних 
сил із гранатометів, вели-
кокаліберних кулеметів та 
стрілецької зброї в районі насе-
лених пунктів Новотошківсь-
ке, Вільний, Павлопіль, Гну-
тове, Водяне, Лебединське та 

Широкине. Також по оборон-
цях Новотошківського, що на 
Луганщині, окупанти вели во-
гонь із зенітної установки ЗУ-
23-2. Втрат серед наших за-
хисників немає.
 Варто зауважити, що, за 
даними Головного управлін-
ня розвідки, в бойовиків на 
Донбасі загострилися пробле-
ми з психікою. Однією з при-
чин є те, що їхнє командуван-
ня залякує особовий склад 
дезінформацією про близь-
кий наступ Об’єднаних сил, 
нав’язливо доносить пропа-
гандистські фейкові повідом-
лення про підступність і жор-
стокість українських розві-
дувально-диверсійних груп, 
які нібито спеціально стежать 
за передовими позиціями з ме-
тою викрадення або знищення 
тих, хто втратив пильність.
 За словами речника Мін-
оборони Дмитра Гуцуляка, 
серед так званих військово-
службовців противника з міс-
цевого населення зростає пе-
реконаність, що справжньою 
метою поширення російськи-
ми офіцерами цієї неправдивої 
інформації є приховане підбу-
рення особового складу передо-
вих підрозділів до більш інтен-
сивних обстрілів позицій ОС.

 У такий спосіб, зазначив 
Гуцуляк, російське окупацій-
не командування намагаєть-
ся уникнути відповідаль-
ності за обстріли українських 
підрозділів і перекласти вину 
безпосередньо на сержантсь-
кий і рядовий склад.
 «При цьому зі збільшен-
ням тривалості темної пори 
доби загострилися пробле-
ми з психікою у більшості 
російських військовослуж-
бовців, що обумовило зрос-
тання кількості випадків від-
криття ними «дружнього вог-
ню». За інформацією Голо-
вного управління розвідки, 
особовий склад одного з пе-
редових підрозділів против-
ника без попередження від-
крив вогонь по групі росій-
ських військовослужбовців, 
які ввечері виходили з райо-
ну заготівлі дров. У підсумку 
один військовослужбовець 
загинув, трьох важко поране-
но», — розповів речник.
 Він повідомив, що коман-
дування російських окупа-
ційних військ приховує при-
чину цієї події та намагаєть-
ся використати її для зви-
нувачення Об’єднаних сил 
у «провокаційних обстрі-
лах».■

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Таку ініціативу озвучив Олег Ляшко 
під час візиту до фермерів Харківщини. 
 За останній час більше десятка підпри-
ємств області зазнали рейдерських атак. 
Лідер Радикальної партії засвідчив свою 
підтримку фермерам та розповів, які кро-
ки вже зробив на їх захист.
 «Поки селянин спить уночі, «чорні» 
нотаріуси переписують його майно. Вран-
ці під прикриттям правоохоронців і вла-
ди приїхали рейдери та виносять усе з 
хати, бо селянин уже не власник. Або ті 
ж «чорні» нотаріуси прийшли до бабусі 
й просять підписати договір оренди на 5 
років. Потім перед п’ятіркою двiєчку пос-
тавили і забрали землю на 25 років. Бабу-
ся з ними судитися не піде, бо де їй узя-
ти гроші на адвоката, на суддів, і як уза-
галі в такому віці доїхати до райцентру? 
Вона плюнула, розплакалася i втратила 
землю. І так мільйони гектарів землі у ба-
бусь і дідусів позабирали. А старенькі не 
мають грошей на ліки, на машину дров i 
за газ заплатити», — обурився Ляшко.
 Лідер РПЛ розповів селянам, що 
ініціював законопроект «Рейдерству — 
стоп!», в якому пропонує робити аудіо- 
та відеофіксації будь-яких нотаріальних 
угод по землі і майну.
 «Цей закон покладе край рейдерству! 
Бо коли людина прийде з документами і в 
неї спитають, хто був нотаріусом і учасни-
ком угоди — все є на відео і аудіо. Якщо це 
махінація, то той нотаріус, що переписав 
майно, одразу сяде на 15 років до тюрми. 
Так само сядуть мінімум на 15 років за 
ґрати і ті, хто «кришує» рейдерів — пра-
воохоронці, реєстратори. А взагалі, якби 
влада не «кришувала» рейдерство — його 
б не було. Бо коли приїжджає 50 мордово-
ротів у балаклавах, а поряд стоять полі-
цейські, які відвертаються і роблять виг-
ляд, що нічого не бачать, — значить усі «в 
долі», — вважає народний депутат.
 Вирішити проблему із рейдерством 
глобально, на думку Олега Ляшка, допо-
можуть запропоновані ним зміни до Кон-

ституції по землі, ухвалені у першому чи-
танні.
 «Я зроблю все, щоб не дати продавати 
землю. Тому пропоную записати в Кон-
ституції, що головний на українській 
землі є не транснаціональний латифун-
дист, глитай чи іноземець, а українсь-
кий фермер, український селянин. Крім 
того, вся державна політика повинна 
бути в інтересах розвитку фермерства. 
У Польщі 1,5 мільйона фермерів. Мину-
лого року вони продали товару на 30 мі-
льярдів євро, а ми — на 3 мільярди до-

ларів, у десять разів менше, при тому що 
40 мільйонів тонн зернових зібрали. Зер-
но вивезли через порти і продали за без-
цінь, а в Україну завезли макарони, бу-
лочки та спагеті. Нам вони не потрібні! 
Нам треба, щоб у кожному селі була фер-
ма, агропереробка, щоб із нашого моло-
ка і зерна робили продукцію. Також ми 
добиваємося ухвалення закону про забо-
рону пальмової олії, щоб наші діти пили 
і їли якісну продукцію, а не бодягу, і їхні 
батьки не працювали на аптеку», — під-
креслив Ляшко. ■

Олег Ляшко став на захист фермерів Харківщини.❙

ПИТАННЯ РУБА

Рейдерству — стоп!
15 років тюрми — для «чорних» нотаріусів і тих, 
хто їх «кришує»

■

НА ФРОНТІ

Психіка підводить
«Дружнім вогнем» противник час від 
часу «накриває» своїх

■
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Своя «правда»
Український інженер зібрав 
через інтернет чималу суму 
для запуску у виробництво 
унікальних навушників
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 Роман Ландик над створенням гаджетів, що 
відтворюють звук, працює вже десять років, тому 
його фінальну модель Verum 1 можна назвати 
результатом тривалих інженерних досліджень. 
Кошти на реалізацію проекту збиралися, без пе-
ребільшення, усім світом, оскільки винахідник 
запустив власну компанію на Kickstarter — сайті 
добровільних пожертвувань, які збираються для 
підтримки нових технічних і творчих ідей. Ме-
ценати оцінили задумку харківського інженера 
в 185 тисяч 683 долари.
 Стартап Романа цікавий тим, що його навуш-
ники для аудіофілів створені за допомогою оригі-
нальної технології. Замість динаміка у них вико-
ристовується тоненька магнітна плівка, завдя-
ки якій пристрій більш точно відтворює звук. 
Важить новинка всього 470 грамів, має тонень-
ку мембрану і більш високу чутливість. «Сьогод-
ні вартість Hi-Fi-апаратури настільки зросла, що 
такі пристрої стали недоступними для багатьох 
споживачів, — каже винахідник. — Із вашою 
підтримкою я хочу змінити ситуацію і прибрати 
бар’єри для любителів музики в усьому світі». 
 В Україні навушники Романа продаватимуться 
з початку наступного року. Їх вартість — $349. Наз-
ва гаджета перекладається з латини як «правда». 
Тим самим інженер підкреслив не лише здатність 
Verum 1 «правдиво» відтворювати звук, а й філо-
софію власного бізнесу, що базується на справжній 
взаємодії між виробником та покупцем. ■

■

ЗІЛЛЯ

Знайшли 
плантацію, 
шукають 
плантатора
СБУ знищила три гектари канабісу 
на чотири мільйони гривень
Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

 На Черкащині співробітники Служби безпе-
ки України, в межах протидії незаконному обігу 
наркотиків, виявили три гектари коноплі.
 Як повідомили «Україні молодій» в Черкась-
кому обласному управлінні СБУ, оперативники 
спецслужби встановили, що плантація наркотич-
ної рослини займала територію між двома лісо-
смугами в Чигиринському районі. 
 «Вартість виявленого канабісу, за цінами на 
чорному ринку, становить майже чотири мільйо-
ни гривень», — розповідають у СБУ. 
 Правоохоронці кажуть, що знищили понад 
шістдесят тисяч кущів наркотичної рослини. 
Також, у межах відкритого кримінального про-
вадження за ч. 2 ст. 310 Кримінального кодек-
су України, тривають невідкладні слідчі дії для 
встановлення тих «агрономів», які посіяли, дог-
лядали і виростили такий «багатообіцяючий» 
урожай. ■

■

Світлана МИЧКО
Тернопільська область

 На Тернопільщині продовжуєть-
ся перевірка обставин, які спричи-
нили масове отруєння людей у селі 
Іване-Пусте Борщівського району на 
крайньому півдні області.
 Усе почалося з того, що впродовж 
кількох днів до сільської лікарської 
амбулаторії звернулися зі скаргами 
на постійний головний біль, нудоту 
та запаморочення понад дві сотні (!) 
місцевих жителів, третина з яких — 
діти. Люди стверджували, що поча-
ли погано себе почувати після того, 
як літак окропив хімікатами поля 
соняшнику поблизу села. На місце 
події виїхали фахівці управлінь фі-
тосанітарної безпеки та державно-
го нагляду за дотриманням санітар-
ного законодавства Держпродспо-
живслужби в Тернопільській облас-
ті. У результаті проведеного ними 
розслідування виявилось наступне. 
 Сільськогосподарська фірма «Аг-
рополіс», що базується в сусідньому 
Чортківському районі, при обробці 
своїх угідь поблизу села Іване-Пусте 
препаратом «Ураган-форте» (його за-
стосування в Україні дозволене) до-
пустила низку порушень. Зокрема, 
не здійснила попереднє оповіщен-
ня населення заздалегідь і в повній 
мірі, а також проігнорувала вимоги 
до санітарно-захисної зони — літак 
із хімікатами розвертався над жит-
ловими будинками, чого не повин-
но бути. Наразі розслідування три-
ває. Рішенням комісії з питань тех-

ногенно-екологічної безпеки та надз-
вичайних ситуацій при Борщівській 
райдержадміністрації проведення 
авіаобробки полів у районі було при-
зупинене. Головне управління Держ-
продспоживслужби в Тернопіль-
ській області проводить позапла-
нову перевірку фірми «Агрополіс» 

на предмет дотримання всіх вимог 
чинного законодавства при роботі з 
хімічними препаратами для оброб-
ки полів. Відповідна інформація та-
кож направлена в ГУ Національної 
поліції в Тернопільській області. Усі 
постраждалі проходять амбулаторне 
лікування. ■

Ірина КИРПА

 Конкурс для виконав-
ців класичної музики та 
академічного вокалу Open 
International Auditions 
зібрав найкращих співаків 
з усього світу. Три дні пос-
піль вони демонстрували 
свої таланти на сцені опер-
ного театру в італійському 
місті Монтефіоре.
 До складу журі 
ввійшли доценти та пе-
дагоги провідних кон-
серваторій Європи, кон-
цертуючі артисти, а та-
кож композитори. Рівень 
майстерності виконавців 
оцінювали за 100-баль-
ною системою: володін-
ня голосом, техніка та 
артистизм. У підсумку, 
лауреатом конкурсу Дру-
гого ступеня став житель 
Херсона Максим Лозовий, 
який уперше взяв участь 
у міжнародному конкурсі 
такого високого рівня.

 — Я простий хлопе-
ць з українського містеч-
ка, який обожнює класич-
ну музику та оперний спів, 
— визнає Максим Лозо-
вий. — У журі були італій-
ці, які співали у різних те-
атрах світу. Вони багато 
чули та бачили, тож мені 
трохи лячно було виходи-
ти на сцену. Дуже пережи-
вав за свій акцент та вимо-
ву, адже виконував арії та 
пісні італійською.
 Лауреат з України 
зміг узяти участь у гала-
концерті. Після виступу 
італійські глядачі потис-
ли руку Максиму Лозово-

му та сказати йому щирі 
слова подяки за чудовий 
виступ.
 Представник від Украї-
ни на міжнародному кон-
курсі розповів, що в його 
віковій категорії були ви-
конавці з Італії, Китаю, 
Болгарії, Росії та Казах-
стану. Якщо минулого 
року українці взагалі не 
брали участі в конкурсі, 
то в 2018 році поїхало од-
разу декілька конкурсан-
тів від нашої країни.
 Отримати перемогу 
Максиму Лозовому допо-
могли досвідчений педа-
гог Айгуль Насуртдіно-
ва та відмінний концер-
тмейстер Мар’яна Курба-
новська.
 До приїзду в Італію ук-
раїнський співак зміг від-
шліфувати своє мистец-
тво співу під час гастроль-
ного туру по містах нашої 
країни з концертною про-
грамою «Музика — мій 

шлях!» Восени минулого 
року Максим Лозовий от-
римав гран-прі на міжна-
родному конкурсі-фести-
валі вокалу, а також ви-
конав гімн України на 
церемонії відкриття деся-
того інвестиційного фору-
му «Таврійські горизонти» 
у Новій Каховці. Сам лау-
реат визнає, що музика — 
це його покликання з ди-
тинства, а ось захоплення 
спортивною журналісти-
кою — швидше хобі та до-
датковий заробіток.
 Баритон із Херсона 
Максим Лозовий мріє до-
помагати таким же ен-
тузіастам співу, як він 
сам, та створити групу 
молодих талантів з усієї 
України. Адже разом на-
багато легше пробитися на 
велику сцену, збирати пов-
ні зали та оплачувати вит-
рати, пов’язані з орендою 
приміщення й техніки. ■

заробітку українці вит-
рачають на харчі, пові-
домляє незалежний 

інформаційний ресурс соціальної спря-
мованості «Соцпортал»

50%
респонден-
тів визнали, 
що їхні сім’ї 

мали досвід корупції упродовж останнього 
року, зазначили в Київському міжнародному 
інституті соціології. 

українців отримали 
біометричний пас-
порт, заявив Пре-

зидент України Петро Порошенко.

зріс загальний то-
варообіг між Украї-
ною й США у першо-

му півріччі в порівнянні з аналогічним періодом 
минулого року, похвалився міністр інфраструк-
тури України Володимир Омелян.

катери
 типу Island передала 27 вересня 

Україні берегова охорона США на військово-
морській базі у Балтіморі, інформує «Українсь-
кий мілітаристський портал».

Більше 41% 25% На 14% 2
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

ЗЛОЧИННА ХАЛАТНІСТЬ

Хімічний «Ураган»
Що спричинило масове отруєння селян 
гербіцидами?

■

Фото з сайта agroavia.ua.❙

ПРЕМІАЛЬНІ

Журналіст в опері 
Український баритон 
(а за сумісництвом — спортивний 
коментатор) став лауреатом 
престижного міжнародного 
конкурсу виконавців класичної 
музики та академічного вокалу 
в Італії

■

Максим Лозовий (праворуч) у залі театру Малатеста.❙

Престижні відзнаки.❙
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Віра СВІТЛИЧНА

Рішуче «ні» монополіям, під-
приємництво як рушійна сила. 
Гармонійне поєднання вільного 
ринку з інтересами суспільства. 
Соціальний захист тих, хто його 
потребує, рівні правила для 
всіх. А ще — ставка на іннова-
ційний розвиток та підтримку 
інтелекту. Так коротко можна 
описати стратегію Юлії Тимо-
шенко, яку вона представила 
на Форумі «Новий економічний 
курс» у Києві.
Власне, до Нового курсу Тимо-
шенко увага прикута ще з по-
чатку цього літа, коли головна 
претендентка на президентське 
крісло в Україні збурила полі-
тичну громадськість і задала 
принципово новий стиль полі-
тичної дискусії — предметний, 
не з допомогою порожніх га-
сел, а реальних пропозицій, як 
реформувати країну. Нарешті 
Юлія Тимошенко представи-
ла свою економічну стратегію, 
масштабно, продемонстрував-
ши командну роботу експертів 
і бажання співпрацювати з інте-
лектуальною елітою. 

Формула успіху
 Головний критерій ефек-
тивності політики в розумінні 
Тимошенко — це коли рефор-
ми дають чіткий позитивний 
результат для життя людини, 
для щоденної праці кожного. 

Тому ініціаторка Нового еко-
номічного курсу пропонує кар-
динально змінити підходи і по-
вернути країну в бік соціаль-
ної ринкової економіки. Гар-
монійне поєднання вільного 
підприємництва з інтереса-
ми суспільства, рівні прави-
ла для всіх, соціальні гарантії 
тим, хто їх потребує, і головне 
— «Ні!» монополіям. «Моно-
полії з’їдять будь-яку еконо-
мічну систему. Монополії в 
політиці, економіці, інформа-
ційному просторі, в будь-яко-
му елементі життя суспільства 
— це деструкція, це злам пра-
вильного розвитку. Замість 
монополій мусить бути чесна і 
зрозуміла всім конкуренція», 
— пояснює Юлія Тимошенко.
 На її думку, розвиток ма-

лого підприємництва зміц-
нить економіку, а отже, дозво-
лить забезпечити роботою ук-
раїнців у своїй країні, підняти 
купівельну спроможність лю-
дей. Заможні і впевнені в собі 
українці — це головна мета 
економічної політики Тимо-
шенко.

Інновації та інтелект 
 Юлія Тимошенко демон-
струє сучасне бачення світу, 
оперує новими термінами, її 
стратегії розраховані на перс-
пективу. Україну треба витя-
гувати з сировинного узбіччя 
та інтегрувати у четвертий рі-
вень промислової революції, 
інакше на кону — наша де-
ржавність, категорично заяв-
ляє лідерка «Батьківщини». І 

одна з ключових загроз — це 
масовий відтік інтелекту за 
кордон. Головне, каже Тимо-
шенко, побудувати в нас сис-
тему, комфортну для прожи-
вання і професійної реалізації. 
«Якщо ми з вами побудуємо і 
втілимо «Новий економічний 
курс», якщо ми для себе по-
будуємо таку систему життя і 
таке щастя, як ми хочемо ба-
чити. І от тоді на нашій землі 
будуть залишатися українці. 
А поки що ми програємо гло-
бальну конкуренцію за людей, 
за таланти», — резюмує Тимо-
шенко.

Сильна гривня, доступні кредити 
і спрощені податки
 Перехід до інноваційного 
розвитку економіки та побу-
дова фінансово сильної держа-
ви неможливі без нової моне-
тарної політики і реформуван-
ня ринку банківських послуг. 
Тимошенко ратує за стабільну 
гривню, припинення штучної, 
спекулятивної інфляції, розви-
ток малих банків, впроваджен-
ня для бізнесу довгострокових 
кредитів під низький відсоток. 
 Окремим рядком у Ново-
му економічному курсі Тимо-
шенко прописано спрощення 
податків замість теперішньо-
го податкового терору. Новий 
курс, за її словами, передба-
чатиме скасування ПДВ, ЄСВ 
і 37 квазіподатків, а також ре-
формування органів податко-
вої служби. Юлія Тимошен-
ко констатує: тінізація еко-
номіки України відбувається 
через неефективну та ворожу 
для бізнесу податкову політи-
ку: «Податкова система є неа-
декватною, не відповідає цілям 
і завданням, а також стала сис-
темою терору вітчизняного під-
приємництва».

Реформи заради людей
 У більш ніж двогодинній про-
мові — презентації Нового еконо-
мічного курсу, проголошеній сто-
ячи, на одному диханні і без па-
пірців, Юлія Тимошенко нама-
галася не лише детально донести 
своє бачення розвитку країни. 
Вона прагнула достукатися і до 
експертного середовища, якого 
бачить своїм найбільшим союз-
ником, і до простих людей, пок-
ращення життя яких визначи-
ла основним пріоритетом свого 
курсу. 
 І це, напевне, і є основна від-
мінність від позиції її основно-
го опонента, Петра Порошенка, 
виступ якого у парламенті хоч і 
був гарно написаний, проте міс-
тив більше абстрактні посили, 
виглядав явно відірваним від ре-
альності. Стратегія нинішнього 
Президента під назвою «Украї-
на-2020», яку він представив на 
початку свого правління, явно 
провалена. Порошенко не може 
похвалитися жодною з обіцяних 
144 реформ, українці розчаро-
вані, переважна більшість вва-
жає, що країна рухається у не-
правильному напрямку.
 Тож Юлія Тимошенко має 
унікальний шанс — поверну-
ти країну на інший, більш про-
гресивний, інноваційний, лю-
диноцентристський курс. Кос-
метичними змінами зашкаруб-
лу кланову систему не зміниш 
і корупцію не здолаєш. Пот-
рібна системна стратегія змін, 
нове бачення розвитку на дов-
гострокову перспективу. Конс-
титуційні зміни, реформа судо-
устрою, реальна, а не бутафор-
на, боротьба з корупцією, війна 
з кланами — це все зустрічати-
ме шалений опір в олігархічної 
СИСТЕМИ, яка не думає про 
людей, а лише працює на своє 
збагачення. ■

ПЕРСПЕКТИВА

Змінити Україну разом
Новий курс Тимошенко: мета — заможні і впевнені 
в собі громадяни

■

Артур Герасимов, 
голова фракції 
«Блок Петра Порошенка»:
 «Ми зараз чекаємо, чи зможе новий 
Виборчий кодекс бути адаптований до 
потреб сучасності. У ньому 4400 попра-
вок не через те, що його хтось хоче зава-
лити, а через те, що документу вже 12 
років. За цей час були прийняті зако-
ни про вибори до територіальних гро-
мад, змінена система місцевих виборів 
— дуже багато речей ухвалили відносно 
виборів, Україна не стоїть на місці. І ми 
чекаємо зараз висновків фахівців». 
 На питання, чи підтримують парла-
ментарі від БПП саму ідею запроваджен-
ня пропорційної системи з відкритими 
списками, Герасимов повторив: «Зараз 
ми чекаємо висновків фахівців». Яких 
саме — голова фракції не уточнив.

Максим Бурбак, 
голова фракції «Народний фронт»:
 «Серед авторів Виборчого кодексу, 
ухваленого в першому читанні, — депу-
тати «Народного фронту». Фракція го-
лосувала «за» в першому читанні. Тож 
«Народний фронт» підтримує. Новий 
Виборчий кодекс має бути ухвалений. 
Документ об’ємний, у ньому є достат-
ньо суперечностей і білих плям. Треба 
доопрацювати уважно й ухвалити. Щоб 
потім перед кожними виборами не вно-
сити правки».

Олександр Вілкул, 
співголова фракції 
«Опозиційний блок»:
 «Ми «за» пропорційну систему з від-
критими списками. Єдині, хто не заці-
кавлений у цій системі, — це чинна вла-

да, яка й надалі хоче зберегти цю ко-
рупційну систему з підкупом, гречкою 
і тому подібним. Ми в першому читан-
ні голосували «за». До речі, голосами 
«Опозиційного блоку» цей закон прой-
шов. Вдруге будемо однозначно голосу-
вати «за».

Олег Березюк, 
голова фракції «Самопоміч»:
 «Виборча реформа — одна з найкри-
тичніших наших позицій. Ми вважає-
мо, що сьогодні, саме на цьому етапі 
історичного розвитку, ми зобов’язані 
прийняти систему з відкритими спис-
ками на пропорційній основі. Ця сис-
тема зменшує для олігархічного режи-
му ймовірність відтворити себе через 
корупційну й нищівно злоякісну «ма-
жоритарку». Водночас ця система доз-
воляє людям вибрати того, кого вони 
справді хочуть бачити в парламенті. 
Фракція «Самопоміч» підтримує цей 
процес».

Олег Ляшко, голова фракції 
«Радикальна партія Олега Ляшка»:
 «Ми за те, щоб був прийнятий но-
вий Виборчий кодекс. Ми голосувати-
мемо за нього і наполягаємо на тому, 
щоб парламент його якнайшвидше роз-
глянув. На жаль, фракція БПП блокує 
прийняття цього кодексу, бо вони за-
цікавлені в «мажоритарці», щоб купу-
вати голоси на виборах і займатися ко-
рупцією. Для них була повна несподі-
ванка, коли 226 депутатів проголосува-
ло в першому читанні, і вони накидали 
більше 4 тисяч поправок для блокуван-
ня реформи. Вважаю, що в парламен-
ті повинна знайтися більшість голосів, 
щоб поміняти виборче законодавство. 
Бо це і є реальна боротьба з корупцією. 
Наша фракція зробить усе, щоб вибор-
ча реформа була проголосована. Біль-
ше того, минулого тижня на погоджу-
вальній раді я чув виступи представни-
ків різних фракцій, які теж підтриму-
ють прийняття цього кодексу».

Сергій Соболєв, 
заступник голови фракції 
«Всеукраїнське об’єднання 
«Батьківщина»:
 «Наша фракція голосувала свідомо в 
першому читанні, ви знайдете наші го-
лоси серед 226. Ми подали, на мій пог-
ляд, кілька дуже важливих ключових 
поправок, які дозволять ці недолугості 
виправити в проекті Виборчого кодек-
су — і стосовно списків виборців, і сто-
совно можливості пересування людей у 
списках, і стосовно того, щоб ті, хто го-
лосує за інші партії, не впливали на фор-
мування списків, які є. Ми подали зага-
лом 5 ключових блоків правок. Зараз ро-
бота йде в робочій групі, де постійно бере 
участь наш представник. Я думаю, що 
все це разом дозволяє сказати, що при 
виправленні цих речей це дозволить нам 
голосувати за такий закон».

* * *
 Як бачимо, найбільш невизначеною 
є позиція Блоку Петра Порошенка. Але 
це не дивно, з огляду на те, що ритори-
ка Президента щодо виборчої реформи 
останнім часом змінилася: під час прес-
конференції у «Мистецькому Арсеналі» 
в лютому цього року він заявив: «Як оби-
рати парламент — це справа парламен-
ту. Він має визначитись і знайти той 
компроміс, який дозволить набрати кон-
ституційну більшість голосів». Хоча ще 
в 2014 році Президент обіцяв попроща-
тися зі змішаною системою виборів і пе-
рейти на пропорційну систему з відкри-
тими регіональними списками.
 Водночас голови парламентських 
фракцій на словах переважно підтри-
мують виборчу реформу. Але заяви за-
вжди мають підкріплюватися діями, 
що в парламенті трапляється не так час-
то, як хотілось би. Цієї осені свою пози-
цію парламентарії мають продемонстру-
вати голосуванням. А спецпроект «Ви
бори вибори» уважно простежить, які 
фракції дотримуються своїх політич-
них обіцянок. ■

(Друкується зі скороченнями)

ПРАВИЛА ГРИ

«За» чи «проти»:
чи підтримують у Верховній Раді виборчу реформу?

■

Дарина РОГАЧУК, Надія СУХА
(«Українська правда»)

Минув майже рік, відколи народні депутати ухвалили в першому читанні проект Ви-
борчого кодексу (№3112-1). Документ передбачає перехід на пропорційну виборчу 
систему з відкритими регіональними списками на виборах до парламенту. Тоді це 
голосування назвали справжнім дивом. Адже, фактично, Верховна Рада підписала 
вирок корупційним схемам потрапляння до парламенту. А саме — «мажоритарці», 
за якої округ засівають гречкою та грошима, та закритим партійним спискам, місця 
в яких традиційно продаються «грошовим мішкам».
Нині, коли новий політичний сезон у розпалі, а суспільство вкотре вийшло на вулиці 
з вимогою ухвалити нове виборче законодавство, настає момент, коли Рада має 
остаточно визначитися — бути виборчій реформі чи не бути.
Найімовірніше, проект Виборчого кодексу повторно розглядатимуть у жовтні.
Тож напередодні можливого розгляду Кодексу спецпроект «Вибори вибори» поспіл-
кувався з людьми, які не просто знають настрої в парламенті, а й визначають їх. А 
саме — з головами політичних фракцій. Ми запитали в лідерів — чи підтримують 
вони і їхні політичні сили впровадження пропорційної системи з відкритими регіо-
нальними списками на парламентських виборах 2019 року?
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Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Підвищення вартості природно-
го газу для індивідуальних спо-
живачів в Україні спирається на 
доволі важливий нюанс: вартості 
газу на так званому спотовому 
ринку. Якщо ціна зростатиме, то 
автоматично підвищуватиметься 
і вартість газу в Україні. Сама ж 
газова ціна значною мірою зале-
жить від біржової вартості на-
фти. Тож цей показник — скіль-
ки коштує нафта — впливатиме 
не лише на вартість бензину на 
автозаправках, а й певним чи-
ном на ціну газу для українців. 

Америка грає на підвищення
 Ситуація ж на світовому рин-
ку нафтопродуктів наразі доволі 
туманна. З одного боку, є всі під-
стави для подальшого зростання 
ціни, з іншого — деякі виробники 
готуються до падіння вартості ба-
реля. Головним фактором, який 
улітку штовхнув котирування 
догори, стала американсько–ки-
тайська торговельна війна. Тобто, 
новини про запровадження додат-
кових мит на імпорт китайських 
товарів у США, на що влада Ки-
таю пообіцяла відповісти анало-
гічними заходами. Китай у червні 
став найбільшим імпортером аме-
риканської нафти, закупивши в 
США рекордні 15 млн. барелів. 
 Як відомо, США і Китай — 
дві найбільші економіки світу 
і лідери зі споживання палива, 
а отже, їх взаємовплив є доволі 
потужним. І проблеми у торгівлі 
між двома потужними гравцями 
можуть мати вплив як на підви-
щення ціни бареля, так і на його 
пониження. Адже якщо пробле-
ми в зовнішній торгівлі призве-
дуть до уповільнення зростання 
їх ВВП, світовий попит на нафту 
також знизиться.
 Тим часом компанія Again 
Capital вважає, що у бареля є всі 
підстави для зростання. «WTI не 
торгувалася на позначці 95 до-
ларів за барель iз 2014 року, проте 
цьогоріч усе може змінитися», — 
заявляють у компанії. Представ-
ник Again Capital Джон Кілдафф 
вважає санкції проти Ірану при-
водом для зростання вартостi на-
фти до зими на третину. Відтак у 
Сполучених Штатах очікують га-
лон бензину по 4 долари. 
 «Світовий ринок вузький, і 
вирішальними для його дина-
міки можуть стати санкції про-
ти Ірану», — наголошує заснов-
ник Again Capital. — Втрачені 
барелі через санкції проти Іра-
ну підштовхнуть ціни на WTI і 
Brent до 85-95 доларів за барель», 
— очікує Кілдафф. На думку бір-
жових аналітиків, санкції проти 
Ірану на тлі доволі успішного пе-
ріоду в економіки США, а також 
зростанням попиту на бензин да-
ють можливість очікувати «би-
чачого» сценарію щодо нафти. 
«Попит на бензин у США відчут-
но зріс, а фундаментальні чинни-
ки для зростання цін на нафту — 
найбільш солідні за довгі роки», 
— робить висновок Кілдафф.

Саудитам потрібні гроші…
 У союзники найпотужнішої 
держави американського конти-
ненту щодо нафтових цін запи-
салася також Саудівська Аравія. 
Вже через кілька днів Саудівська 
Аравія підвищує ціни на всі види 
нафти, які експортуються в краї-
ни Середземномор’я і Північно-
Західної Європи. Найвідчутніше 
зросте вартість «легких» сортів 
нафти — на 1,4-1,8 долара за ба-
рель. Скажімо, Extra Light кош-
туватиме на 0,05 долара за барель 
більше, ніж Brent. 
 Саудівська Аравія планує ут-
римати ціну нафти в діапазоні 70-
80 доларів за барель. Таке рішен-
ня влада країни ухвалила на тлі 

перенесення термінів IPO (пер-
винного публічного розміщення 
акцій. — Ред.) національної на-
фтової компанії Saudi Aramco. 
Попри те, що розміщення акцій 
було відкладено на невизначений 
термін, Саудівська Аравія планує 
підтримувати ціни на нафту на 
якомога вищому рівні — країні 
потрібні гроші для фінансування 
низки великих проектів.
 Як зазначають міжнародні 
паливні експерти, саудитам пот-
рібна нафта за ціною 80 доларів 
за барель, і їм украй невигідно, 
аби ціни опускалися нижче поз-
начки в 70 доларів. «Їм потрібні 
гроші. У них є ідеї і плани, а те-
пер iще й терміни IPO були від-
кладені», — зазначило анонімне 
джерело агенції «Рейтер».
 Saudi Aramco — національна 
нафтова компанія Саудівської 
Аравії — найбільша у світі за по-
казником видобутку нафти і роз-
міром запасів. Saudi Aramco кон-
тролює 99% усіх родовищ країни 
з запасами нафти обсягом близь-
ко 260,8 млрд. барелів, що стано-
вить майже чверть світових роз-
віданих покладів цього виду ре-
сурсів.
 Ще одним фактором, який 
сприятиме зростанню нафтових 
цін, може стати іранська криза. 
Як відомо, США зажадали від 
своїх союзників повністю припи-
нити поставки нафти з Ірану до 4 
листопада 2018 року. Якщо ком-
панії–союзники не припинять 
закупівлі, Вашингтон погрожує 
ввести певні обмеження вже про-
ти них. Така ситуація вноситиме 
певну нервозність на нафтовий ри-
нок, сприятиме — нехай і тимча-
совому — скороченню обсгів ви-
добування. Що штовхатиме ціни 
догори. Якщо ж «іранський пи-
ріг» не вдасться швидко поділити 
і замінити продавців нафти з Іра-

ну, така турбулентність змушува-
тиме покупців погоджуватися на 
вищу цінову пропозицію.

Рублю від нафти не легше 
 Нафтові гроші, звичайно, 
потрібні не лише керівництву Са-
удівської Аравії. Значно більше 
за них потребу в нафтодоларах 
відчуває, зокрема, Венесуела, де 
інфляція вже вимірюється у тися-
чах відсотків, а також наш сусід 
— Російська Федерація, яка пере-
буває під міжнародними санкція-
ми і веде неоголошену війну про-
ти нашої держави. 
 Російська нафта завдяки спри-
ятливій для видобувних країн ці-
новій кон’юнктурі з початку року 
подорожчала на 40%. Цей фак-
тор дозволяє тамтешньому уря-
ду закрити найболючіші фінан-
сові діри у бюджеті, у тому числі 
й в окупованому Криму. Середня 
ціна російської нафти марки Urals 
у січні-серпні 2018 року склала 
69,73 долара за барель. За той же 
період 2017 року цей показник 

становив 50,09 долара за барель. 
У серпні нинішнього року серед-
ня ціна нафти склала 71,72 за ба-
рель у порівнянні з 51,02 долара 
за барель у серпні минулого року. 
При цьому в доволі сприятливо-
му для для Росії 2017 році ціна 
на нафту Urals зросла на 26,6% 
— і її середнє значення станови-
ло 53,03 долара за барель. 
 Ціни в рублях за барель нафти 
Brent не так давно встановили іс-
торичний максимум, піднявшись 
до позначки 5 тис. 038 рублів. По-
яснюється це не стільки подорож-
чанням нафти, скільки падінням 
російського рубля. При цьому 
спостерігається доволі сумна для 
їхньої економіки тенденція: спів-
відношення долар/рубль уже не 
коливається вслід за динамікою 
нафти, як це було раніше. Сьо-
годні рубль поступово втрачає 
свою вартість попри те, що від-
бувається на нафтовому ринку.
 «Ситуація щодо рубля виг-
лядає гнітюче: нові санкції, ску-
повування іноземної валюти ЦБ 

РФ у рамках бюджетного прави-
ла — все це, а також відсутність 
будь-якого значимого позити-
ву штовхають курс до позначки 
в 70 рублів за долар. Виходить, 
що рублева вартість нафти про-
довжить збільшуватися і неза-
баром цілком може поставити 
новий рекорд», — розповідає 
аналітик соціальної мережі для 
інвесторів eToro в Росії й СНД 
Михайло Мащенко. 

Російський песимізм
 Утім, як заявляють між-
народні експерти, насамперед 
російські, сценарій зростан-
ня цін до 100 доларів за барель 
зовсім не є безальтернативним. 
«Після досягнення максималь-
них значень близько рівня 80 за 
барель нафтові ф’ючерси проде-
монстрували різку знижувальну 
корекцію, за кілька днів опус-
тившись нижче 77 доларів за ба-
рель. А до тих пір, поки ціна ут-
римується вище позначки 77,40 
долара, говорити про розворот 
середньострокової тенденції 
передчасно», — заявив валют-
ний стратег російської компанії 
TeleTrade Олександр Єгоров.
 І попри те, що «чорне золо-
то» на світових ринках в остан-
ній час переважно дорожчає, 
у Росії морально готуються до 
зниження ціни свого головно-
го експортного продукту. Сві-
тові ціни на нафту наприкінці 
2018 — на початку 2019 року 
можуть знизитися до 55-60 до-
ларів за барель. Такий прогноз 
озвучив перший заступник го-
лови російського «Внєшеко-
номбанку» Андрій Клепач. За 
його словами, багато чого зале-
жатиме від розвитку ситуації 
з можливим запровадженням 
санкцій проти Ірану.
 «Ми очікуємо зниження 
ціни на нафту. Поки вона ко-
тирується вище, ніж більшість 
прогнозів і очікувань. Ми ду-
маємо, що до позначки 50-60 
доларів вона повинна знизи-
тися. Питання в тому, як сан-
кції проти Ірану працювати-
муть і як вони вдарять по його 
нафтовiй галузі, як поведеться 
Саудівська Аравія, яка, швид-
ше за все, компенсуватиме мож-
ливі обмеження поставок. Я ду-
маю, що реальний показник — 
55-60 доларів за барель», — ре-
зюмував Клепач. ■

ЧОРНЕ ЗОЛОТО

На роздоріжжі
Світові нафтові ціни — від яких залежить і ціна бензину, і газу — 
наразі стрибають: можна вести мову як про зростання до 100, 
так і про падіння до 50 доларів за барель

■

Ціна нафти зараз найбільше залежить від настрою Трампа,
поступливості Ірану та апетитів Саудівської Аравії.
Фото з сайта investnews.vn.

❙
❙
❙

Інф. «УМ»

 Початок осені знову приніс підвищен-
ня вартості оренди: переважно в Києві, але 
й деякі особливо популярні українські ре-
гіони старалися не відставати. Подібну си-
туацію очікують і в 2019-му, але держава 
сподівається, що наступного року на цьо-
му ринку вже працюватимуть нові прави-
ла гри. 
 Нові правила ринку оренди житла пла-
нують запровадити в Мінрегіонбуді. Мініс-
терство розробляє законопроект, що має 
врегулювати питання формування фонду 
орендних будинків, джерел фінансуван-
ня та умов будівництва будинків, а також 
визначити управління такими будинками 
та умови найму. За словами чиновників, 
близько 70% ринку оренди житла перебу-
ває в тіні. Тож розробка законопроекту, як 
сподівається влада, зможе значною мірою 
вирішити житлову проблему багатьох ук-
раїнців.
 Прибуток від здачі нерухомості в орен-
ду планують обкладати прибутковим по-
датком у 18% і військовим збором у 1,5%. 

Таким чином, п’ята частина вартості мі-
сячної оренди йтиме на податки. За зако-
ном, власник житла повинен прийти у по-
даткову самостійно, повідомити про свій 
дохід від оренди.
 Договір оренди дозволяє квартирантам 
отримувати тимчасову реєстрацію, отри-
мувати субсидію у найманому житлі і за-
хищати свої права. Згідно із законодавс-
твом, офіційний орендодавець не може ви-
селяти взимку, розривати договір необхід-
но в суді. Примусово виселяти з квартири 
повинні правоохоронці, а орендар кварти-
ри може не платити до 6 місяців.
 Ще одна ідея: в Україні планується 
створити «фонд орендних будинків». Тоб-
то будувати будинки, в яких квартири — 
частина або всі 100% — не продаватимуть-
ся, а здаватимуться в оренду. Як варіант 
— орендними будинками можуть стати 
будинки після капітальної реконструк-
ції, наприклад «хрущовки», гуртожитки 
тощо. Такі будинки під назвою «дохідні» 
існували в Києві і в інших великих містах 
ще позаминулого століття. 
 Крім того, в уряді розмірковують про 

те, щоб вести облік орендних будинків або 
квартир. Наразі опрацьовуються питан-
ня видів страхування, оподаткування та 
обов’язкових вимог до сторін. Усі ці новов-
ведення можуть безпосередньо або опосе-
редковано торкнутися нинішнього ринку 
орендного житла і змінити ситуацію, що 
склалася. ■

КВАДРАТНИЙ МЕТР

 Заплатив податки — здавай спокійно! 
 Орендодавців української нерухомості хочуть обкласти податком у 18%, дозволити   
 квартирантам не платити півроку, заборонять виселяти їх узимку

■

ІСПАНСЬКИЙ ДОСВІД

 Шляхом Барселони
 В одному з найпопулярніших туристичних міст, 
іспанській Барселоні, цьогоріч почали діяти нові 
правила здачі квартир туристам через популярну 
платформу Airbnb. Тепер користувачі сайта, які хо-
чуть здавати свої квартири через цю платформу в 
Каталонії, повинні дати свою згоду на передачу їх-
нiх персональних даних місцевим і регіональним ор-
ганам влади. Таким чином влада відстежує тих орен-
додавців, які здають квартири нелегально і без спла-
ти відповідної туристичної ліцензії. Міська влада Бар-
селони навіть вимагала зняти з сайта понад 2,5 тисячi 
пропозицій з оренди квартир, які не мають необхідної 
туристичної ліцензії.

■



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

13.20 Міняю жінку

15.45 Сімейні мелодрами

17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова володарка»

19.20 Секретні матеріали

20.20 Чистоnews 2018

20.30 Т/с «Школа. Недитячі 

ігри»

21.30, 22.25 «#ШОУЮРИ»

23.25, 0.50 Танці з зірками

02.20 Клініка

ІНТЕР

03.25, 2.45 Щоденник вагітної

04.50 Top Shop

05.20 Д/п «Таємниці пірамід»

06.05 М/ф

06.15, 00.00 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 Х/ф «Тато напрокат»
12.25 Т/с «Почати спочатку. 

Марта»

16.10 Чекай на мене. Україна

17.40 Новини

18.00, 19.00, 1.50 Стосується 

кожного

20.00 Подробиці

20.40 Т/с «Поверни моє 

кохання»

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. Новий 

сезон

11.00 Реальна містика. Новий 

сезон

13.20, 15.30, 4.30 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Доктор Ковальчук-

2»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «Круговорот»

23.30 Х/ф «Форсаж 6»
01.45 Телемагазин

03.20 Зоряний шлях

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

04.50 Абзац

06.44, 8.39 Kids Time

06.45 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

08.40 М/ф «Том і Джеррі: 

Робін Гуд та Миша-

Сміхотунка»

09.50 Х/ф «Великий Стен»

12.00 Х/ф «Не гальмуй»

13.55 Х/ф «Таксі 3»

15.45, 0.05 Таємний агент

17.00, 1.20 Пост-шоу. Таємний 

агент

19.00 Ревізор

21.40 Пристрасті за 

Ревізором

ICTV

04.30 Скарб нації

04.40 Еврика!

04.45 Служба розшуку дітей

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.40, 9.15, 19.20 Надзвичайні 

новини 

06.30 Факти тижня. 100 

хвилин 

08.45, 12.45, 15.45, 18.45, 

21.10 Факти

09.10 Спорт

10.15 Антизомбі

11.15 Не дай себе обдурити!

12.10, 13.20 Секретний фронт. 

Дайджест

14.15, 16.25 Х/ф 
«Скайлайн»

16.40 Х/ф «Скайлайн-2»

20.20 Прорвемось! 

21.30 Т/с «Папаньки»

22.35 Свобода слова

00.50 Х/ф «Бійцівський 
клуб»

03.15 Стоп-10

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, 23.00, 

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

23.10 «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

05.15, 4.55 Top Shop

06.15 Х/ф «Дама з 
папугою»

08.10 Свідок. Агенти

08.45 Х/ф «Алмази шаха»
11.00, 19.30 Т/с «Коломбо»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 3.00 

Свідок

12.50 Речовий доказ

15.55, 16.50, 21.05 Легенди 

карного розшуку

23.45 Т/с «Криміналіст»

01.55 Таємниці кримінального 

світу

03.30 Випадковий свідок

03.35 Правда життя. Професії

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.02 Документальна 

програма. «Іван 

Терещенко. Колекціонер 

справ благодійних»

06.26 Документальний 

цикл. «Напам’ять. Ігор 

Юхновський»

07.00 Новини 

07.04 Погода

07.09 Світ навколо

07.12 Візитки Полтавщини 

07.20 Лайфхак українською 

07.30 UA.МУЗИКА. Кліпи 

08.00 Новини 

08.05 Пізній ранок шоу 

09.00 Новини 

09.05 Пізній ранок шоу 

10.00 Світ навколо

10.01 Погода

10.07 Візитки Карпат 

10.11 Українська читанка. 

Петро Мідянка

10.20 Уроки української 

літератури

10.27 #ПроСлово з Тарасом 

Компаніченко

10.34 Лайфхак українською

10.48 Хто в домі хазяїн? 

11.15 100 років української 

історії

11.23 100 років української 

літератури

11.34 100 років українського 

кінематографа

11.48 100 років українського 

мистецтва

12.05 Національна опера 

України. Віденський 

вальс

14.15 Двоколісні хроніки 

14.33 РадіоДень

14.55 Лайфхак українською 

15.05 UA.МУЗИКА. Кліп 

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

17.04 #ПроСлово з Тарасом 

Тополею

17.06 100 років української 

літератури 

17.16 100 років українського 

мистецтва 

17.30 Як дивитися кіно 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.30 Тема дня 

18.50 UA.МУЗИКА. Кліп 

19.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — 

Володимир Моренець 

(ч. 1)

19.40 Українська читанка. 

Петро Мідянка

19.50 Документальний цикл. 

«Напам’ять. Анжеліка 

Рудницька»

20.15 Документальний цикл. 

«Напам’ять. Марія 

Бурмака»

20.30 #МузLove з Любою 

Морозовою

20.56 Національна опера 

України. Джузеппе 

Верді. «Набукко»

23.00 Новини

23.30 Тема дня

23.55 РадіоДень. Книжкова 

лавка. ТОП 7

00.50 Світло 

01.45 Концертна програма. 

«Батурин. Ренесанс 

Незалежності»

03.20 Національна опера 

України. Джузеппе 

Верді. «Набукко»

05.30 #МузLove з Любою 

Морозовою

 

СТБ

05.25, 15.25 Все буде добре!

07.15 Х/ф «Висота»
09.10 Х/ф «Знак долі»
11.20 Т/с «Анатомія Грей»

13.15 Битва екстрасенсів

17.30, 22.00 Вікна-новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

19.55, 22.45 Хата на тата

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Новий день

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 18.00, 19.45 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15 Ми всі...

12.00 Полудень

13.15, 14.15, 15.15 Деталі

16.15 Кримінал

17.00 Ситуація

18.10 «Ехо України»

20.00 Прямий ефір

22.00 Підсумки

23.30 МЕМ

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

07.55 Т/с «Пляжний коп»

08.50, 1.00 Т/с «Пляжний 

коп-2»

09.30, 18.15 Спецкор

10.10, 18.50 ДжеДАІ

10.50, 1.55 Т/с «Опер за 

викликом-3»

14.50 Х/ф «Андроїд-
поліцейський»

16.25 Х/ф «Бунт»
19.25, 20.30 Т/с «Ментівські 

війни. Харків»

21.35 Т/с «Касл-7»

23.20 Х/ф «Планета акул»
04.15 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 «Сассуоло» — 

«Мілан». ЧІ

07.45, 1.00 Журнал ЛЧ

08.15 «Арсенал-Київ» 

— «Динамо». ЧУ

10.00 Великий футбол

11.45, 16.55, 19.55, 0.55 Топ-

матч

12.00 «Ювентус» — 

«Наполі». ЧІ

13.50 «Вест Гем» — «МЮ». 

ЧА

15.40, 22.45 Футбол NEWS

16.00 Журнал ЛЄ

17.05 ЧІ. Огляд туру

18.00 Передмова до матчу 

«Спартак-Динамо» (К) 

(1994/1995 рр). ЛЧ з А. 

Шевченко 

18.05 «Спартак» 

— «Динамо» (К) 

(1994/1995 рр.) Золота 

Колекція ЛЧ з А. 

Шевченко 

20.05 «Чорноморець» 

— «Маріуполь». ЧУ

21.55 «Борнмут» — 

«Кристал Пелес». ЧА

00.00 ЧА. Огляд туру

05.00 Журнал ЛЄ

ФУТБОЛ-2

06.00 «Вест Гем» — «МЮ». 

ЧА

07.50 «Парма» — «Емполі». 

ЧІ

09.35 «Десна» — «Ворскла». 

ЧУ

11.20, 13.25 Check-in

11.40 Челсі» — «Ліверпуль». 

ЧА

13.55 «Сассуоло» — 

«Мілан». ЧІ

15.40 Журнал ЛЧ

16.10 «Арсенал-Київ» 

— «Динамо». ЧУ

18.00 Великий футбол

19.45 ЧА. Огляд туру

20.40 Європейський 

WEEKEND

21.25 «Сампдорія» — 

«СПАЛ». ЧІ

23.25 ЧІ. Огляд туру

00.20 Журнал ЛЄ

01.15 Топ-матч

05.00 ЧА. Огляд туру

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.00, 13.55 Правда життя

08.00 Природа сьогодення

09.00, 20.50 Фестивалі 

планети

09.55 Там, де нас нема

11.05 Україна: забута історія

12.00 Майор «Вихор»

12.50, 19.40 Речовий доказ

15.00, 23.45 Вирішальні битви 

ІІ Світової

16.00, 21.45, 0.40 Річкові 

монстри

16.55, 22.45 Зброя: сімейна 

справа

17.50 Секретні території

01.40 Містична Україна

03.20 Код доступу

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, 0.45 Орел 

і решка

23.00 М/ф «Ронал-Варвар»

01.40 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

09.30 М/ф «Діномама»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

12.00, 00.00 Мольфар

13.00 Країна У

14.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

15.00, 3.40 Віталька

17.00, 2.50 Панянка-селянка

18.00 Чотири весілля

20.00, 23.00 Сімейка У

22.00 Казки У Кіно

01.00 Теорія зради

02.00 Т/с «Домашній арешт»

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 М/с «Гон»

06.10 М/с «Ведмеді-сусіди»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 21.00, 3.00 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.40 Т/с «Еліза»

11.25 Телепродаж

12.00 «Смачні історії»

13.10, 14.30 РадіоДень

13.35 Енеїда

14.05 Гордість світу

15.15, 4.30 Фольк-music

16.20 Відкривай Україну з 

«Суспільним»

17.00 Д/с «Як працюють 

міста»

18.00, 0.10 Інформаційна 

година

19.00, 23.40 Своя земля

19.25 Світ дикої природи

20.30 Пліч-о-пліч

21.25, 3.20 Новини. Спорт

21.45 Неповторна природа

22.45 Д/с «1000 днів для 

планети»

01.10, 4.05 #МузLove з Любою 

Морозовою

01.40 Розсекречена історія

02.35 Складна розмова

03.40 Тема дня

05.35 Спільноти тварин
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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

10.55, 12.20 Одруження 

наосліп

13.15 Міняю жінку

15.45 Сімейні мелодрами

17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова володарка»

19.20 Секретні матеріали

20.20 Чистоnews 2018

20.30 Т/с «Школа. Недитячі 

ігри»

21.30, 1.15 Модель XL-2

23.10, 0.50 Х/ф 
«Діамантова рука»

04.45 Клініка

ІНТЕР

04.05, 20.00 Подробиці

04.55 Top Shop

05.25 М/ф

06.15, 00.00 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00, 12.25, 20.40 Т/с 

«Поверни моє кохання»

13.50, 14.50, 15.45, 16.45 

Речдок

18.00, 19.00, 1.55 Стосується 

кожного

02.45 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, 2.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.00 Реальна містика. Новий 

сезон

13.20, 15.30, 4.30 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного злочину 

18.00 Т/с «Доктор Ковальчук 

2»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «Круговорот»

23.30 Т/с «CSI: Маямі»

01.30 Телемагазин

02.50 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.20 Служба розшуку дітей

03.25, 0.50 Зона ночі

05.00 Абзац

06.44, 7.59 Kids Time

06.45 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

08.00 Т/с «Друзі»

09.00 Т/с «Любов напрокат»

11.45 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»

17.00, 19.00 Хто проти 

блондинок?

21.00 Х/ф «Прискорення»

22.50 Заробітчани

ICTV

04.15 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.30, 8.45, 12.45, 15.45, 

18.45, 21.10 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 Прорвемось!

11.10, 13.20 Х/ф «Перший 
лицар»

14.25, 21.30 Т/с «Папаньки»

15.25, 16.20 Дизель-шоу

17.45 Т/с «Марк+Наталка»

20.20 Громадянська оборона 

22.45 «На трьох» 

23.45 Х/ф «Пункт 
призначення»

01.45 Т/с «У полі зору»

02.25 Х/ф «Загін 
особливого 
призначення»

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, 23.00, 
00.00, 1.00, 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

23.10 «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

05.35 Х/ф «Не було б 
щастя...»

06.50 Х/ф «Викуп»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Зупинився 

потяг»
10.55, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.35 

Свідок
12.50 Речовий доказ
15.50, 16.50, 21.20 Легенди 

карного розшуку
23.45 Т/с «Криміналіст»
02.00 Таємниці кримінального 

світу
03.05 Випадковий свідок
03.20 Правда життя. Професії
04.45 Top Shop

UA.Культура

06.00 Гімн України 
06.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — 
Володимир Моренець 
(ч. 1) 

06.35 Документальний цикл. 
Напам’ять. Володимир 
Чемерис

07.00 Новини 
07.00 Погода
07.05 Світ навколо
07.10 Візитки Полтавщини 
07.20 Лайфхак українською 
07.30 UA.МУЗИКА. Кліпи 
08.00 Новини 
08.05 Пізній ранок шоу 
09.00 Новини 
09.05 Пізній ранок шоу 
10.00 Світ навколо
10.05 Візитки Карпат 
10.10 Українська читанка. 

Андрій Бондар
10.20 Уроки української 

літератури
10.25 #ПроСлово з Тарасом 

Тополею
10.30 Лайфхак українською
10.45 Хочу бути
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 17

14.30 РадіоДень
14.55 Лайфхак українською 
15.05 UA.МУЗИКА. Кліп 
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 Олегом 
Скрипкою

17.05 100 років української 
літератури

17.15 100 років українського 
мистецтва

17.30 #МузLove з Любою 
Морозовою

18.00 Новини (із 
сурдоперекладом)

18.30 Тема дня 
18.50 UA.МУЗИКА. Кліп 
19.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — 
Володимир Моренець 
(ч. 2) 

19.40 Українська читанка. 
Юрій Вінничук 

19.55 Євгеній Стасіневич. 
«Східноєвропейський 
роман. Німецькомовні 
письменники»

20.30 #KіноWALL з Сергієм 
Тримбачем 

21.00 Львівський театр ім. 
Марії Заньковецької. 
Райнер Марія Рільке. 
«Завчасна паморозь»

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

Герасим’юк — 
Володимир Моренець 
(ч. 1)

01.45 Розсекречена історія
02.40 Олексанра Андрусик. 

Музичне агентство 
«Ухо». Як працювати з 
сучасною академічною 
музикою

03.15 Ольга Балашова. 
Кубофутуризм. 
Футуризм динамічний і 
кінетичний

03.45 Львівський театр ім. 
Марії Заньковецької. 
Райнер Марія Рільке. 
«Завчасна паморозь»

05.30 #KіноWALL з Сергієм 
Тримбачем 

СТБ

05.05, 15.25 Все буде добре!
07.05, 20.00, 22.45 

МастерШеф
11.00 Т/с «Анатомія Грей»
12.55 Битва екстрасенсів
17.30, 22.00 Вікна-новини
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
23.40 Один за всіх

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Новий день
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 19.45 
«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15 Ми всі...
12.00 Полудень
13.15, 14.15, 15.15 Деталі
16.15 Кримінал
17.00 Ситуація
18.10 «Ехо України»
20.00 Прямий ефір
22.00 Підсумки
23.30 МЕМ

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
08.00 Т/с «Пляжний коп»
08.55, 0.30 Т/с «Пляжний 

коп-2»
09.35, 18.15 Спецкор
10.15, 18.50 ДжеДАІ
10.55, 17.15 Загублений світ
13.00 Нове «Шалене відео 

по-українськи»
15.15 Х/ф «Бої в 

бронежилетах»
19.20, 20.25 Т/с «Ментівські 

війни. Харків»
21.30 Бокс. Титульні бої 

молодих лідерів 
і світових зірок 
професійного боксу

01.25 Т/с «Терра Нова»
03.00 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00, 16.05 Європейський 
WEEKEND

06.45 «Десна» — «Ворскла». 
ЧУ

08.15 «Борнмут» — 
«Кристал Пелес». ЧА

10.00, 15.40, 22.45 Футбол 
NEWS

10.25 «Арсенал-Київ» 
— «Динамо». ЧУ

12.10 Великий футбол
13.55 «Рома» — «Лаціо». ЧІ
16.55 «Челсі» — 

«Ліверпуль». ЧА

18.45 «Ювентус» — 
«Наполі». ЧІ

20.30 Журнал ЛЧ
21.00, 23.55 Ніч ЛЧ
21.55 «Ліон» — «Шахтар». 

ЛЧ УЄФА
00.45 Огляд вівторка. ЛЧ 

УЄФА
02.10 «Гоффенгайм» 

— «Ман Сіті». ЛЧ 
УЄФА

04.00 «Олімпік» — 
«Олександрія». ЧУ

ФУТБОЛ-2

06.00 «Фіорентина» 
— «Аталанта». ЧІ

07.50 Топ-матч
08.00, 1.45 «Чорноморець» 

— «Маріуполь». ЧУ
09.50, 15.35 «Журнал ЛЧ
10.20 Європейський 

WEEKEND
11.05 «Ювентус» — 

«Наполі». ЧІ
12.50 ЧА. Огляд туру
13.45 «Борнмут» — 

«Кристал Пелес». ЧА
16.05 Передмова до матчу 

«Спартак-Динамо» (К) 
(1994 /1995 рр.) ЛЧ 
з А. Шевченко

16.10 «Спартак» 
— «Динамо» (К)» 
(1994/1995 рр.) ЛЧ 
з А. Шевченко

17.55 «Вест Гем» — «МЮ». 
ЧА

19.40 «Гоффенгайм» 
— «Ман Сіті». ЛЧ 
УЄФА

21.50 «МЮ» — «Валенсія». 
ЛЧ УЄФА

23.55 «Ювентус» — «Янг 
Бойз». ЛЧ УЄФА

03.35 Огляд вівторка. ЛЧ 
УЄФА

04.05 «Сассуоло» — 
«Мілан». ЧІ

МЕГА

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

монстри
09.00, 20.50 Фестивалі 

планети
09.55 Там, де нас нема
11.05 Україна: забута історія
12.00 1377 спалених заживо
12.50, 19.40 Речовий доказ
15.00, 23.40 Вирішальні битви 

ІІ Світової
16.55, 22.45 Зброя: сімейна 

справа

17.50 Секретні території
00.40 Теорія змови
05.40 Бандитська Одеса

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

01.45 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Хоробрий 

кравчик»
11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»
12.00, 00.00 Мольфар
13.00 Країна У
14.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою
15.00, 3.40 Віталька
17.00, 2.50 Панянка-селянка
18.00 Чотири весілля
20.00, 23.00 Сімейка У
22.00 Казки У Кіно
01.00 Теорія зради
02.00 Т/с «Домашній арешт»
05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 21.00, 3.00 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.40 Т/с «Еліза»

11.25 Телепродаж

12.00 «Смачні історії»

13.10, 14.30 РадіоДень

13.35 Енеїда

14.05 Гордість світу

15.20 Т/с «Галерея Вельвет»

17.00 Д/с «Як працюють 

міста»

18.00, 0.10 Інформаційна 

година

19.00 Перший на селі

19.25 Світ дикої природи

20.30 Наші гроші

21.25, 3.20 Новини. Спорт

21.45 Неповторна природа

22.45 Д/с «1000 днів для 

планети»

23.40 Перша шпальта

01.10, 4.05 #KіноWALL з 

Сергієм Тримбачем

01.40 Розсекречена історія

02.35 Складна розмова

03.40 Тема дня

04.30 Фольк-music

05.35 Спільноти тварин
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ТБ-ВІВТОРОК УКРАЇНА МОЛОДА 7

Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити 
«Україну молоду» на листопад

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2018 рiк:

на місяць — 59 грн. 81 коп.,

до кінця року — 119 грн. 62 коп.,

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 79 грн. 81 коп.,

до кінця року — 159 грн. 62 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 21 грн. 51 коп.,

до кінця року — 43 грн. 02 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 жовтня включно, i ви 
отримуватимете газету з листопада.
 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

ПЕРЕДПЛАТА-2018■



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

13.20 Міняю жінку

15.45 Сімейні мелодрами

17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова володарка»

19.20 Секретні матеріали

20.20 Чистоnews 2018

20.30 Т/с «Школа. Недитячі 

ігри»

21.30, 1.35 Король десертів

23.20, 0.50 Х/ф «Інша 
жінка»

ІНТЕР

04.10, 20.00 Подробиці
04.50 Top Shop
05.25 М/ф
06.15, 00.00 Слідство вели... 
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»
10.00, 12.25, 20.40 Т/с 

«Поверни моє кохання»

13.50, 14.50, 15.45, 16.45 
Речдок

18.00, 19.00, 1.55 Стосується 
кожного

02.45 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 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.00 Реальна містика. Новий 

сезон

13.20, 15.30, 4.30 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного злочину

18.00 Т/с «Доктор Ковальчук-

2»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «Круговорот»

23.30, 2.00 Т/с «CSI: Маямі»

01.30 Телемагазин

02.50 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.55 Зона ночі

04.45 Абзац

06.44, 7.59 Kids Time

06.45 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

08.00 Т/с «Друзі»

09.00 Т/с «Любов напрокат»

11.45 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»

17.00, 19.00 Кохання на 

виживання

21.00 Х/ф «Кілери»

23.00 Заробітчани

01.00 Х/ф «Прискорення»

02.50 Служба розшуку дітей

ICTV

04.05 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.30, 8.45, 12.45, 15.45, 

18.45, 21.10 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35, 10.10 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини 

11.10, 13.25 Х/ф «Пункт 

призначення»

13.50, 21.30 Т/с «Папаньки»

14.50, 16.20 Дизель-шоу

17.45 Т/с «Марк+Наталка»

20.20 Секретний фронт 

22.40 «На трьох» 

23.45 Х/ф «Пункт 

призначення-2»

01.35 Т/с «У полі зору»

02.25 Х/ф «Поїзд поза 

розкладом»

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, 23.00, 

00.00, 1.00, 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

23.10 «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 «Де 0-42?»
07.10 Х/ф «Спосіб 

убивства»
08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Нічний 
мотоцикліст»

10.25, 19.30 Т/с «Коломбо»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.40 

Свідок

12.50 Речовий доказ

15.50, 16.50, 21.05 Легенди 

карного розшуку

23.45 Т/с «Криміналіст»

02.00 Таємниці кримінального 

світу

03.10 Випадковий свідок

03.25 Правда життя. Професії

04.45 Top Shop

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — 

Володимир Моренець 

(ч. 2) 

06.35 Документальний цикл. 

«Напам’ять. Юрій 

Костенко»

07.00 Новини 

07.00 Погода

07.05 Світ навколо

07.10 Візитки Полтавщини 

07.20 Лайфхак українською 

07.30 UA.МУЗИКА. Кліпи 

08.00 Новини 

08.05 Пізній ранок шоу

09.00 Новини 

09.05 Пізній ранок шоу 

10.00 Світ навколо

10.05 Візитки Карпат 

10.15 Українська читанка. 

Тарас Прохасько

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 

11.40 100 років української 

літератури 

11.50 100 років українського 

мистецтва 

12.05 Львівський театр ім. 

Марії Заньковецької. 

Райнер Марія Рільке. 

«Завчасна паморозь»

14.15 Двоколісні хроніки 

14.30 52 уїк-енди 

14.55 Лайфхак українською 

15.05 UA.МУЗИКА. Кліп 

15.10 РадіоДень. Життя+

15.30 Хто в домі хазяїн? 

15.55 Школа Мері Поппінс

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій час/

Модуль знань

16.50 Уроки української 

літератури 

17.00 #ПроСлово з Оксаною 

Забужко

17.05 100 років української 

історії

17.15 100 років українського 

кінематографа 

17.30 #KіноWALL з Сергієм 

Тримбачем 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.30 Тема дня 

18.50 UA.МУЗИКА. Кліп 

19.00 Документальна 

програма. Одеський 

оперний «…нехай 

корабель пливе…» 

19.40 Українська читанка. 

Лариса Денисенко

20.00 Відкривай Україну з 

Суспільним 

20.30 #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим 

21.00 Київський академічний 

Молодий театр. Мері 

Шизгал. «Любофф» 16+

23.00 Новини

23.30 Тема дня

23.55 Фольк-music 

01.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — 

Володимир Моренець 

(ч. 2)

01.45 Розсекречена історія

02.40 Іван Козленко «Люди і 

апарати. Становлення 

українського кіно». 

UPLectorium.

Розсстріляне 

відродження

03.45 Київський академічний 

Молодий театр. Мері 

Шизгал. «Любофф», 16+

05.30 #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим 

 

СТБ

04.45, 15.25 Все буде добре!

06.45, 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 «Коли ми вдома. 

Нова історія»

23.40 Слідство ведуть 

екстрасенси

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Новий день

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 18.00, 19.45 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15 Ми всі...

12.00 Полудень

13.15, 14.15, 15.15 Деталі

16.15 Кримінал

17.00 Ситуація

18.10 «Ехо України»

20.00 Прямий ефір

22.00 Підсумки

23.30 МЕМ

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Пляжний коп»

08.55, 1.00 Т/с «Пляжний 

коп-2»

09.35, 18.15 Спецкор

10.15, 18.50 ДжеДАІ

10.55, 17.15 Загублений світ

13.00 Помста природи

15.15 Х/ф «Сталевий 
світанок»

19.25, 20.30 Т/с «Ментівські 

війни. Харків»

21.35, 23.20 Т/с «Касл-7»

01.55 Т/с «Терра Нова»

02.35 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00 Топ-матч

06.10 «Рома» — «Лаціо». ЧІ

08.10 «Ювентус» — «Янг 

Бойз». ЛЧ УЄФА

10.00, 15.40, 22.45 Футбол 

NEWS

10.25 «МЮ» — «Валенсія». 

ЛЧ УЄФА

12.10 «Десна» — «Ворскла». 

ЧУ

13.55 Огляд вівторка. ЛЧ 

УЄФА

15.10 Сіткорізи

16.05, 18.50 Ніч ЛЧ

17.00 «Ліон» — «Шахтар». 

ЛЧ УЄФА

19.40 «Локомотив» — 

«Шальке». ЛЧ УЄФА

21.50 «Тоттенгем» — 

«Барселона». ЛЧ УЄФА

23.55 «Наполі» — 

«Ліверпуль». ЛЧ УЄФА

01.45 Огляд середи. ЛЧ 

УЄФА

03.10 Журнал ЛЄ

04.05 «ПСЖ» — «Црвена 

Звезда». ЛЧ УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00, 12.35, 18.15 Огляд 

вівторка. ЛЧ УЄФА

07.20, 10.05 Ніч ЛЧ

08.15, 0.25 «Ліон» — 

«Шахтар». ЛЧ УЄФА

10.55 «Гоффенгайм» 

— «Ман Сіті». ЛЧ 

УЄФА

13.45 «МЮ» — «Валенсія». 

ЛЧ УЄФА

15.30 Журнал ЛЄ

16.25 «Ювентус» — «Янг 

Бойз». ЛЧ УЄФА

19.40 «ПСЖ» — «Црвена 

Звезда». ЛЧ УЄФА

21.50 ЛЧ. ONLINE

02.15 «Локомотив» — 

«Шальке». ЛЧ УЄФА

04.05 «Тоттенгем» — 

«Барселона». ЛЧ УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.00, 13.55 Правда життя

08.00 Природа сьогодення

09.00, 20.50 Фестивалі 

планети

10.00 Брама часу

11.00 Україна: забута історія

12.00 Таємниці дефіциту

12.50, 19.40 Речовий доказ

15.00, 23.45 Вирішальні битви 

ІІ Світової

16.00, 21.45 Річкові монстри

16.55, 22.45 Зброя: сімейна 

справа

17.50 Секретні території

00.40 Війна всередині нас

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

01.45 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

09.45 Х/ф «Столику, 

накрийся»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

12.00, 00.00 Мольфар

13.00 Країна У

14.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

15.00, 3.40 Віталька

17.00, 2.50 Панянка-селянка

18.00 Чотири весілля

20.00, 23.00 Сімейка У

22.00 Казки У Кіно

01.00 Теорія зради

02.00 Т/с «Домашній арешт»

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 21.00, 3.00 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.40 Т/с «Еліза»

11.25 Телепродаж

12.00 Смачні історії

13.10 РадіоДень

13.35 Енеїда

14.05 Гордість світу

14.30 52 уїк-енди

15.20 Т/с «Галерея Вельвет»

17.00 Д/с «Як працюють 

міста»

18.00, 0.10 Інформаційна 

година

19.00 Пліч-о-пліч

19.25 Д/с «Наглядачі 

заповідника»

20.30, 23.40, 2.35 Складна 

розмова

21.25, 3.20 Новини. Спорт

21.45 Неповторна природа

22.45 Д/с «1000 днів для 

планети»

01.10, 4.05 #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим

01.40 Розсекречена історія

03.40 Тема дня

04.30 Фольк-music

05.35 Спільноти тварин
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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

10.55, 12.20 Одруження 

наосліп

13.05, 14.25 Міняю жінку

15.45 Сімейні мелодрами

17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова володарка»

19.20, 4.45 Секретні матеріали

20.20 Чистоnews 2018

20.30 Т/с «Школа. Недитячі 

ігри»

21.30 Гроші 2018

22.30 Право на владу 2018

01.00 Х/ф «Чорне Різдво»

ІНТЕР

04.05, 20.00 Подробиці

04.55 Top Shop

05.25 М/ф

06.15, 00.00 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00, 12.25, 20.40 Т/с 

«Поверни моє кохання»

13.50, 14.50, 15.45, 16.45 

Речдок

18.00, 19.00 Стосується 

кожного

00.50 Х/ф «Неприборканий»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.00 Реальна містика. Новий 

сезон

13.20, 15.30, 4.30 Агенти 

справедливості

16.00 Історія одного злочину 

18.00 Т/с «Доктор Ковальчук-2»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «Круговорот»

23.20 Контролер

00.00 Т/с «CSI: Маямі»

01.45 Телемагазин

02.15 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

04.45 Абзац

06.44, 7.59 Kids Time

06.45 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

08.00 Т/с «Друзі»

09.00 Т/с «Любов напрокат»

11.45 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»

17.00, 19.00 Хто зверху?

21.00 Х/ф «Коломбіана»

23.00 Заробітчани

01.00 Служба розшуку дітей

01.05 Зона ночі

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.25 Студія Вашингтон

04.30, 8.45, 12.45, 15.45, 

18.45, 21.10 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

11.15, 13.20 Х/ф 

«Таємничий острів»

13.40, 21.30 Т/с «Папаньки»

14.45, 16.20 Дизель-шоу

17.45 Т/с «Марк+Наталка»

20.20 Інсайдер

22.20 Нові лідери

00.00 Х/ф «Пункт 

призначення-3»

01.50 Т/с «У полі зору»

02.40 Стоп-10

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, 23.00, 

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

07.15, 12.25, 15.25, 18.15, 

23.55 Погода в Україні

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

23.10 «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 «Чекаю та 
сподіваюсь»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Гладіатор за 
наймом»

10.50, 19.30 Т/с «Коломбо»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.40 

Свідок

12.50 Речовий доказ

15.50, 16.50, 21.25 Легенди 

карного розшуку

23.45 Т/с «Криміналіст»

02.00 Таємниці кримінального 

світу

03.10 Випадковий свідок

03.30 Правда життя. Професії

04.50 Top Shop

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — 

Володимир Моренець 

(ч. 3) 

06.30 Документальний цикл. 

Напам’ять. Олекса 

Петрів

07.00 Новини 

07.00 Погода

07.05 Світ навколо

07.10 Візитки Полтавщини 

07.20 Лайфхак українською 

07.30 UA.МУЗИКА. Кліпи 

08.00 Новини 

08.05 Пізній ранок шоу 

09.00 Новини 

09.05 Пізній ранок шоу 

10.00 Світ навколо

10.05 Візитки Карпат

10.15 Українська читанка. 

Софія Андрухович

10.20 Уроки української 

літератури

10.35 Лайфхак українською

10.50 Як це? 

11.15 100 років української 

історії

11.25 100 років української 

літератури

11.35 100 років українського 

кінематографа

11.45 100 років українського 

мистецтва

12.05 Київський академічний 

Молодий театр. Мері 

Шизгал. Любофф 16+

14.15 Двоколісні хроніки 

14.30 РадіоДень

14.55 Лайфхак українською 

15.05 UA.МУЗИКА. кліп 

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

16.50 #ПроСлово з Сашею 

Кольцовою

17.05 100 років українського 

мистецтва 

17.20 100 років української 

літератури 

17.30 #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.30 Тема дня 

18.50 UA.МУЗИКА. кліп 

19.00 Документальна 

програма. Одеський 

оперний «…нехай 

корабель пливе…» 

19.40 Українська читанка. 

Григорій Семенчук 

20.00 Букоголіки 

20.30 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом 

21.00 Київський академічний 

Молодий театр. Іван 

Нечуй-Левицький. 

Кайдаші 12+

23.00 Новини

23.30 Тема дня

23.55 Фольк-music 

01.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — 

Володимир Моренець 

(ч. 3)

01.45 Розсекречена історія

02.40 Едвард Лукас, Наталья 

Гуменюк. Нова холодна 

війна – хто виграє і як 

вона може закінчитися

03.35 Київський академічний 

Молодий театр. Іван 

Нечуй-Левицький. 

Кайдаші 12+

05.30 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом

 

СТБ

04.30, 15.25 Все буде добре!

06.25 МастерШеф

11.20 Т/с «Анатомія Грей»

13.15 Битва екстрасенсів

17.30, 22.00 Вікна-новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.45 Зважені та 

щасливі

00.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Новий день

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 18.00, 19.45 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15 Ми всі...

12.00 Полудень

13.15, 14.15, 15.15 Деталі

16.15 Кримінал

17.00 Ситуація

18.10 «Ехо України»

20.00 Прямий ефір

22.00 Підсумки

23.30 МЕМ

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 8.55, 1.00 Т/с 

«Пляжний коп-2»

09.35, 18.15 Спецкор

10.15, 18.50 ДжеДАІ

10.55, 17.15 Загублений світ

13.00 Відеобімба

15.20 Х/ф «Ірландець»
19.25, 20.30 Т/с «Ментівські 

війни. Харків»

21.35, 23.20 Т/с «Касл-7»

01.55 10 тур ЧУ з футболу 

«Зоря» — «Львів»

03.45 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 «Локомотив» — 

«Шальке». ЛЧ УЄФА

07.45, 3.35 Сіткорізи

08.15 «МЮ» — «Валенсія». 

ЛЧ УЄФА

10.00, 15.40, 20.40, 22.45 

Футбол NEWS

10.25 «Тоттенгем» — 

«Барселона». ЛЧ УЄФА

12.10 ЛЧ. ONLINE

14.35 Топ-матч

14.45 Журнал ЛЄ

16.05 «Наполі» — 

«Ліверпуль». ЛЧ УЄФА

17.55 Огляд середи. ЛЧ 

УЄФА

18.45, 21.55 Шлях до Баку

19.50 «Ворскла» — 

«Спортінг». ЛЄ УЄФА

23.00 ЛЄ. ONLINE

23.55 «Айнтрахт» — 

«Лаціо». ЛЄ УЄФА

01.45 «Астана» — «Ренн». 

ЛЄ УЄФА

04.05 «Карабах» — 

«Арсенал». ЛЄ УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00, 15.20 Огляд середи. ЛЧ 

УЄФА

07.20 «Наполі» — 

«Ліверпуль». ЛЧ УЄФА

09.10, 16.40 Журнал ЛЄ

10.05 «ПСЖ» — «Црвена 

Звезда». ЛЧ УЄФА

11.50 «Ліон» — «Шахтар». 

ЛЧ УЄФА

13.35, 0.40 «Тоттенгем» 

— «Барселона». ЛЧ 

УЄФА

17.35 «Астана» — «Ренн». 

ЛЄ УЄФА

19.45 «Карабах» — 

«Арсенал». ЛЄ УЄФА

21.50 «Яблонець» 

— «Динамо» (К). ЛЄ 

УЄФА

23.55 Шлях до Баку

02.30 Огляд вівторка. ЛЧ 

УЄФА

03.30 ЛЧ. ONLINE

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.00, 13.55, 0.40 Правда 

життя

08.00 Природа сьогодення

09.00, 20.50 Фестивалі 

планети

10.00 Брама часу

11.00 Україна: забута історія

12.00 Таємниці дефіциту

12.50, 19.40 Речовий доказ

15.00, 23.45 Вирішальні битви 

ІІ Світової

16.00, 21.45 Річкові монстри

16.55 Скарби зі сховищ

17.50 Секретні території

22.45 Зброя: сімейна справа

04.15 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

09.30 Х/ф «Залізний Ганс»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

12.00, 0.00 Мольфар

13.00 Країна У

14.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

15.00, 3.40 Віталька

17.00, 2.50 Панянка-селянка

18.00 Чотири весілля

20.00, 23.00 Сімейка У

22.00 Казки У Кіно

01.00 Теорія зради

02.00 Т/с «Домашній арешт»

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 21.00, 3.00 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.40 Т/с «Еліза»

11.25 Телепродаж

12.00 Смачні історії

13.10, 14.30 РадіоДень

13.35 Енеїда

14.05, 22.45 Гордість світу

15.20 Т/с «Галерея Вельвет»

17.00 Д/с «Як працюють 

міста»

18.00, 0.10 Інформаційна 

година

19.00 #ВУКРАЇНІ

19.25 Д/с «Наглядачі 

заповідника»

20.30 Схеми. Корупція в 

деталях

21.25, 3.20 Новини. Спорт

21.45 Сильна доля

23.40 Наші гроші

01.10, 4.05 #NeoСцена з 

Олегом Вергелісом

01.40 Розсекречена історія

02.35 Складна розмова

03.40 Тема дня

04.30 Фольк-music

05.35 Спільноти тварин
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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

10.55, 12.20 Одруження 

наосліп

13.00, 14.20 Міняю жінку

15.45 Сімейні мелодрами

17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова володарка»

19.20, 5.10 Секретні матеріали

20.15 Ліга сміху 2018

22.20 Ігри приколів 2018

23.20, 1.20 Вечірній Київ

05.20 Чистоnews 2018

ІНТЕР

03.20 Код доступу

03.30 Щоденник вагітної

04.55 Top Shop

05.25 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»

10.00, 12.25 Т/с «Поверни моє 

кохання»

13.50, 14.50, 15.45, 16.45, 1.35 

Речдок

18.00 Стосується кожного

20.00 Подробиці тижня

23.50 Х/ф «34-й швидкий»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.30 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.00, 3.30 Реальна містика

13.10, 15.30 Т/с «Одна на 

двох»

18.00 Т/с «Доктор Ковальчук-

2»

19.45 Говорить Україна

21.00, 00.00 Т/с «Біжи, не 

озирайся»

23.20 По слідах

02.00 Телемагазин

05.30 Зоряний шлях

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.20 Зона ночі

04.15 Абзац

05.54, 7.49 Kids Time

05.55 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

07.50 Т/с «Друзі»

09.45, 21.40 Київ вдень та 

вночі

12.35 Кохання на виживання

16.30, 19.00 Топ-модель

00.30 Х/ф «Із пітьми»

02.15 Служба розшуку дітей

ICTV

04.05 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.30, 8.45, 12.45, 15.45, 

18.45, 21.10 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 Інсайдер

11.10, 13.20 Х/ф 

«Таємничий острів»

13.35 Т/с «Папаньки»

14.40, 16.25, 21.30 Дизель-

шоу

17.50, 0.20 Т/с «Марк+Наталка»

20.20 Антизомбі 

04.00 Стоп-10

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.30, 7.25, 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, 23.00, 

00.00, 1.00, 2.00, 3.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.12, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.30 Драйв

08.15 Топ дня

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

23.10 «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 «Ще до війни»
08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Таємниця 
записної книжки»

10.35, 19.30 Т/с «Коломбо»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 3.00 

Свідок

12.50 Речовий доказ

15.55, 16.55, 21.30 Легенди 

карного розшуку

23.45 Т/с «Криміналіст»

01.55 Таємниці кримінального 

світу

03.30 Випадковий свідок

03.50 Правда життя. Професії

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — 

Володимир Моренець 

(ч. 4) 

06.30 Документальна 

програма. «Персона- 

ґрата. Іван Фундуклей»

07.00 Новини 

07.00 Погода

07.05 Світ навколо

07.10 Візитки Полтавщини 

07.20 Лайфхак українською 

07.30 UA.МУЗИКА. Кліпи 

08.00 Новини 

08.05 Пізній ранок шоу 

09.00 Новини 

09.05 Пізній ранок шоу 

10.00 Світ навколо

10.05 Візитки Карпат 

10.10 Українська читанка. 

Григорій Семенчук

10.20 Уроки української 

літератури 

10.35 Лайфхак українською 

10.50 Додолики. Лялькове 

шоу 

11.00 Мистецькі історії

11.15 100 років української 

історії 

11.25 100 років української 

літератури 

11.45 #ПроСлово з Тарасом 

Тополею

11.50 100 років українського 

мистецтва 

12.05 Київський академічний 

Молодий театр. Іван 

Нечуй-Левицький. 

«Кайдаші», 12+

14.00 Документальний цикл. 

«Дешевий відпочинок. 

Мадрид»

14.30 РадіоДень

14.55 Лайфхак українською 

15.05 UA.МУЗИКА. Кліп 

15.10 РадіоДень. Життя+

15.30 Лайфхак українською 

15.40 Хто в домі хазяїн? 

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій час/

Модуль знань

16.50 Уроки української 

літератури 

17.00 #ПроСлово з 

Олександром Ірванцем

17.10 100 років українського 

кінематографа 

17.30 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.30 Тема дня 

18.50 UA.МУЗИКА. Кліп 

19.00 Документальна 

програма. «Біографії 

великих. Ніл Амстронг»

20.00 Музеї. Як це працює?

20.30 Як дивитися кіно 

20.55 Національна опера 

України. Юрій 

Шевченко. «За двома 

зайцями»

22.20 Вечірнє шоу з Юрієм 

Марченком

23.00 Новини

23.30 Тема дня

23.55 Фольк-music 

01.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — 

Володимир Моренець 

(ч. 4) 

01.45 Розсекречена історія

02.35 Юрій Андрухович. 

«Розстріляне 

відродження. 

Українська культура 

10-30 років»

03.10 Національна опера 

України. Михайло 

Булгаков. «Майстер і 

Маргарита»

05.30 Як дивитися кіно

 

СТБ

05.45 Т/с «Коли ми вдома»

07.40 Х/ф «Кардіограма 
кохання»

09.25 Т/с «Пізнє каяття»

17.30, 22.00 Вiкна-Новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00 Цієї миті рік потому

22.45 Ультиматум

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Новий день

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 «Репортер». 

Новини

09.15, 10.15, 11.15 Ми всі...

12.00 Полудень

13.15, 14.15, 15.15 Деталі

16.15 Кримінал

17.00 Ситуація

18.00 Підсумки

19.00 «Ехо України»

22.00 Поярков. NEWS

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 8.55 Т/с «Пляжний 

коп-2»

09.35, 18.15 Спецкор

10.15, 18.50 ДжеДАІ

10.55, 17.20 Загублений світ

13.00, 1.30 Т/с «Терра Нова»

19.25 Т/с «Разом назавжди»

23.10 Змішані єдиноборства. 

UFC. №211

02.50 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 «Гоффенгайм» 

— «Ман Сіті». ЛЧ 

УЄФА

07.45 Огляд вівторка. ЛЧ 

УЄФА

08.15, 23.25 

«Айнтрахт» — «Лаціо». 

ЛЄ УЄФА

10.00, 15.40, 22.15 Футбол 

NEWS

10.25 «Наполі» — 

«Ліверпуль». ЛЧ УЄФА

12.10 Огляд середи. ЛЧ 

УЄФА

13.00 «Карабах» — 

«Арсенал». ЛЄ УЄФА

14.45 Огляд матчів. ЛЄ УЄФА

16.05, 18.55 Шлях до Баку

17.10 «Ворскла» — 

«Спортінг». ЛЄ УЄФА

19.40 «Яблонець» 

— «Динамо» (К). ЛЄ 

УЄФА

21.25 «Торіно» — 

«Фрозіноне». ЧІ

01.15 ЧІ. Передмова до туру

01.45 «ПСЖ» — «Црвена 

Звезда». ЛЧ УЄФА

03.35 ЛЄ. ONLINE

ФУТБОЛ-2

06.00 «Астана» — «Ренн». 

ЛЄ УЄФА

07.50, 10.45, 13.25 Шлях до 

Баку

08.55 «Ворскла» — 

«Спортінг». ЛЄ УЄФА

11.35 «Яблонець» 

— «Динамо» (К). ЛЄ 

УЄФА

14.05 Топ-матч

14.20 ЛЄ. ONLINE

16.10 ЧІ. Передмова до туру

16.40 «Айнтрахт» — 

«Лаціо». ЛЄ УЄФА

18.25 «Карабах» — 

«Арсенал». ЛЄ УЄФА

20.10 «Ліон» — «Шахтар». 

ЛЧ УЄФА

21.55 «Брайтон» — «Вест 

Гем». ЧА

00.00 Світ Прем’єр-ліги

00.30 «Гоффенгайм» 

— «Ман Сіті». ЛЧ 

УЄФА

02.15 Огляд середи. ЛЧ 

УЄФА

03.35 ЧІ. Передмова до туру

04.05 «Торіно» — 

«Фрозіноне». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.00, 13.55 Правда життя

08.00 Природа сьогодення

09.00, 20.50 Фестивалі 

планети

10.00 Брама часу

11.00 Історія українських 

земель

12.00 Таємниці дефіциту

12.50, 19.40 Речовий доказ

15.00, 23.45 Вирішальні битви 

ІІ Світової

16.00, 21.45 Річкові монстри

16.50 Зброя: сімейна справа

17.50 Секретні території

22.45 Скарби зі сховищ

00.40 Містична Україна

02.20 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, 011.50, 12.50, 13.50, 

20.00, 21.00, 00.00 Орел 

і решка

00.50 Вечірній квартал

02.45 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

09.20 Х/ф «Гіббі»
11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

12.00, 0.45 Мольфар

13.00 Країна У

14.00 Одного разу під 

Полтавою

15.00, 3.35 Віталька

16.30 Х/ф «Сам удома-4»
18.00 Чотири весілля

20.00 Сімейка У

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

22.45 Х/ф «Потанцюймо»
01.45 17+

02.45 Панянка-селянка

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 21.00, 3.00 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.40 Т/с «Еліза»

11.25 Телепродаж

12.00 Смачні історії

13.10, 14.30 РадіоДень

13.35 Енеїда

14.05, 23.15 «Гордість світу»

15.20 Т/с «Галерея Вельвет»

17.00 Д/с «Як працюють 

міста»

18.00, 0.10 Інформаційна 

година

18.50 VoxCheck

19.00 Чудова гра

19.25 Д/с «Наглядачі 

заповідника»

20.30 Перша шпальта

21.25, 3.20 Новини. Спорт

21.45 Д/ф «Процес. Російська 

держава проти Олега 

Сенцова»

23.40 Схеми. Корупція в 

деталях

01.10 52 уїк-енди

01.30 Роздягалка

02.00 Орегонський путівник

03.40 Тема дня

04.05 Як дивитися кіно

04.30 Фольк-music

05.35 Спільноти тварин

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 28—29 ВЕРЕСНЯ 2018
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 19.30 ТСН

07.00 Гроші 2018

08.00 Сніданок. Вихідний

10.00, 10.35 Їмо за 100

11.20, 23.10 Світське життя 

2018

12.30 Модель XL-2

14.25 Король десертів

16.35 Вечірній квартал

18.30 Розсміши коміка 2018

20.15 Українські сенсації

21.15 Жіночий квартал

00.15 Ігри приколів 2018

01.15 Вечірній Київ

05.00 Секретні матеріали

ІНТЕР

04.00 Д/ф «Ролан Биков»

04.50 Top Shop

05.20 Україна вражає

06.15 М/ф

06.55 Чекай на мене. Україна

08.20 Х/ф «Ключ без права 
передачі»

10.20 Х/ф «Доживемо до 
понеділка»

12.30 Х/ф «Весна на 
Зарічній вулиці»

14.30 Х/ф «Про Любов»
16.15 Т/с «Криве дзеркало 

душі»

20.00, 2.00 Подробиці

20.30 Крутіше за всіх

22.30 Свято Великого боксу

23.25 Х/ф «Найкраща 
пропозиція»

02.30 Код доступу

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

07.15, 5.10 Зоряний шлях

08.10, 15.20 Т/с «Кругообіг»

16.10, 19.40 Т/с «Кров ангела»

21.00 Шоу Братів Шумахерів

23.00, 2.20 Т/с «Нелюба»

01.50 Телемагазин

03.10 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.50 Зона ночі

05.54, 7.09 Kids Time

05.55 М/с «Лунтик і його 

друзі»

07.10 Ревізор

10.00 Пристрасті за 

Ревізором

12.15 Хто проти блондинок?

14.15 Хто зверху?

16.15 М/ф «Рататуй»

18.20 Х/ф «Кінгсмен: 

таємна служба»

21.00 Х/ф «Кінгсмен: 

золоте кільце»

00.00 Х/ф 

«Ультраамериканці»

ICTV

05.05 Скарб нації

05.10 Еврика!

05.20, 12.45, 18.45 Факти

05.40 Більше ніж правда

07.30 Я зняв!

09.25 Дизель-шоу

10.45, 11.45 Особливості 

національної роботи

13.00 «На трьох»

14.50 Т/с «Марк+Наталка»

19.20 Надзвичайні новини

20.05 Х/ф «Шалений Макс: 

дорога гніву»

22.35 Х/ф «Вершник-

привид-2: дух 

помсти»

00.30 Х/ф «Пункт 

призначення-2»

02.05 Т/с «У полі зору»

03.25 Х/ф «Бережіть жінок»

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

05.10, 4.50 Top Shop
06.10 Х/ф «Слухати у 

відсіках»
08.50 Х/ф «Товариш 

генерал»
10.35 Х/ф «Міцний 

горішок»
12.00 Україна вражає
12.55, 3.25 Речовий доказ
15.05 Склад злочину
16.40 Круті 90-ті
18.25 Свідок. Агенти
19.00, 2.20 Свідок
19.30 Х/ф «Ти — мені, я 

— тобі»
21.15 Х/ф «Блеф»
23.30 Х/ф «Шлях війни»
01.15 Таємниці кримінального 

світу
02.50 Випадковий свідок
03.55 Легенди бандитської 

Одеси

UA.Культура

06.00 Гімн України 
06.00 Територія Кіно. Ігор 

Савиченко
07.00 Новини 
07.05 Документальна 

програма. Біографії 
великих. Спадок 
Кеннеді

08.00 Новини 
08.05 Казки Лiрника Сашка 
08.20 Додолики. Лялькове 

шоу 
08.35 Хочу бути
09.00 Новини 
09.05 Світ навколо
09.10 Хто в домі хазяїн? 
09.35 Українська читанка. 

Тарас Прохасько
09.50 Фольк-music. Діти 
10.40 100 років української 

історії
10.45 100 років української 

літератури
11.00 100 років українського 

мистецтва 
11.05 100 років українського 

кінематографа
11.20 Національна опера 

України. Михайло 
Булгаков. Майстер і 
Маргарита

14.00 Документальний цикл 
#ВУКРАЇНІ

14.30 Документальна 
програма. Скіфія. 
Царство курганів 

15.05 UA.МУЗИКА. кліп 
15.10 Суспільний університет 
15.40 NA HI BA 
15.50 Май у Херсоні. 

Екскурсія містом 
16.10 РадіоДень. Книжкова 

лавка. ТОП 7
17.00 Документальний цикл. 

Незвідані шляхи 
17.55 Міжнародний день 

джазу/телевізійна 
версія

18.50 Поетична сторінка від 
Василя Герасим’юка. 
Микола Вінграновський

19.05 Сильна доля 
20.00 Документальний цикл. 

Історії великого кохання
21.00 Київський академічний 

Молодий театр. Фрідріх 
Шиллер. Підступність і 
кохання 16+

23.00 Головна роль. Наталя 
Ворожбит

23.55 Фольк-music 
01.45 Документальна 

програма. Одеський 
оперний «…нехай 
корабель пливе…» 

03.00 РадіоДень на 
Книжковому Арсеналі 
/повтор 

03.45 Київський академічний 
Молодий театр. Фрідріх 
Шиллер. Підступність і 
кохання 16+

05.25 Книжковий арсенал. 
P.S. 

 
СТБ

5.50 Т/с «Коли ми вдома»
8.30 Караоке на майдані
9.30 Все буде смачно!
11.30 Цієї миті рік потому
13.30 Зважені та щасливі
16.30 Хата на тата
19.00 Х-Фактор
21.55 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 19.00 
«Репортер». Новини

09.15, 11.15, 14.15, 17.15 LIVE
10.15 Новини....до дошки!
12.00 Кисельов. Авторське
13.00 Споживач
15.00 Концерт
16.00 Ток-шоу «18 мінус»
18.00, 23.00 Кримінал
19.15 Один за всіх
20.00 «THE WEEK»
22.00 Закрита зона

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
08.10 102. Поліція
09.05 Загублений світ
13.10 Т/с «Ділянка 

лейтенанта Качури. 
Фільм 3. Смертельний 
танець»

17.25 Х/ф «Аттіла»
19.10 Х/ф «Царство 

небесне»
22.00 Неминуча війна
23.55 Т/с «Терра Нова»
03.05 Цілком таємно
04.45 Облом.UA.
05.15 Змішані єдиноборства. 

UFC 229

ФУТБОЛ-1

06.00 «Ювентус» — «Янг 
Бойз». ЛЧ УЄФА

07.45 ЧІ. Передмова до туру
08.15 «Яблонець» 

— «Динамо» (К). ЛЄ 
УЄФА

10.00, 15.40, 22.15 Футбол 
NEWS

10.25 «Ліон» — «Шахтар». 
ЛЧ УЄФА

12.10 «Брайтон» — «Вест 
Гем». ЧА

13.55 «Ворскла» — 
«Спортінг». ЛЄ УЄФА

15.55 «Кальярі» — 
«Болонья». ЧІ

16.45, 19.45 Футбол Tables
17.55, 23.25 Огляд матчів. ЛЄ 

УЄФА
18.50 Топ-матч
18.55 «Удінезе» — 

«Ювентус». ЧІ
20.55 Світ Прем’єр-ліги

21.25 «Емполі» — «Рома». ЧІ
00.20 «Маріуполь» — 

«Карпати». ЧУ
02.10 «МЮ» — «Ньюкасл». 

ЧА
04.00 «Олександрія» 

— «Чорноморець». ЧУ

ФУТБОЛ-2

06.00 Світ Прем’єр-ліги
06.30 «Брайтон» — «Вест 

Гем». ЧА
08.20 «Карабах» — 

«Арсенал». ЛЄ УЄФА
10.10 ЧА. Передмова до туру
10.40 ЧІ. Передмова до туру
11.10 «Тоттенгем» — 

«Барселона». ЛЧ УЄФА
13.00 ЧА. Передмова до туру
13.30, 15.55, 18.55 Тур ONLINE
13.55 «Маріуполь» — 

«Карпати». ЧУ
14.45, 17.45 Футбол Tables
16.55 «Олександрія» 

— «Чорноморець». ЧУ
19.25 «МЮ» — «Ньюкасл». 

ЧА
20.15 Футбол NEWS
21.30 Огляд матчів. ЛЄ УЄФА
22.25 «Яблонець» — 

«Динамо» (К). ЛЄ УЄФА

00.15 «Кальярі» — 

«Болонья». ЧІ

02.05 «Наполі» — 

«Ліверпуль». ЛЧ УЄФА

03.55 «Удінезе» — 

«Ювентус». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.30, 19.00 Історія 

криміналістики

10.00 Вирішальні битви ІІ 

Світової

12.00 Ера Хаббла

12.55 Всесвіт Хаббла

13.50 Місяць зблизька

14.50 Природа сьогодення

17.00 Річкові монстри

21.30 Таємниці матерії

00.35 Шосте відчуття. Дар чи 

прокляття?

01.30 Секти. Контроль 

свідомості

02.25 Прокляття відьом

03.15 Академік Корольов

04.10 Містична Україна

05.45 Бандитська Одеса

К1

06.30 Top Shop
07.40 TiBi Абетка
07.50 Чи знаєте ви, що...
08.15 Орел і решка
11.00 Ух ти show
12.10 М/ф «Астерікс і Обелікс 

підкорюють Америку»
13.50, 18.50 Орел і решка
23.50 Х/ф «Серена»
01.50 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
11.40 М/ф «Йосип: Володар 

снів»
13.00 Х/ф «Залізний Ганс»
14.30 Чотири весілля
17.50 М/ф «Рапунцель: 

заплутана історія. 
Стежка до щастя»

19.00 Одного разу під 
Полтавою

21.00 Сімейка У
23.30 Країна У
00.30 БарДак
01.30 17+
02.30 Панянка-селянка
03.20 Віталька

УТ-1

06.00, 9.35 М/с «Ведмеді-

сусіди»

06.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 1.10, 

3.30 Новини

10.05 Це цікаво

10.30 Чудова гра

11.00 Сильна доля

12.00 Х/ф «Йосип 

прекрасний. Намісник 

фараона»

13.45 Телепродаж

14.10 Т/с «Галерея Вельвет»

20.00 Д/с «Імперія»

21.30 Олімпійська доба

21.50 Неповторна природа

00.05, 4.00 Дива Китаю

00.35, 4.30 Китайський 

живопис

02.00 ІІІ літні Юнацькі 

Олімпійські Ігри-2018. 

Церемонія відкриття

05.05 Розсекречена історія
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Ігор ВІТОВИЧ

У Нью-Йорку тривають дебати 73-ї сесії 
Генеральної Асамблеї ООН. На дебати 
приїхали лідери понад 190 країн світу. 

«Злочинців слід судити»
 Перед початком дебатів учасники са-
міту ООН вшанували хвилиною мовчання 
пам’ять колишнього секретаря ООН Кофі 
Аннана. Згодом виступив чинний секретар 
Антоніу Ґутерреш. У своєму виступі Ґутер-
реш назвав явища, які становлять загрозу 
для світового порядку. «Маємо справу з 
браком довіри — до установ, держав. Пору-
шено довіру, яка становить правила світо-
вого порядку. Люди втрачають віру в полі-
тичний iстеблішмент, поглиблюється по-
ляризація та міцнішає популізм», — наго-
лосив секретар ООН.
 Один із зарубіжних політичних оглядачів 
влучно зауважив, що виступи лідерів країн 
слухають і коментують винятково в тих краї-
нах, звідки вони походять. Але є і винятки, 
коли виступають лідери великих країн, які 
мають значний вплив на стан справ у світі. У 
перший день сесії загальна увага була при-
кута до виступу президента США Дональда 
Трампа, який не сказав нічого нового. Сло-
ва Трампа про те, що його президентська ад-
міністрація за два роки досягла більше, ніж 
інші адміністрації в історії країни, виклика-
ли лише сміх серед учасників засідання.
 Стосовно раціонального, то у своєму 
виступі американський очільник укотре 
піддав критиці Німеччину, яка реалізує ні-
мецько-російський проект газогону «Пів-
нічний потік-2». «Якщо країна має тіль-
ки одного постачальника енергії — це її 
наражає на шантаж та залякування. Тому 
я хочу привітати такі країни, як Польща, 
з будовою балтійського газогону, який до-
поможе стати незалежним від Росії у задо-
воленні енергетичних потреб. Німеччина, 
якщо негайно не змінить свій курс, повніс-
тю узалежниться від російської енергії», — 
наголосив Дональд Трамп.
 Президент США згадав про Польщу та-
кож в інших частинах свого виступу. Аме-
риканський очільник назвав поляків пре-
красним народом, який захищає свою не-
залежність, безпеку та суверенітет. У від-
повідь на компліменти Трампа польський 
президент Анджей Дуда у своєму виступі 26 
вересня висловив жаль iз приводу ситуації у 
галузі безпеки в світі й iз приводу погіршен-
ня умов міжнародної безпеки в Централь-
но-Східній Європі та порушення Будапешт-
ського меморандуму. Не називаючи прямо 
Росію, Анджей Дуда засудив атаки з вико-
ристанням хімічної зброї «певними країна-
ми» як помсту проти своїх громадян за кор-
доном. Президент висловився за використан-

ня міжнародних механізмів для запобігання 
розповсю дженню  зброї масового знищення. 
Президент Польщі вважає таку діяльність 
кримінальною. «Злочинців слід судити», — 
заявив Анджей Дуда. Але найбільший ре-
зонанс викликала заява Дуди відразу після 
виступу на форумі Генасамблеї ООН, у якій 
він запевнив, що американці самі зможуть 
вибрати місце розташування своїх постійних 
військових баз у Польщі. Президент Поль-
щі теж запевнив, що Варшава візьме на себе 
пов’язані з цим витрати, зокрема на інфра-
структуру (орієнтовно 2 млрд. доларів).
 З увагою була сприйнята виголошена 
25 вересня 40-хвилинна промова президен-
та Франції Емманюеля Макрона, в якій він 
закликав країни ООН разом знайти «нову 
модель світового порядку». «Ми живемо в 
період гострої кризи світового порядку, і 
не потрібно шукати винних за цей розпад: 
вони тут, у цій залі, сьогодні вони висту-
пають перед вами. Відповідальність несе-
мо ми, світові лідери», — заявив Макрон у 
своєму емоційному виступі. За словами пре-
зидента Франції, «деякі» країни вирішили 
підходити до міжнародних відносин iз по-
зиції сили і використовувати принцип «ви-
живає сильніший». «Але такий принцип не 
захищає жоден народ. Ми обираємо багато-
сторонній підхід у міжнародній політиці», 
— наголосив Макрон.  

«Після Грузії — Україна, після 
Литвиненка — Скрипалі»
 А Президент України Петро Порошен-
ко у своєму виступі закликав міжнарод-
ну спільноту до єдності в активній протидії 
політиці Кремля та його черговій меті — 
окупації Азовського моря. Петро Порошен-

ко вважає, що за відсутності «сильної та єди-
ної відповіді» Росія створюватиме нові кризи 
та шантажуватиме слабші країни та міжна-
родні організації. «Такі грубі порушення ма-
ють бути припинені як незаконні, у тому чис-
лі в рамках Конвенції ООН з морського пра-
ва. Вони мають отримати рішучу відповідь, 
включаючи посилення санкційної політи-
ки», — наголосив Петро Порошенко. 
  «Саме відсутність відповідного пока-
рання призводить до того, що після Грузії 
настала черга України, після Литвинен-
ка — Скрипалів, після Аллепо — Ідлібу... 
Після окупації Криму мішенню сьогод-
ні є окупація Азовського моря», — зазна-
чив Президент України. Він  звинуватив 
Росію в порушенні свободи міжнародної 
навігації через Керченську протоку як для 
українських, так і для іноземних суден, а 
також у провокуванні екологічних катас-
троф в анексованому Криму та на Донбасі. 
І закликав ухвалити резолюцію Генераль-
ної асамблеї ООН щодо дотримання прав 
людини в анексованому Криму.
 «Можу вас запевнити: ніщо не зупинить 
Москву від продовження своєї агресивної, 
експансіоністської політики, якщо про-
ти неї єдиним фронтом не виступить між-
народна спільнота, якщо покарання за її 
вчинки не стане неминучим», — наголосив 
Порошенко. За його словами, Україна та-
кож очікує на прогрес у вирішенні питан-
ня про розміщення на Донбасі миротворців 
«iз потужним мандатом та широким колом 
відповідальності». (Згодом глава МЗС Ук-
раїни Павло Клімкін повідомив, що Украї-
на, США, Німеччина і Франція мають на-
мір винести на розгляд Ради Безпеки ООН 
резолюцію про миротворців та міжнарод-

ну адміністрацію на Донбасі. За його сло-
вами, місія повинна складатися не лише з 
військового контингенту, а й передбачати 
міжнародну адміністрацію і поліцейський 
компонент. Екс-генсек НАТО Андерс Фог 
Расмуссен також запропонував план вве-
дення миротворців ООН на Донбас. Згідно з 
ним, у миротворчому контингенті не повин-
но бути ані російських, ані натовських сол-
датів. Контингент повинен мати достатню 
чисельність — до 20 тисяч військовослуж-
бовців та чотири тисячі поліцейських. 
 Загалом лише за три дні Президент про-
вів 25 зустрічей з главами іноземних деле-
гацій, зокрема Румунії, Словаччини, Вели-
кобританії, Туреччини, Нідерландів, Поль-
щі та інших країн. А також iз Генеральним 
секретарем ООН (Антоніу Гутеррішу Поро-
шенко передав ноту щодо припинення Дого-
вору про дружбу з РФ), очільником НАТО та 
головою Ради Європейського Союзу. Також 
Петро Порошенко із дружиною мав коротку 
зустріч із президентом США та першою леді 
країни. Фото президентів із дружинами оп-
рилюднив прес-секретар глави Української 
держави Святослав Цеголко на своїй сторін-
ці у «Фейсбуці». Щоправда, жодних інших 
подробиць цієї зустрічі немає. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Прем’єр-міністр Великої 
Британії Тереза Мей, висту-
паючи перед Генасамблеєю 
ООН, звинуватила Росію в по-
рушеннях міжнародного пра-
ва — «від захоплення чужих 
територій до бездумного ви-
користання хімічної зброї». 
Перед цим ЗМІ опублікува-
ли інформацію щодо справж-
нього імені одного з підозрю-
ваних в отруєнні екс-розвідни-
ка Сергія Скрипаля в Солсбері. 
Підозрюваний, раніше відо-
мий як Руслан Боширов, вия-
вився, за даними газети «Дей-
лі Телеграф» та слідчої групи 
Bellingcat, полковником росій-

ської розвідки Анатолієм Воло-
димировичем Чепігою. Росій-
ській службі Бі-Бі-Сі вдалося 
підтвердити інформацію, вив-
чивши кілька російських баз 
даних, отриманих від анонім-
них джерел. 
 Раніше британські слідчі 
стверджували, що Боширов — 
співробітник ГРУ, який приїхав 
до Великобританії з паспортом 
на несправжнє ім’я. Британсь-
кий уряд звинуватив росіян 
Олександра Петрова і Русла-
на Боширова у скоєнні нападу. 
Росія відкидає обвинувачен-
ня. А президент РФ Володимир 
Путін заявив, що підозрювані є 
цивільним і «нічого криміналь-
ного» в їхніх особах немає.

 Як повідомляє Insider, 
39-річний Анатолій Чепі-
га народився в селі Ніколаєв-
ка Амурської області. У 2001 
році він отримав черговий пас-
порт, причому видав його Да-
лекосхідний військовий інсти-
тут. Своїм місцем проживан-
ня він вказав адресу військо-
вої частини в Хабаровському 
краї — там розміщувався загін 
спеціального призначення од-
нієї з бригад ГРУ. Бійці брига-
ди брали активну участь у пер-
шій i другій чеченських війнах. 
Їх також бачили біля кордону з 
Україною наприкінці 2014 року, 
повідомляє Bellingcat. На по-
чатку 2010 року Чепіга офіцій-
но перебрався до Москви й от-

римав прописку в гуртожитку 
разом із дружиною та сином.
 У 2001 році Чепіга з від-
знакою закінчив Далекосхід-
не вище загальновійськове ко-
мандне училище (ДВОКУ), пише 
Bellingcat. На сайті Чепіга вка-
заний як «почесний випускник». 
Також Чепігу згадують на сайті 
Добровольчої спілки сприяння 
армії, авіації та флоту Амурської 
області. «Народжений у селі Ні-
колаєвка, випускник ДВОКУ 
2001 року Чепіга Анатолій Воло-
димирович тричі був у відряд-

женні в Чечні, має понад 20 на-
город і відзнак. А в грудні 2014 
року полковнику Чепізі А. В. за 
виконання миротворчої місії на-
дали звання героя РФ», — пові-
домляє сайт. Про нагородження 
полковника Чепіги званням ге-
роя РФ iдеться і на сайті його 
військового училища. Тодi як 
про інших нагороджених пові-
домляють більше подробиць, 
щодо Чепіги зазначено лише, 
що звання йому надано «ука-
зом президента РФ». На дум-
ку Bellingcat, це може означати, 

що його нагородили за участь у 
таємній місії. У 2014 році війсь-
кових дій у Чечні не було, зазна-
чає Bellingcat, а військова опе-
рація Росії в Сирії ще не поча-
лася, додає Insider. «Єдиним 
регіоном, у якому Росія таємно 
проводила активні військові дії 
в той час, був схід України, де, 
найімовірніше, і проходила його 
місія», — пише Bellingcat.
 МЗС Росії оприлюднені роз-
слідувачами дані назвала «новим 
вкидом». Власне, нічого іншого 
ми й не сподівалися почути... ■

ВИКРИТТЯ

«Герой»-полковник 
Ідентифіковано одного з виконавців отруєння Скрипалів

■

Руслан, він же Толік.❙

САМІТИ

«Після Криму мішенню нині є Азов» 
Порошенко в ООН закликав до санкцій проти РФ через Азовське море

■ А ТИМ ЧАСОМ...

  Комітет із закордонних відносин Сенату 
США затвердив та рекомендував до схвалення 
верхньою палатою американського парламен-
ту резолюцію, в якій Голодомор 1932-1933 рр. 
визнається геноцидом українського народу. 
Проект резолюції засуджує систематичні пору-
шення прав людини, вчинені радянським уря-
дом проти українського народу. Висловлюють-
ся найглибші співчуття жертвам, тим, хто пере-
жив Голодомор  та їхнім родинам, а також міс-
титься заклик до розповсюдження інформації з 
метою підвищення обізнаності у світі про штуч-
ну природу цієї трагедії.
  Водночас Петро Порошенко під час свого 
виступу закликав країни ООН вшанувати 85-ті ро-
ковини Голодомору: «У листопаді цього року ми 
вшановуватимемо 85-ті роковини одного з най-
страшніших злочинів XX століття — Голодомо-
ру або масової смерті від голоду, штучно органі-
зованого в Україні сталінським режимом. Він за-
брав життя багатьох мільйонів українців. Відтак 
хотів би поновити свій заклик до Асамблеї вшану-
вати одну з найбільших трагедій в історії людства 
шляхом ухвали відповідної декларації». 

ДО РЕЧІ

До України Петро Порошенко повернеться з по-
дарунками. Вчора на базі Берегової охорони США 
в місті Балтимор (штат Меріленд) о 19:45 за Киє-
вом була запланована церемонія передачі Україні 
двох колишніх катерів Берегової охорони класу 
Island («Айленд»). На церемонію були запрошені 
Президент Порошенко та заступник командувача 
Берегової охорони США віце-адмірал Майкл Ма-
кАллістер. Україна отримає ці катери за програ-
мою «Надлишкового оборонного обладнання», 
тобто безоплатно. Київ лише має оплатити супут-
ні витрати — такі, як техобслуговування, переоб-
ладнання та навчання екіпажів.

■

■

Порошенки і Трампи: фото на згадку. ❙



Григорій ХАТА

 Після завершення чемпіонату світу в 
Міжнародній федерації футболу не ста-
ли тягнути з інтригою в питанні визна-
чення кращого футболіста світу й уже у 
вересні назвали переможця у цій номіна-
ції. Із числа претендентів на премію «Най-
кращий» — египтянина Мохаммеда Сала-
ха з «Ліверпуля», португальця Кріштіа-
ну Роналду з «Ювентуса» та його колиш-
нього одноклубника по «Реалу», хорвата 
Луки Модрича — головна нагорода діс-
талася 33-річному капітану збірної Хор-
ватії, котра, нагадаємо, в липні сенсацій-
но стала віце-чемпіоном світу.
 Визнання ж Модрича, як кращого за 
версією ФІФА футболіста 2018 року, ло-
гічне й закономірне, якщо зважити на те, 
що, окрім історичного здобутку на «мун-
діалі» в складі національної збірної, Лука 
трохи раніше виграв iз мадридським «Реа-
лом» Лігу чемпіонів. В обох випадках хор-
ватський півзахисник грав ключову роль 
на футбольному полі, виступаючи рушій-
ною силою в побудові атак «реалістів» та 
«картатих».
 «Це не лише моя нагорода. Вона та-
кож належить моїм партнерам по «Реа-
лу» і збірній Хорватії. Я б не отримав її без 

своїх тренерів. Без своєї сім’ї я не був би 
тим гравцем, яким є. Спасибі моїм уболі-
вальникам за приголомшливу підтрим-
ку і любов», — сказав на церемонії нагоро-
дження Лука Модрич.
 Як відзначив кращий за версією ФІФА 
футболіст 2018 року, він неабияк вдяч-
ний своєму кумиру та колишньому ка-
пітану збірної Хорватії Звонимиру Боба-
ну, котрий під час ЧС-2018 надихав свою 
національну збірну на великі звершен-
ня. Зрозуміло, що саме завдяки виграшу 
Хорватією історичного для неї планетар-
ного «срібла»  Модрич обійшов своїх кон-
курентів у боротьбі за титул «Найкращо-
го». Тож слова про те, що його персональ-
на нагорода має колективний відтінок, — 
аж ніяк не проста формальність.
 Так само беззаперечним фактом виг-
лядає й те, що вперше з 2008 року пере-
можцем у номінації ФІФА «Кращий фут-
боліст року» став не Ліонель Мессі й не 
Крішітіану Роналду. Багато хто в фут-
больному світі перемогу Модрича назвав 
«кінцем епохи Великих». Інші ж, серед 
яких і сам Модрич, вважають, що у Мессі 
та Роналду ще буде шанс завоювати серця 
«футбольних респондентів», котрі підби-
вають великі підсумки року.
 До речі, на церемонії нагородження 

«Найкращого», котру цього року ФІФА 
проводила в Лондоні, були відсутні обид-
ва футбольні генії сучасності. Роналду пос-
лався на щільний графік свого нового клу-
бу «Ювентуса», у Мессі виникли особисті 
причини, котрі завадили йому прибути на 
урочистості з нагоди підсумків 2018 року. 
 «Така поведінка дискредитує футбол. 
Це шкодить спорту», — так відреагува-
ли у ФІФА на відсутність кращих фут-
болістів останнього десятиліття на гала-
вечорі в Лондоні. Серед переможців в ін-
ших номінаціях варто відзначити ім’я 
кращої футболістки року, котрою стала 
добре відома бразилійка Марта. А нагоро-
да кращого тренера року дісталася Дідьє 
Дешаму — наставнику чемпіонів світу — 
французів. ■
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«Це не лише моя нагорода. Вона також належить моїм 
партнерам по «Реалу» і збірній Хорватії».

Лука Модрич
півзахисник ФК «Реал» (Іспанія) та збірної Хорватії

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Попри те, що національний 
кубок традиційно називають 
другим за рейтингом турніром 
на внутрішній арені, баталії, 
котрі точаться за цей трофей, 
часто перевершують за своїм 
драматизмом та напруженістю 
матчі чемпіонату. Як резуль-
тат, одразу чотири клуби дру-
гої ліги пробилися до 1/8 фіна-
лу Кубка України-2018/2019. 
Для кожного колективу це до-
сягнення історичне. При цьому 
команди з Івано-Франківщини 
та Закарпаття шлях до цієї вер-
шини пройшли від самого його 
початку, залишивши позаду 
три попередні раунди турніру.
«Поки що ми по максимуму 
використовуємо фактор свого 
поля. Уболівальників із кож-
ним поєдинком  стає все біль-
ше, і в наших успіхах є велика 
їхня заслуга. Особливо якщо 
врахувати, що «Буковину» ми 
перемогли в серії післяматче-
вих пенальті, а «Авангард» та 
«Металіст 1925» — у додатко-
вий час», — сказав у коментарі 
прес-службі ФФУ головний тре-
нер «Калуша» Василь Малик.
 Зазначимо, що за регламен-
том турніру, де, до слова, ко-
жен етап складається лише з 
одного матчу, господарем поє-
динку призначається команда 
з нижчої ліги (у випадку прина-
лежності суперників до одного 
дивізіону «господарський» ста-
тус віддається команді, котра 
при жеребкуванні має непар-
ний номер).
 Так само перевага власно-
го поля допомогла пробитися 
до 1/8 фіналу й ужгородсько-
му «Минаю», котрий вперше в 
своїй історії грає поєдинки на-
ціонального Кубка. На старті 
турніру — «Прикарпаття», в 
третьому колі — «Миколаїв», 
в обох випадках лідери дивізіо-
ну «А» другої ліги виявилися 

сильнішими за своїх першолі-
гових конкурентів.
 Тепер в Ужгороді чекають на 
приїзд до міста когось із пред-
ставників прем’єр-ліги. За сло-
вами наставника «Минаю» Іго-
ря Харьковщенка, для його пі-
допічних, котрі ще в минулому 

сезоні змагалися в аматорських 
змаганнях, це буде цікавий до-
свід. Імовірність того, що на За-
карпаття прибуде хтось з еліти, 
доволі велика, адже зі стадії 1/8 
фіналу до кубкових змагань до-
лучаються шестеро останніх — 
найвищих за рейтингом станом 

на початок сезону клубів УПЛ 
— учасників турніру.
 Водночас друга шістка пред-
ставників найсильнішої націо-
нальної першості боротьбу за 
Кубок розпочала з третього по-
переднього раунду. При цьому 
двоє з них уже зійшли з дистан-

ції. Так, відвертий аутсайдер 
прем’єр-ліги — «Арсенал-Київ» 
— у додатковий час програв 
друголіговому клубу «Черка-
щина-Академія». А несподіва-
ний учасник медальної гонки 
— «Олександрія» — розгром-
но поступився в гостях «Чор-
номорцю». Хоча, з огляду на 
те, що до Одеси олександрійсь-
кий клуб привіз численну групу 
футболістів зі свого дублюючого 
складу на чолі зі старшим тре-
нером команди Андрієм Купцо-
вим, дивуватися розгромній по-
разці — 0:3 — не варто.
 Так само вибув iз розіграшу й 
інший представник Кіровоград-
ського регіону. У серії післямат-
чевих 11-метрових ударів «Зір-
ка» з Кропивницького, котра 
нині пасе задніх у першій лізі, 
поступилася «Олімпіку».
 Іще однієї втрати «першолі-
говий» дивізіон зазнав під час 
очної зустрічі лідерів — «Дніп-
ра-1» та «Волині», в якій міні-
мально сильнішими виявили-
ся футболісти з берегів Дніп-
ра (2:1). «Маємо в Кубку амбіт-
ні плани», — заявив очільник 
дніпрян Дмитро Михайлен-
ко. Нагадаємо, що в минулому 
розіграші КУ підопічні Михай-
ленка — в статусі клубу з другої 
ліги — дійшли до півфінальної 
стадії. ■

ФУТБОЛ

Кубкова драма
Щойно долучившись до боротьби за національний кубок, двоє 
представників прем’єр-ліги швидко зійшли з турнірної дистанції

■

У кубковій дуелі представників еліти — «Чорноморця» та «Олександрії» — гору взяли «моряки».
Фото з сайта chernomorets.odessa.ua.

❙
❙

ТАБЛО

 Кубок України. Третій поперед-
ній раунд. «Суми» — «Карпати» — 
0:3, «Нива» (В) — «Гірник» — 0:0 (по 
пен. — 3:4), «Калуш» — «Металіст-
1925» — 1:0 (в дод. час), «Дніп-
ро-1» — «Волинь» — 2:1, «Зірка» 
— «Олімпік» — 1:1 (по пен. — 4:5), 
«Чорноморець» — «Олександрія» 
— 3:0, «Черкащина-Академія» — 
«Арсенал-Київ» — 3:2 (у дод. час), 
«Мир» — «Інгулець» — 0:3, «Ми-
най» — «Миколаїв» — 3:1, «Крис-
тал» — «Десна» — 2:3.

■

Футбол
 Чемпіонат України. Перенесений матч 5-го 
туру. «Маріуполь» — «Динамо» — 0:2 (Вербич, 7; 
Циганков, 25 (пен.).

Настільний теніс
 На чемпіонаті Європи в іспанському Аліканте 27-
річна киянка Маргарита Пісоцька стала віце-чемпіон-
кою континенту, програвши вирішальний матч Кіань 
Лі, котра представляла Польщу — 2:4. У кар’єрі лі-
дера вітчизняного жіночого «пінг-понгу» це друге єв-
ропейське «срібло» — після аналогічного здобутку в 
2009 році в Штутгарті.

Гандбол
 Ліга чемпіонів. Чоловіки. Група А. 2-й тур. 
«Скьорн» (Данія) — «Мотор» (Україна) — 37:33. ■

ХРОНІКА■

ВИЗНАННЯ

Командний знак
Після багаторічного домінування Мессі та Роналду 
на небосхилі «найкращих» зійшла нова зірка

■

Кращі з кращих у 2018 році за версією ФІФА (зліва праворуч): Лука Модрич, Дідьє Дешам, Марта.
Фото з сайта thedailystar.net.

❙
❙
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Тому що Курбас представляв 
український театр»
 ■ Пане Ярославе, ви закінчили те-
атральні інститути у Харкові та Моск-
ві. Як викристалізувався український 
стрижень?
 — Він завжди був проукраїнським. Бо 
я виріс у такій родині. Я народився на лі-
соповалі у Хабаровському краї, куди мої 
батьки були виселені з різних причин як 
«вороги народу». І там зустрілися, одру-
жилися, а потім з’явився на світ я. Це був 
1955 рік. Там жили до 1961 року. Потім 
переїхали в Івано-Франківську область, у 
село Надіїв, звідки родом мій батько. Там 
я закінчив школу і вступив до Харківсь-
кого інституту мистецтв.
 У той час чути про Леся Курбаса було 
неможливо. Але я познайомився з деяки-
ми людьми з Івано-Франківська, в театрі, 
і вони мені розповідали про Курбаса і його 
учнів, які залишилися. Саме тому поїхав 
у Харків — і поступив. Я дуже радий, що 
був знайомий з Лесем Івановичем Сер-
дюком, Чистяковою Валентиною Іванів-
ною — дружиною Курбаса, Романом Чер-
кашиним, його дружиною Юлією. Вони 
не розповідали про Леся Курбаса нічо-
го. Потім уже таємно нам Марія Іванів-
на, яка працювала у бібліотеці, давала 
книжки того ж Черкашина, які були ви-
дані у 50-х роках, а потім заборонені. Осо-
бисто для мене тоді відкрився абсолютно 
інший світ театру. 
 Мені було дуже важко жити у Хар-
кові. Я не знав російської мови. Вивчав 
її, ясна річ. Але акцент, напевно, зали-
шився по сьогоднішній день. Бо Західна 
Україна має свій колорит. Мене там пе-
ревіряли весь час. Я поступив в інститут 
без паспорта, бо мені ще не виповнилося 
16 років. В атестаті ніде не було написа-
но, де я народився і чий я син. Якби зна-
ли, напевно би, не взяли. Бо, як потім ка-
зав Лесь Сердюк: (імітує грубий голос. — 
Авт.) «Нашо я тебе взяв? Ну, я маю одні 
клопоти. Ну шо то таке? То звідки ти впав 
на мою голову?!» Вони всі були переля-
кані тією добою до останньої краплини 
свого життя, сто відсотків. Те, що відбу-
лося з «Березолем», те, що відбулося з 
Курбасом, мені так видається, настільки 
залякало, що вийти з тієї паніки було не-
можливо. Багато хто вважав, що ті, хто 
лишився живими, зрадили Курбаса. Я 
вважаю, що це неправда, вони не зради-
ли. Просто вони перестали про нього го-
ворити з певних причин.
 Московський інститут — це зовсім 
інша частина життя. Коли я вже пра-
цював у Театрі юного глядача у Львові, 
я поступав туди багато років, а мене не 
брали. Я не розумів, чому. Тільки «пе-
рестройка» мені підказала, чому мене не 
брали. Саме через чорну зону, в яку я пот-
рапив у списках.
 ■ Скільки було спроб поступити у Мос-
ковський інститут театрального мистец-
тва?
 — Чотири. Навіть Марк Захаров — я 
набрав у нього 32 бали і не пройшов, а мій 
колега Володя Кучинський із 23 пройшов 
— сказав: «Не розумію, що відбувається. 
Ідіть до ректора, бо я уже заплутався. Я 
хотів узяти вас на курс. У вас дуже гар-
ні оцінки». Ректор мені сказав: «Ви — у 
чорній зоні». Я не зовсім зрозумів тоді, 

що то за зона. Але зрозумів потім.
 ■ Вам батьки розповідали історію сво-
го життя у дитинстві?
 — Знаю і пам’ятаю історії з 12 років, 
коли перші обшуки в нас були, у 1965—
1967 роках уже у Надієві. Це було дуже 
моцно. У нас жив учитель історії Іван Па-
насович, народний художник по сьогод-
нішній день. Тоді був забороненим для 
викладання Шевченко. Обшуки почина-
лися о 5-6-й ранку, приїжджали «боби-
ки», службісти перевертали у селі увесь 
будинок. Я тоді почав свідомо розпитува-
ти батьків про все. Але батьки не хотіли 
розповідати, мені відповідали, що кра-
ще буде, коли я ніде нічого не казатиму. 
Батьки дуже хотіли, щоб я поступив ку-
дись в інститут.
 ■ Ви були одна дитина у сім’ї?
 — Моя сестра молодша від мене на сім 
років. Вона мала у табелях усі «5» з усіх 
предметів у школі з першого по останній 
клас. Але їй не дали золоту медаль. Перед 
тим приїхала комісія з Івано-Франківсь-
ка, зробили їй окремі екзамени. Постави-
ли «4», бо директор школи сказала, що це 
дитина «ворогів народу». Це 80-ті роки. 
Це продовжувалося у свідомості бага тьох 
людей і по сьогоднішній день продов-
жується. Але таких людей уже мало за-
лишилося. 
 Це, певно, відкладає відбиток і на 
творчість. Тому що коли я ставив «А 
завтра була війна» Васильєва — це була 
моя друга чи третя постановка у ТЮЗі як 
режисера — там були сцени обшуків, я 
їх відтворював такими, які бачив своїми 
очима у своїй сім’ї. Ця тема — вона і сьо-

годні є. Тільки вона вже в іншому боці — 
тема війни, невіри, зневіри. 
 Те, що кожен за кожним слідкує, — 
оце закінчилося. Розкажу одну історію, 
вона дуже смішна. Ми їхали у Москву із 
«Сорочинським ярмарком» Театру юно-
го глядача (Марк Нестантінер поставив 
ту гарну виставу) вже під час «перебудо-
ви» — Горбачов увів уже «сухий закон». 
Дружина мені каже: не беріть із собою 
горілку. Із нами їхав і «21-й» — пристав-
лена слідкувати людина. Грали у Театрі 
Маяковського, поселили нас у студент-
ському містечку. Увечері я зібрав увесь 
колектив і того ж пана Михайла, витяг-
нули ми пару фляшок горілки «Вечірній 
Львів» — всі: «А-а-а?!». Сергій Павло-
вич Кустов — сьогодні народний артист: 
«Ну, Слава, ти даєш!» У приміщенні на 
стелі були протипожежні індикатори — 
я до них, піднімаючи голову: «От бачи-
те, тут слідкують за нами». Усі приниш-
кли: «Ви нічого не розповідайте». А той 
пан Михайло починає мені розповіда-
ти моє життя: я вів народний колектив 
«Пошук» у Роксі у Львові поза Театром 

юного глядача. Він розповідає унікальні 
речі — я ніколи не думав, що їх міг пере-
повідати службістам хтось із народного 
колективу. Тобто і в «Пошуку» була під-
ставна людина. У мене справді тоді му-
рашки пішли — я почав розуміти, чому 
не можу поступити у Московський інс-
титут. А у театрі це сприймали як озна-
ку бездарності, бо як це можна не посту-
пити вчетверте?!
 Урешті-решт я поступив, учився у  
класі Анатолія Васильовича Ефроса — 
про що мріяв усе своє свідоме життя, бо 
це геній з геніїв. Мені імпонував саме 
його атмосферний театр. Хоча він завж-
ди був другою людиною у театрі, де б не 
ставив. Зараз його син, якого я дуже по-
важаю, Дмитро Кримов — художник, 
який став режисером, робить вистави 
на Срєтєнкє (заснований у 1987 році Те-
атр «Школа драматичного мистецтва. 
— Авт.) у Москві. Він мислить зовсім не 
так, як мислять у принципі театральні 
режисери. У нього переломлення — че-
рез художника, тому відразу виникає 
театр асоціацій; театр, який грає не іс-

Ярослав Федоришин: 
брутального театру 

ДІЙОВІ ОСОБИ■

Художній керівник Львівського «Воскресіння» 
— про фестиваль «Золотий лев-2018», особливості 

вистав просто неба і навчання у Харківському 
театральному інституті, де всі мовчали про Леся 

Курбаса

Валентина САМЧЕНКО

Із Ярославом Федоришиним — директором-художнім керівником 
Львівського театру «Воскресіння» — ми говорили у Кропивницькому, де 
проходив однойменний місту другий Національний мистецький фести-
валь. Два роки поспіль львів’яни вуличним дійством феєрично і яскра-
во відкривали кількаденне свято у місті корифеїв українського театру. 
Вистави просто неба — як-от «Коли ангели спускаються на землю» чи 
«Йов», які бачили тисячі людей у Львові і Києві, а також за кордоном, 
— це одна з фішок «Воскресіння». Утім не єдина.
Було, Ярославу Федоришину дозволив особисто поставити своє «Повер-
нення додому» Гарольд Пінтер — англійський драматург, лауреат Но-
белівської премії з літератури 2005 року. Загалом театр «Воскресіння» 
гастролював у 32 країнах світу. 
Завдяки організованому багато разів Ярославом Федоришиним театраль-
ному фестивалю «Золотий лев» — у Львові гастролювали колективи із 
близько 50 країн. Цьогорічний проходитиме з 29 вересня по 7 жовтня, 
покажуть постановки відомих режисерів із Румунії, Грузії, Австрії, Поль-
щі та України.
Із паном Ярославом склалася розлога розмова про те, як син «ворогів 
народу» зміг реалізувати мрію навчатися у театральному інституті у Хар-
кові, де творив Лесь Курбас; чому із четвертого разу поступив у мос-
ковський виш і як творить сучасний театр. 

«Йов».
Фото з сайта voskresinnia.eu.

❙
❙

Ярослав Федоришин.❙

«Вишневий сад».❙
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торії, а концепції. Це дуже важ-
ливо у сьогоднішньому театрі.
 Зараз у нас табу на поїздки 
у Москву. Раніше ми часто ста-
вили вистави в багатьох містах 
Росії: і в Архангельську, і у Во-
логді, і в Москві, і в Мєлєхо-
во. Коли наш театр «Воскресін-
ня» привіз виставу «Йов» Каро-
ля Войтили, один із заголовків 
був на кшталт «Москва промор-
гала Папу Римського» (це було 
ще за його життя). Ми отрима-
ли «Золоту маску» за «Вишне-
вий сад». Про нас багато хоро-
шого писали російські видатні 
журналісти.

«Зараз дуже вдалий період 
в Андрія Жолдака»
 ■ Які вистави театру «Вос-
кресіння» із 1990 року виокрем-
люєте як найзнаковіші?
 — Це «Дорога до Дамас-
ка» — вражаюча була вистава, 
вона сценічна. На жаль, «Виш-
невий сад» дуже мало йшов. Бо 
відійшло двоє акторів: Володи-
мир Колчинський і Василь Мар-
кович Хорошун. А на них стави-
лася вистава. 
 Особисто мені дозволив пос-
тавити своє «Повернення додо-

му» Гарольд Пінтер (англійський 
драматург, лауреат Нобелівської 
премії з літератури 2005 року, 
кавалер ордена Британської ім-
перії, орденів Пошани та По-
чесного легіону, лауреат, зокре-
ма, премії Кафки, Піранделло, 
Шекспіра, театральної премії 
імені Лоуренса Олів’є. — Авт.). Я 
ставив тоді на лондонській сцені 
«Ковент-Гарден Опера» виставу-
оперу «Золотий пінгвін». Джон 
Елсон — відомий критик, який 
був на фестивалі «Золотий лев» 
у Львові у 1992 р.; у 1994 і 1996 
роках головою журі, — близь-
кий друг Гарольда Пінтера тоді 
перепитав мене, чи хочу я пот-
рапити до відомого драматурга. 
Я відповів, що Пінтер навіть ве-
ликих не приймає (стан здоров’я 
не дозволяв). Джон мені сказав, 
що влаштує зустріч. І ми потім 
десь півгодини були у Пінтера в 
гостях. Він запитав, що б я хотів 
поставити з його творів. Я від-
повів, що хотів би все, але склад-
но отримати дозволи. І він мені 
дозволив ставити «Повернен-
ня додому». І ми її зробили, гра-
ли на багатьох фестивалях. Ми її 
так поставили, щоб глядач не ро-
зумів: чи це життя, чи це театр. 

 Масштабними роботами були 
«Три сестри» Чехова, «За двери-
ма» Борхерта — про повернен-
ня з війни, минулого року грали 
прем’єрну «Іфігенію в Авліді» 
Еврипіда. Зараз приступатиме-
мо до колосальної драматургії 
Вуаджі Муаві «Пожежі», яка 
зачіпає надзвичайно важливі 
теми: війни, віри і любові; як з 
любові виростає ненависть і з не-
нависті — любов. Це теми дуже 
загальні і дуже масштабні. 
 Ми прагнемо, щоб театр був 
чистим. Я не люблю брутально-
го театру: «віянь незалежності», 
оголеності, матів. Вважаю, що 
все це — рівень нижче плінту-
са. Цим колись хворів німець-
кий театр. Але це було настіль-
ки давно! Коли зараз хтось каже, 
що робить нове, то диву даєш-
ся, бо все було пройдено у 60-
70-х роках минулого століття. 
В усьо му світі втратилася арис-
тократичнісь актора. Мені ціка-
во працювати, коли на сцену ви-
ходять актори-особистості. Вони 
можуть навіть просто мовчати. 
Притягують не «бля-бля-бля» — 
мілкі діалоги, а енергетика ак-
тора. Неестетичні тіла на сцені 
— це і не писк моди, і не театр. 
Може, я вже застарий, але куль-
тура має шліфувати око глядача 
— від Помпеї, Шекспіра і по сьо-
годнішній день. 
 ■ Які для вас конкретно най-
кращі постановки інших режи-
серів? 
 — Хорошого театру надзви-
чайно мало. Я дуже тішуся, що 
зараз дуже вдалий період в Ан-
дрія Жолдака, який ставить за 
кордоном. Це високий рівень, не 
той Жолдак, до якого ми звикли 
15 років тому в Україні. Він у Ні-
меччині живе, але, на жаль, у Ні-
меччині не ставить. Ставить у Ру-
мунії, Іспанії, Португалії, Фін-
ляндії. Його робота, яку я дивив-
ся останню, — «Рос мерсхольм» 
Генріка Ібсена. Це одна з моїх 
улюблених п’єс, він її блискуче 
поставив у румунському театрі. 
Ми хотіли її привезти на фести-
валь «Золотий лев», але бюджет 
не дозволив цього зробити.

У Києві Різдв’яну феєрію 
«Коли ангели спускаються 
на землю» дивилися 
30 тисяч людей
 ■ Театр «Воскресіння» — це і 
вуличні вистави. Чому практич-
но не маєте конкурентів в Ук-
раїні у цьому сегменті?
 — У нас був експерименталь-
ний театр, який відкрив Біль-
ченко Валерій. Він розвалився 
після його від’їзду в Німеччину. 
Потім справу продовжував мій 
друг і колега Анатолій Петров, 
який працює у Києві у Моло-
дому театрі. Вони робили дуже 

гарні вистави. Але і цей театр 
зник.
 Вуличний театр — складна 
річ. По-перше, треба знайти ак-
торів, які б завжди були у від-
мінній фізичній формі і володіли 
навичками циркового мистец-
тва та гімнастичними уміння-
ми. А тоді ще потрібно поєдна-
ти готовність бігати на палях із 
наповненням змістом і енергети-
кою героїв. Серйозна драматур-
гія на вулиці — це надзвичайно 
скла дно. 
 У Європі є потужні вуличні 
театри: французький, німець-
кий, англійський, голландсь-
кий, які мають свої фабрики. 
Бо вуличний театр — це, у пер-
шу чергу, інженерні конструк-
ції. Ми не маємо свого транспор-
ту, і коли ти його винаймаєш — 
ще треба, щоб усе поміщалося 
у невеликий простір. Бо вели-
чезні трейлери коштують вели-
ких грошей. А кожен театраль-
ний фестиваль завжди бідний, 
навіть який має мільйони євро.
 Для мене завжди вуличний 
театр — це зміна простору: мо-
жеш попробувати те, чого ти ні-
коли не пробуватимеш робити 
на сцені. Виставу «Пожежі» ми 
не будемо ставити у себе в теат-
рі, ми гратимемо у колишньо-
му цеху фабрики, бо нам треба, 
щоб горів автобус, щоб були ва-
гонетки і 80 солдатів, які беруть 
участь у виставі. Вони як маса, 
але ця маса весь час тренуєть-
ся, рухається, живе. Для такої 
вистави простір сцени замалий. 
 Саме вулиця дала змогу теат-
ру «Воскресіння» побачити світ. 
Ми були у 32 країнах світу. І що-
року нас продовжують запрошу-
вати. Уже на наступний рік є за-
плановані гастролі і фестивалі. 
 Світу у весняно-літній пе-
ріод цікава тільки вулиця. На-
віть Опера виходить із прекрас-
ного приміщення, будуючи сце-
ну біля театру на вулиці. Може, 
тому що це ближче до глядача. 
Вуличний театр — це безкош-
товно для людей. Енергетично 
передається їхнє задоволення й 
акторам.
 Пам’ятаю, на Майдані у 
Києві у 2014 році на Старий 
Новий рік 14 січня, на Васи-
ля, нас попросили зіграти нашу 
Різдв’яну феєрію «Коли ангели 
спускаються на землю». Зібра-
лося 30 тисяч людей. Це неза-
бутньо. 
 Взагалі, театр народився на 
вулиці, на олімпійських стадіо-
нах… Коли грали Шекспіра — 
спочатку це було під відкритим 
небом, люди стояли. 
 ■ Ваша любов до фестивалів 
пояснюється тим, що можна за-
лучити велику кількість гляда-
чів і великий простір для гри?
 — Фестивалі мають існувати, 
різні, особливо в нашій країні. Їх 
весь час не вистачатиме. Якщо це 
підтримується нашою державою 
— це розумно. Бо людям треба 
надавати можливість більше ба-
чити різні театри. Хай люди ви-
бирають. Фестиваль — це завж-
ди об’єднання людей. А театр 
треба бачити. Бо він сьогодні та-
кий, а завтра вже інший, навіть 
якщо це одна й та сама вистава — 
не можуть актори щодня грати 
абсолютно однаково. Багато за-
лежить від контакту з глядача-
ми; є він із перших хвилин в ак-
торів — усе як снігова куля на-
кручується; а не встановився — 
гола вистава, голий текст, який 
до театру не має стосунку. 

Приїдуть Станіслав Боклан 
та Остап Ступка
 ■ Як виник театральний фес-
тиваль «Золотий Лев»?
 — Перший фестиваль був у 
1989 році, я його не проводив. 
Тоді організовувала його Спіл-

ка театральних діячів пост-
радянської доби. У 1992 році 
мене з театром «Воскресіння» 
попросили його провести. І по 
сьогоднішній день я намагаюся 
привезти у Львів вистави дуже 
фахових режисерів. Кого у нас 
тільки не було! За 29 років — 
театри з близько 50 країн. Цьо-
го року планувався приїзд ос-
таннього з могікан лаборатор-
ного театрального мистецтва 
італійського режисера Еуд-
женіо Барби. У мене було за-
вдання привезти акторів, які 
з ним працюють 40 років. Але 
так сталося, що ми не дістали 
фінансування. Тому цього року 
будемо без цих учасників.
 ■ Український культурний 
фонд навіть не розглянув заяв-
ку на фінансування «Золотого 
лева»?
 — Дуже прикро, що Ук-
раїнський культурний фонд че-
рез якусь дурничку — довідку, 
звіт, який чомусь електронною 
поштою туди не дійшов, відки-
нув фестиваль «Золотий Лев», 
не подивившись навіть про-
грами. Якби відкинули через 
художню частину — це була б 
інша справа.
 Вважаю, що фестиваль із ба-
гаторічною історією, який став 
театральною візтною карткою 
України в багатьох зарубіж-
них країнах, не повинен бра-
ти участі в жодних конкурсах. 
Бо є знакові проекти: «Золотий 
Лев», ГогольФест, інші. Коли 
відмовляєш людям, які знають 
«Золотий Лев» як єдиний теат-
ральний фестиваль України, 
— це іміджева поразка країни 
на мистецькому фронті. Мені 
дуже прикро. 
 ■ Із 29 вересня по 7 жовтня у 
Львові проходитиме театраль-
ний фестиваль «Золотий Лев». 
Найкраще, зрозуміло, — поба-
чити всі вистави. Але, якщо 
доведеться вибирати, за яким 
принципом радите глядачам 
це робити?
 — Можна всі подивитися. Я 
формував програму. Від почат-
кових планів лишився, на жаль, 
мізер. Утім лишилися різнопла-
нові вистави. Потішимо і зди-
вуємо глядачів цікавими пос-
тановками відомих режисерів із 
Румунії, Грузії, Австрії, Поль-
щі та України. «Золотий Лев» 
завжди мав і має тему класика 
очима експеримента. Ми жи-
вемо в час війни і це накладає 
відбиток на людей і на мистец-
тво. Є кілька вистав, які зачіпа-
ють цю тему. Незалежний театр
(м. Тімішоара, Румунія) має 
привезти виставу «Міоріта» в 
постановці Ovidiu Mihai. Як 
вони використовують музику і 
пластику, вибудовують візуаль-
ний ряд — так ніхто в Україні 
не робить.
 Київський Молодий ака-
демічний театр покаже виста-
ву «Однорукий» в постановці 
Андрія Білоуса. Варто подиви-
тися львівській публіці, як ро-
бить МакДона актор Станіслав 
Боклан. 
 Або чому я вибрав «Розби-
тий глек» Київського театру 
імені Івана Франка? Бо мені 
здається, що це дуже творча ро-
бота (у головних ролях Остап 
Ступка та Олександр Задніп-
ровський), нею завершимо фес-
тиваль. А розпочинатимемо на 
площі перед Львівською опе-
рою 29 вересня ввечері вулич-
ною виставою «Йов». 
 До речі, 6 жовтня пройде 
конференція «Драматургія Ка-
роля Войтили» у Львівському 
музеї історії релігії. Спікери — 
доктори наук Анна Колодійсь-
ка і Віра Менюк. Буде презенто-
вано книгу «Кароль Войтила — 
драматург». ■

Я не люблю

На фестивалі «Кропивницький-2018» театр «Воскресіння» показав нову дитячу вуличну виставу «Принцеса і людожер».
Фото організаторів фестивалю.

❙
❙

«Іфігенія в Авліді».❙
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Юрій Кримаренко: Я вмію стрибати і в дощ 
Екс-рекордсмен світу розповідає про тренування на столичних Нивках, фішку школи Лонських 
і «глибину» стрибка у висоту
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Матерiали iз позначкою   р    друкуються на правах реклами

 Два українцi прийшли в паризь-
кий ресторан. Один каже, що знає 
французьку мову і зробить замов-
лення:
 — Гарсоне! Ля суп, ля котлети і 
ля компот.
 Підходить офіціант:
 — Слухай, ля дурню, якби я не 
був одеситом, ти б голодний звідси 
пішов.

* * *
 У гардеробі театру:
 — Чому ви йдете, вам що, не 
подобається спектакль?
 — Що ви, навпаки, дуже подо-
бається.
 — Може, склад акторів погано 
грає?
 — Це мій найулюбленіший 
склад.

 — Чому ж ви йдете?
 — Знаєте, дуже страшно сиді-
ти одному в порожньому темному 
залі.

* * *
 Кореспондент газети запитує в 
даішника:
 — Скажіть, а чому у вас па-
личка з білими і чорними смуга-
ми?
 — Бо у водiїв не завжди бува-
ють гроші.

* * *
 Два чоловiки розмовляють:
 — Не розумію, як це напитися 
до поросячого вереску?
 — Це означає багато випити.
 — А де вереск?
 — Це потім, коли додому прий-
деш, до дружини.

По горизонталі:
 3. Місто на Київщині, відоме з 
часів Русі як поселення берендеїв.  
7. Африканський птах, схожий на ле-
леку. 8. Давня назва столиці Литви. 
10. Африканська пустеля. 11. Ім’я 
голлівудської акторки, зірки філь-
мів «Римські канікули» та «Сніданок 
у Тіффані». 12. Риболовецьке судно, 
на якому плавав Костя-моряк із ві-
домої пісні. 14. Колода-вулик диких 
бджіл. 16. Плавучий застережний 
знак, який встановлюють для заго-
родження небезпечних місць побли-
зу фарватера. 17. Повне оточення, яке 
пережив Ленінград у часи Другої сві-
тової війни. 21. Героїня драми Генріка 
Ібсена «Ляльковий будинок». 23. По-
ема Гомера про Троянську війну. 24. 
Простір у середині давньоримського 
житлового будинку у вигляді закри-
того внутрішнього дворика, на який 
орієнтовано значну частину при-
міщень. 25. Філософська категорія, 
яка криється у вині. 26. Український 
композитор і продюсер, який вивів на 
велику сцену Наталю Могилевську та 
гурт «Іграшки».
По вертикалі:
 1. Нечемна людина, хуліган. 
2. Країна кленового листя, де існує 
дуже потужна українська діаспора. 3. 
Знаряддя праці коваля. 4. Румунсь-

ке місто, де похований гетьман Іван 
Мазепа. 5. Густа овеча шерсть. 6. Па-
лиця із загнутою ручкою, на яку спи-
раються під час ходи. 9. Один із цен-
тральних персонажів опери Гулака-
Артемовського «Запорожець за Ду-
наєм». 12. Пристрій для страти через 
повішення. 13. Ім’я нареченої Тараса 
Шевченка. 15. Роман Паоло Коельо. 
18. Музичний інтервал між першою 
та п’ятою ступенями в гамі. 19. «В тім 
городі жила ..., а город звався Карфа-
ген. Розумна пані і моторна, для неї 
трохи сих імен: трудяща, дуже пра-
цьовита, весела, гарна, сановита...» 
(Іван Котляревський). 20. Сузір’я, де 
є три зірки посередині, що складають 
одну лінію. 22. Кораловий острів. ■

Кросворд №103
від 21—22 вересня
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Адреналіна ШУГАЙ

 Відома фітнес-тренерка та учасниця проекту «Зва-
жені та щасливі» Аніта Луценко відверто розповіла, як 
почувалася у вазі 80 кілограмів і як панікувала, коли 
довго не могла «зігнати» зайве. Вона, як і більшість жі-
нок, розповніла під час вагітності. Материнство не ми-
нуло безслідно для стрункої фігури тренерки — навіть 
після пологів, втративши 8 кілограмів ваги, вона ще 
довгий час важила 72 кг. «Набір ваги мене не лякав. 
Думала: поправилась — схудну. І нарешті на власній 
шкурі дізнаюсь, як швидесенько схуднути. Але «дуль-
ки»! Вага стояла! І я реально запанікувала!» — зізна-
лася Аніта у своєму блозі. 
 «У той період було все: віддишка, ноги терлись 
одна об одну, печія, плоскостопість і ще всякі непри-
ємні моменти! Після пологів (ще й кесарева) я не мог-
ла зробити 10 випадів поспіль (це просто «жесть» — 
не було сил у тілі) і стало зрозуміло, що з 55 кг роби-

ти вправи — це далеко не те ж саме, що з 
72 кг, а тим паче більше! Я почала захоп-
люватися своїми підопічними!» — ци-
тує спортсменку «Viva». «Так! Тепер я 
розумію, як це — худнути! Пам’ятаю, 
мене страшенно дратувало, коли я ро-
била все правильно (їжа, біг, трену-
вання), але при цьому вага тупо сто-
яла, і якби я не знала, що треба прос-
то продовжувати, якби я не була трене-
ром, я б, напевно, опустила руки! Знаю, у 
вас теж таке буває! Не здавайтеся! Все змі-
нюється!» — каже Аніта, яка нині важить 52 
кг — менше, ніж до вагітності.
 Зараз спортсменка активно про-
довжує вдосконалювати свою фігу-
ру… різними па. Адже вона є учасни-
цею шоу «Танці з зірками», де її називають од-
нією з фавориток і претенденток на фінал. ■

з 1 до 7 жовтня
 Овен (21.03—20.04). Цей період досить 

глибоко і серйозно може загострити всі шорс-
ткості у взаєминах. Вам доведеться визначити-
ся, хто ж вороги, а хто — справжні друзі.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 3.

 Телець (21.04—21.05). Проблеми мо-
жуть виникнути в тих, хто в роботі робив ставку 
на гроші та партнера, а не на власні сили. Жит-
тя часто пропонуватиме брати на себе більше 
відповідальності, самостійності. Головне — не 
втрачати цих шансів.
 Дні: спр. — 1; неспр. — 2.

 Близнюки (22.05—21.06). Якщо ви ще 
не знайшли своєї соціальної ніші, то корисно 
буде закріпитися хоча б на досягнутих рубе-
жах. Головним критерієм правильності прий-
нятих рішень будуть показники активного осо-
бистісного зростання й оновлення іміджу.
 Дні: спр. — 4; неспр. — 6.

 Рак (22.06—23.07). Не намагайтеся схо-
ватися за спини інших людей, оскiльки можете 
потрапити в конфліктні ситуації. У ділових від-
носинах може відбутися остаточний перегляд 
колишніх принципів, засад і частки капіталу.
 Дні: спр. — 3; неспр. — 4.

 Лев (24.07—23.08). Несподівано може 
виявитися нечесна гра партнера, можливий 
бурхливий розрив стосункiв i частi конфлiкти. 
Цей тиждень також можна назвати періодом 
змін у шлюбних відносинах.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 3.

 Діва (24.08—23.09). Тим, чиє життя пов-
ністю залежить від партнера, бажано завчас-
но почати змінювати свій імідж, знайти сфери 
для самостійної реалізації творчих можливос-
тей, згадати і втілити в життя ті мрії, які не вда-
валося реалізувати через повсякденну суєту.
 Дні: спр. — 1; неспр. — 2.

 Терези (24.09—23.10). Доречними бу-
дуть заняття спортом, позбавлення шкідливих 
звичок. При цьому не варто занадто відмовля-
ти собі в природних радощах життя. Вихiднi бу-
дуть веселими i приємними.
 Дні: спр. — 5; неспр. — 7.

  Скорпіон (24.10—22.11). Якщо вам 
потрібна допомога юристів у вирішенні спір-
них і судових конфліктів, будьте уважні. Кра-
ще скористатися допомогою кількох фахівців. 
Не розраховуйте на думку тільки однієї люди-
ни, вона може виявитися помилковою.
 Дні: спр. — 4; неспр. — 5.

 Стрілець (23.11—21.12). Сферою споку-
си будуть романтичні відносини. Таємні роман-
тичні зустрічі можуть стати причиною розладу 
в деяких сім’ях. Особливу увагу потрібно при-
ділити дітям, не забуваючи, що надмірна лю-
бов і підвищене занепокоєння за них можуть 
зашкодити.
 Дні: спр. — 6; неспр. — 7.

 Козеріг (22.12—20.01). У вас може бути 
присутнім надмірне прагнення оточити турботою 
улюблених, дітей, близьких, бажання отримати 
доступ до їхнього особистого життя і таким чином 
забезпечити собі центральну роль у сім’ї.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 3.

 Водолій (21.01—19.02). Зірки поперед-
жають, що егоїзм може мати для вас негатив-
ні наслідки. Настав час присвятити себе пов-
сякденній праці, пам’ятаючи народну мудрість: 
краще синиця в руках, ніж журавель у небі.
 Дні: спр. — 1; неспр. — 2.

 Риби (20.02—20.03). Займаючись копіт-
кою працею, ви відчуєте себе щасливою люди-
ною. Це найвдаліший момент, коли необхідно 
навчитися читати чужi думки, а також бачити 
свiй внутрішній світ.
 Дні: спр. — 3; неспр. — немає. ■

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

РЕЦЕПТ КРАСИ

«Тепер я знаю, 
як це — худнути!»
Фітнес-тренер зізналася, як непросто їй далися 
післяпологові кілограми

■

Аніта Луценко: 
нічого зайвого!

❙
❙

29—30 вересня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, невеликий дощ. Вiтер пiвнiчно-захiдний, 
7-12 м/с. Температура вночi +9...+11, удень +13...+15. Пiслязавтра 
температура вночi +3...+5, удень +13...+15.

Миргород: мiсцями помiрний дощ. Уночi +9...+11, удень 
+13...+15.
Вiнниця: мiсцями помiрний дощ. Уночi +8...+10, удень +12...+14.
Одеса: без опадiв. Уночi +10...+12, удень +18...+20.

27 вересня температура води на узбережжi Чорного та Азовсь-
кого морiв становила 15-19 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 
15.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, мiсцями невеликий дощ. 
Трускавець: уночi +7...+9, удень +11...+13. Моршин: уночi 
+7...+9, удень +11...+13.
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