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Сепаратисти знову 

застосували заборонену 

Мінськими угодами зброю

Відкритий лист до міністра 

Євгена Нищука щодо 

виконання публічних обіцянок 

про нововведення у початкову 

мистецьку освіту
стор. 14» стор. 15»стор. 2»

стор. 4—5»

Реформа чи задоволення амбіцій?

Делегація української громадськості на панахиді біля Козацького Хреста (Сандармох, 2007).
Фото з сайта wikimedia.org.
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Обнулили  
перемир’я

Чверть століття тому 

встановлено феноменальне 

досягнення у секторі для 

стрибків із жердиною

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 25,020 грн 

1 € = 27,900 грн

1 рос. руб. = 0,394 грн

Конвеєр страт
П’ятого серпня світова спільнота відзначатиме 
Міжнародний день пам’яті Сандармоху

Неперевершена висота 
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«Покінчити з безкарністю за жорстокі та інколи смертоносні напади на 
журналістів та антикорупційних активістів в Україні — одне з головних 
завдань нового генпрокурора».

Ребекка Гармс
депутатка Європейського парламенту, співголова 

Парламентської Асамблеї «Євронест»

УКРАЇНА МОЛОДА

СВОБОДА СЛОВА

Яйцями 
по виборах 
Молодики зірвали 
пресзахід, 
розпускаючи руки
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Зухвалий інцидент стався цими днями в сто-
личному інформаційному агентстві «Укрінформ» на 
прес-конференції кандидатів у народні депутати са-
мовисуванця Андрія Аксьонова і кандидата від «Єв-
ропейської солідарності» Сергія Кошукова. Органі-
затори хотіли поділитися інформацією про ймовірні 
фальсифікації на окрузі №50 у Покровську на Донеч-
чині, але спілкування з пресою не відбулося через 
хуліганські дії групи молодиків у футболках право-
радикальної організації «Традиція і порядок».
 Як повідомила заступниця гендиректора «Ук-
рінформу» Марина Сингаївська: «Після нападу «Ук-
рінформ» закриває першу пресзалу. Сума завданих 
збитків встановлюється». За її словами, під час на-
паду молодики вибили двері у приміщенні, зламали 
вартісну акустичну конференцсистему, вирвали п’ять 
мікрофонів, обірвали жалюзі, забруднили стіни, стіль-
ці, центральний банер. Пресзала не працюватиме до 
відновлення пошкодженого обладнання і проведення 
ремонту. Загалом по медичну допомогу зверталося 5 
працівників інформагентства, двох із них направили 
на судово-медичну експертизу. За заявою Павла Не-
грея, якого били по ногах, спині, обличчю, по голові, 
відкрито кримінальне провадження. 
 У відділі комунікації поліції Києва офіційно пові-
домили, що 30 липня близько 16:30 до чергової час-
тини Шевченківського управління поліції надійшло 
повідомлення про бійку на вулиці Богдана Хмельни-
цького. За вказаною адресою негайно прибули екі-
пажі патрульних і наряд спецпризначенців. Право-
охоронці встановили, що у приміщення забігли не-
відомі, почали конфліктувати з присутніми, кидали 
яйця, а потім розбили вхідні двері та втекли. Двох 
активних учасників події затримали та доставили до 
відділу поліції, де вони дали пояснення своїх дій.
 На місці працювала слідчо-оперативна група Шев-
ченківського управління поліції, правоохоронці опитали 
свідків і очевидців інциденту, а також вилучили записи 
з камер відеоспостереження. Слідчі столичної поліції 
кваліфікували дії нападників як хуліганство. За вчинен-
ня правопорушення за статтею про хуліганство перед-
бачено до чотирьох років позбавлення волі.
 «Потрібна була відеокартинка, на фоні якої мож-
на було на весь пострадянський простір розігнати 
вчергове думку про те, що влада в Україні — не така, 
беззуба і взагалі у нас уже всіх снігурів поїли і те-
пер уже й людям небезпечно ось так просто пересу-
ватися. Навіть у державних приміщеннях, — проко-
ментував ситуацію один із постраждалих, якому на-
давали меддопомогу одразу після інциденту, Сергій 
Сай-Боднар. — Шкода, що наша інформаційна ма-
шина залишається таким собі «Запорожцем» у той 
час, коли автори гібридної війни їздять уже на «Мер-
седесах»... Але «Укр інформ» «ТіПами» не візьмеш: 
вивели з ладу прес-зал №1, ми переживемо! І навіть 
без збоїв у графіку прес-заходів. В «Укрінформі», 
хто не знає, — 6 прес-залів. Усі замовники знають, 
що у нас — найкомфортніше і найзручніше, про-
фесійно і відповідально! Ми зустрічаємо і провод-
жаємо всіх iз радістю й, буває, навіть iз квітами. Але 
тільки тих, хто бажає Україні справжнього добра і 
процвітання!».
 «Публіка, яка залякує журналістів, та їхні найма-
чі мають отримати належний опір від силовиків, — 
переконаний голова Національної спілки журналістів 
Сергій Томіленко. — Але нинішня атака на провід-
не інформагентство, розташоване у центрі столиці, 
стала можливою через системну безкарність за ата-
ки на журналістів в Україні». ■

■

Євдокія ФЕЩЕНКО

 У Балашово Саратовсь-
кої області активісти Віра 
Лаврешина та Фелікс Шве-
довський долучилися до 
флешмобу за свободу тяж-
ко хворого ув’язненого у 
російській в’язниці 21-річ-
ного українця Павла Гри-
ба. Чи минеться їм безкар-
но така публічна позиція? 
Путінська влада останнім 
часом намагається покара-
ти кожного, хто плакатами 
і словами показує підтрим-
ку незаконно заґратованим 
у Російській Федерації. 
Так, за одиночний протест 
у Москві проти вироку Пав-
лу Грибу активістові Кос-
тянтину Котову присудили 
«виправних» 10 днів буце-
гарні.
 Тим часом понад тиж-
день немає жодної інформа-
ції про стан здоров’я юного 
українського політв’язня 
Кремля. Востаннє Павла 
Гриба, у медичній масці, 
бачили по відеозв’язку 23 
липня під час апеляційно-
го засідання у Верховному 
суді РФ. 
 У Військовій колегії ВС 
Росії, це у Москві на Малому 
Харитонєвському провул-
ку, розглядали апеляцію на 
вирок від 22 березня, яким 
Павла засуджено до шести 
років. Представники росій-
ського «правосуддя» усе за-
лишили без змін. 
 За інформацією бать-
ка засудженого, як пові-
домило керівницто СІЗО-4 
(м. Ростов-на-Дону), піс-
ля апеляції Павла негайно 
мали відправити відбувати 
покарання до виправної ко-
лонії.
 Нагадаємо, український 
громадянин Павло Гриб по-
терпає від низки захворю-
вань і перебуває у тяжкому 
стані, він потребує постій-
ного висококваліфіковано-
го нагляду лікарів, регуляр-
ного проведення комплекс-
ного медичного обстеження 
і перебування в спеціалізо-
ваному медичному закладі. 
Про це  у відповідь на вирок 

російській стороні нагаду-
вало  Міністерство закор-
донних справ України.
 Скоро два роки, як 19-
річного на той час Пав-
ла Гриба викрали російсь-
кі спецслужби 24 серпня 
2017-го на території Біло-
русі, де він тоді перебував. 
Юнака перевезли на тери-
торію Росії, де висунули аб-
сурдні обвинувачення, які 
українець відкидає.
 «23 липня Верховний 
суд Російської Федерації 
підтримав рішення російсь-
кого суду щодо ув’язнення 
на шість років Павла Гри-
ба, 21-річного громадяни-
на України з обмеженими 
можливостями, якого ви-
крала з Білорусі російська 
влада у серпні 2017 року. 
Відтоді його незаконно ут-

римували в Росії без жод-
них обґрунтованих обви-
нувачень. Європейський 
Союз продовжує очікува-
ти, що Павло Гриб буде не-
гайно звільнений», — таку 
заяву оприлюднив речник 
Євросоюзу. 
 У заяві ЄС акцентува-
ли, що Павло Гриб потер-
пає від дуже серйозних за-
хворювань, які будь-якої 
миті можуть стати загроз-
ливими для його життя. 
Незважаючи на це, на по-
рушення постанови Євро-
пейського суду з прав люди-
ни, українським лікарям не 
надали дозволу його огля-
нути. Євросоюз очікує, що 
Павло Гриб без зволікань 
отримає належне спеціалі-
зоване медичне обслугову-
вання. ■

Леонід ШКІЛІНДЕЙ

 Доба останнього дня 
другого літнього місяця, 
здається, обнулила «хлібне 
перемир’я». Упродовж 31 
липня збройні формування 
Російської Федерації та її 
посіпаки 11 разів поруши-
ли заборону на використан-
ня будь-якої зброї. Із них 4 

рази — із застосуванням за-
бороненої Мінськими угода-
ми зброї, міномета калібру 
82 мм. Проти наших захис-
ників застосовували куле-
мети великих калібрів, гра-
натомети, озброєння БМП 
і стрілецьку зброю, повідо-
мив пресцентр Об’єднаних 
сил.
 На донецькому напрям-

ку в районі відповідальності 
оперативно-тактичного угру-
повання «Схід» противник 
10 разів обстріляв позиції 
Об’єднаних сил поблизу на-
селених пунктів Піски, Ле-
бединське, Широкине, Бог-
данівка, Павлопіль, Гутове, 

Новогнатівка. На Лугансь-
кому напрямку в районі від-
повідальності ОТУ  «Північ» 
позиції наших захисників 
були обстріляні поблизу Зо-
лотого-4, Попасної.
 За  добу втрат з українсь-
кої сторони не зафіксовано.

НОВИНИ ПЛЮС

«Слугам» закон неписаний?
 Президент Володимир Зеленський ука-
зом строком на п’ять років призначив керів-
ником Державного управління справами 
Сергія Борзова, який до цього був тимчасо-
во виконуючим обов’язки. Схоже, що вима-
льовується ще один сімейний «підряд» но-
воспечених «слуг». Дружина посадовця Іри-
на Борзова — кандидатка-мажоритарниця у 
Верховну Раду від партії Зеленського «Слу-
га Народу». Батько Ірини Борзової — Наум 
Баруля, є одним із керівників гумористич-
ного шоу «Ліга сміху», яке виробляє студія 
«Квартал 95» разом із Drive Production, очо-
люваним Барулею.
 Разом із батьком Ірина Борзова володіє 
ТОВ «Профіль-Н», зареєстрованим у кримсь-
кому Судаку, пише «Українська правда». Ком-
панія займається діяльністю ресторанів. Піс-
ля окупації її перереєстрували як російську.
 Згідно з бухгалтерською звітніс-
тю «Профиль-Н», її прибуток на окупованих 
територіях із 2014 року постійно зростав. У 
2017 році вона заплатила близько 275,4 ти-
сячі рублів податків і внесків.

Їдемо на іномарці
 Імпорт легкових автомобілів в Україні в 
січні-червні 2019 року становив 1,691 млрд 
доларів. За даними ДФС, найбільшу кіль-
кість легкових автомобілів ввезли з Німеччи-
ни — на суму 334,318 млн доларів. На дру-
гому місці — імпорт із Японії, який становив 
245,863 млн доларів. Замикає трійку лідерів 
США з результатом 207,116 млн доларів.
 Також у ДФС повідомили, що в січні-
червні Україна експортувала легкових авто-
мобілів на суму 4,995 млн доларів. Найбіль-
ше українських автомобілів продано в Ка-
наді, США та Уганді.
 Імпорт легкових автомобілів в Україну в 
2018 році становив 2,243 млрд доларів.

На Троєщині затримали 
нелегалів
 Співробітники Державної міграційної 
служби та поліції затримали на столичному 
ринку «Троєщина» у Деснянському районі 
нелегальних мігрантів, які  мали небезпеч-
не інфекційне захворювання й при цьому 
продавали продукти харчування. Загальний 
«улов» 31 липня — 59 затриманих осіб.
 Пресслужба ДМС повідомила, що 33 
осіб примусово повернуть у країну поход-
ження, 17 особам скоротили термін перебу-
вання в Україні, а ще двох мігрантів поміс-
тять до пункту тимчасового перебування іно-
земців та осіб без громадянства для іден-
тифікації особи. 
 Також складено 42 адмінпротоколи щодо 
порушення іноземцями та особами без гро-
мадянства правил перебування в Україні.

■

разів
українці виїжджали за межі країни у 2014-2018 роках, 
повідомила Держприкордонслужба України.

Майже 130 млн
українців
цьогоріч стали громадянами РФ, свідчить ста-
тистика російського міністерства внутрішніх 
страв. 

охоронних фірм
налічується в Україні, зазначають в Департа-
менті комунікації МВС України.

терміналів
для здійснен-
ня безготівко-

вого розрахунку встановили у відді-
леннях Укрпошти, прозвітувала прес-
служба компанії.

курців
оштрафува-
ли в Києві за 

останні півроку, повідомляє депу-
тат Київради Олександр Пабат із по-
силанням на відповідь поліції Киє-
ва на запит.

Близько 45 тис. 5 тис. 4 тис.Понад 7 тис.
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ДО РЕЧІ

Пісня допомагає
 На території Луганської області за підтримки командування Об’єднаних 
сил із 5 по 25 серпня з нагоди 28-ї річниці Дня Незалежності відбудеться  
концертний тур «Марш незалежності». У графіку — виступи у 22 населених 
пунктах. Метою заходу є популяризація музичних творів військово-патріо-
тичної спрямованості серед мешканців Луганщини та зміцнення довіри ук-
раїнського народу до армії, повідомляє пресслужба ООС. Також планом про-
ведення концертного туру передбачено кінопокази українських патріотичних 
фільмів та надання гуманітарної допомоги населенню. Гастролюватиме  й  
особовий склад військового оркестру однієї з частин Збройних сил України. 

■

НА ФРОНТІ

Обнулили  перемир’я
Сепаратисти знову застосували 
заборонену Мінськими угодами зброю

■

ПОЛІТВ’ЯЗНІ

У слабкому тілі 
— незламний дух
Понад тиждень немає жодної 
інформації про Павла Гриба

■

Звільнити подітв’язня Кремля Павла Гриба вимагають 
і російські правозахисники. 
Фото зі сторінки Fahrenheit Vision.
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Людмила НІКІТЕНКО

 Черкаський обласний 
кардіоцентр украй потре-
бує нових площ. Тож iще 
два роки тому тут взялися 
відбудовувати старий одно-
поверховий корпус, який 
дістався медичному закла-
ду від санаторію «Сосновий 
бір». Туди планують пере-
вести інженерний відділ, 
бухгалтерію, архів, відділ 
для обладнання, загалом це 
до 30 працівників, які нині 
тісняться в тому ж корпусі, 
де лікують пацієнтiв.
 Як повідомили «Ук-
раїні молодій» у Черкась-
кій обладміністрації, дня-
ми тимчасово виконую-
чий обов’язки голови ОДА 
Тарас Висоцький побував 
на об’єкті й поцікавився, 
як просуваються ремонт-
ні роботи. «Ми єдиний за-

клад, який не має додатко-
вих корпусів, — розповіла 
очільнику області головна 
лікарка кардіоцентру Чер-
кащини Світлана Журба. 
— Коли минулоріч відкри-
ли агіографічну операцій-
ну, а це площа більше 100 
квадратних метрів, то ухва-
лили рішення пожертвува-
ти робочими місцями пер-
соналу, який не працює з 
пацієнтами».
 Зрозуміло, наголошує 
Світлана Василівна, що 
питання розміщення для 
кардіоцентру особливо ак-
туальне. Тож наприкінці 
2017 року й розпочали ро-
боти з відбудови приміщен-
ня, яке дісталося від «Со-
снового бору». Наразі, каже 
головна лікарка, будівель-
на готовність об’єкта ста-
новить 49%. Тут уже про-
вели чимало відновлюваль-

них робіт, оскільки будівля 
була у незадовільному стані 
і з десяток років не вико-
ристовувалася. Сюди інвес-
тували 6,3 млн грн. Із них 
54% суми спрямували з об-
ласного бюджету, а 46% — 
із міського.
 Після всього побачено-
го т.в.о. голови черкаської 
ОДА Тарас Висоцький за-
явив, що є нагальна пот-
реба в доопрацюванні й ко-
ригуванні проекту відбудо-
ви одноповерхового корпу-
су обласного кардіоцентру. 
Адже попереду внутрішнє 

опорядження, комуніка-
ційні роботи, облаштуван-
ня опалення, благоустрій 
території, придбання об-
ладнання.
 «Загалом, за попередні-
ми підрахунками, мінімум 
маємо віднайти ще 6-8 млн 
грн. Будемо розглядати всі 
варіанти джерел фінансу-
вання цього об’єкта. Кори-
гуючи проект, враховува-
тимемо всі побажання, аби 
якісно завершити його», — 
пообіцяв лікарям Черкась-
кого обласного кардіоцент-
ру Тарас Висоцький. ■

Світлана МИЧКО

 На сайті електронних 
петицій Тернопільської 
міської ради зареєстрова-
не звернення тернополян-
ки Ірини Притули щодо 
обладнання дитячих сад-
ків міста системами віде-
оспостереження. «Врахо-
вуючи нестабільну ситу-
ацію в країні, для запобі-
гання протиправних дій та 
зниження ризику терорис-

тичних загроз доцільно за-
безпечити дитячі садочки 
камерами відеоспостере-
ження, — йдеться у новій 
петиції. — Такий захід є 
поширеним у всіх цивілі-
зованих країнах, дає змогу 
батькам відчувати, що діти 
в безпечному середовищі, 
вирішувати конфлікти і 
захищати права, інтереси 
дітей та працівників ди-
тячих садків. Оскільки у 
м. Вінниця вже працюють 

над такою ініціативою і не-
вдовзі всі садки будуть об-
ладнані там відеокамера-
ми, просимо звернути особ-
ливу увагу на це питання, 
адже воно доцільне для 
всіх міст».
 На сьогодні залиши-
лося пів строку до кінця 
збору підписів, і їх уже є 
близько половини з 300 
необхідних, так що пети-
ція має всі шанси потрапи-
ти на розгляд міської ради. 

Ймовірно, що буде прий-
няте позитивне рішення. 
Адже наприкінці жовтня 
2014-го, коли відеокамери 
для зовнішнього та внут-
рішнього спостереження 
почали встановлювати у 
всіх школах обласного цен-
тру, планувалося продов-
жити запровадження та-
кої новації і в дошкільних 
навчальних закладах, але 
справа чомусь загальму-
вала. А ще раніше, у 2010-
му, веб-камеру для спосте-
реження за малюками для 
експерименту встанови-
ли в молодшій групі місь-
кого дитсадка №10, і бать-
ки були задоволені, адже 
мали можливість на від-
стані спостерігати, як по-
водиться у дитсадку їхня 
дитина та як поводяться 
щодо неї вихователі. ■

АГІТПРОП

Провокатори 
проти 
«Галичини»
Новообраний депутат-«слуга» 
підігрує Росії

Валентина КОВАЛЕНКО

 П’ята колона піднімає голову? — Та ні, вже 
встає на весь зріст...
 У Зеленського, бач, обурились присутніс-
тю ЗСУ на перепохованні воїнів дивізії «Гали-
чина». Як писала «Новинарня«, 28 липня в селі 
Червоне Золочівського району Львівської об-
ласті на території військового кладовища відбу-
лося вшанування пам’яті воїнів, що загинули у 
роки Другої світової війни у «Бродівському ото-
ченні», а також урочисте перепоховання остан-
ків 29 воїнів Першої української дивізії «Гали-
чина». 
 Опісля відомий проросійський блогер-про-
вокатор Максим Бужанський, обраний народ-
ним депутатом України від партії «Слуга на-
роду», звернувся до міністра оборони Степана 
Полторака з вимогою пояснити участь військо-
вослужбовців ЗСУ на перепохованні останків 
воїнів Першої української дивізії «Галичина». 
Тему «вшанування нацистів у фашистській Ук-
раїні» охоче підхопили російські та «сепарські» 
ЗМІ, великий «історик» Микола Азіров з Моск-
ви, а також користувачі соцмереж відповідного 
спрямування. 
 Хоча, як свідчать історичні факти, Міжна-
родний трибунал під час Нюрнберзького проце-
су не визнав злочинною цю українську організа-
цію. Як відомо, попри всі контраверсійні й дис-
кусійні питання, пов’язані з діяльністю дивізії 
«Галичина», військовими злочинцями її воїни 
не були. І це підтверджено під час персональних 
перевірок, які проходили наприкінці 1940-х 
років — у Великій Британії, США, Канаді тощо. 
Втім цілком природно, що такі деталі Бужансь-
кого, Азарова та інших проросійських пропаган-
дистів не цікавлять.
 Нічого дивного, що «в Зеленського» та в 
нинішньому Міністерстві оборони звернення по-
тенційного народного депутата-провокатора не 
залишили без уваги: за «сигналом» Бужансько-
го тут же призначено службову перевірку. «За 
результатами перевірки, у разі виявлення по-
рушень з боку відповідних посадових осіб у час-
тині, що стосується недотримання ними вимог 
законодавства, керівним складом Міністерства 
оборони України будуть прийняті відповідні рі-
шення», — зазначили в Міноборони.

■

військово-технічної 
допомоги від США 
отримала Україна 

за останні чотири роки, констатував 
колишній посол України в США Валерій 
Чалий.

92% американських ло-
комотивів закуп-
лять для Укрзаліз-

ниці, заявив міністр інфра-
структури Володимир Омелян.

переселенців пла-
нують повернутися 
на Донбас після вій-

ни, повідомив міністр з питань тимчасово окупова-
них територій та внутрішньо переміщених осіб Украї-
ни Вадим Черниш.

частіше ук-
раїнці одру-
жуються, аніж 
розлучають-

ся, поінформували у пресслужбі Мін’юсту 
України.

частина пра-
цездатного 
населення Ук-

раїни перебуває за кордоном, повідомили в Мініс-
терстві фінансів України.

40 Лише 23% У 5 разів Майже 5-та
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

Максим Бужанський і Володимир Зеленський.
Фото з «Фейсбука».

❙
❙

БЕЗПЕКА

«Всевидяче око» для малюків
Тернополяни хочуть обладнати дитсадки системами 
відеоспостереження

■

Головна лікарка Черкаського обласного кардіоцентру Світлана
 Журба: «Будівельна готовність об’єкта становить 49%».
Фото надане прес-службою Черкаської ОДА. 

❙
❙
❙

МЕДИЦИНА

Справи сердечні
Черкаська обласна влада обіцяє 
добудувати корпус кардіоцентру

■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

 У Грушківському лісництві 
Кам’янського лісгоспу на Черка-
щині облаштували частинку Фран-
ції. Тамтешні лісівники встанови-
ли на території своєї садиби семи-
метрову копію знаменитої Ейфеле-
вої вежі.
 Як повідомили «УМ» в обласно-

му управлінні лісового та мисливсь-
кого господарства, місцеві жителі 
та відвідувачі вже звикли, що на 
території цього лісництва мож-
на побачити чимало незвичайних 
родзинок —  вічнозелений тризуб 

із самшиту,  великі шахи,  цікаві 
дерев’яні скульптури, а віднедав-
на ще й Ейфелеву вежу. Вона має 
три поверхи, ліфт, який рухається, 
та освітлення, — усе, як у паризь-
кої «залізної пані», як її називають 
парижани. Єдина відмінність — на 
грушківській вежі майоріє синьо-
жовтий прапор.
 За словами ініціатора встанов-
лення  вежі — лісничого Грушківсь-
кого лісництва Сергія Могили, робо-
та лісівника клопітка й відповідаль-
на, ліс потребує щоденної турботи 
про нього, але водночас він  надихає 
творити красу навколо. 
 «Цьогоріч  Ейфелева вежа від-
значила 130-річчя, тож ми виріши-
ли так вшанувати одну з найбільш 
упізнаваних споруд світу. І тепер  не 
обов’язково летіти тисячі кіломет-
рів за романтикою до Парижа. Мож-
на просто завітати до Грушківського 
лісництва Кам’янського лісгоспу, де 
панує власна чарівна атмосфера лісо-
вої казки з присмаком Парижа», — 
підсумовує пан Сергій. ■

ДО ДАТИ

Франція  — 
у Грушківці 
Семиметрову копію 
Ейфелевої вежі 
встановили лісівники

■

Частинка Парижа в Грушківському лісництві.
Фото надане пресслужбою Черкаського 

обласного управління лісового 

та мисливського господарства.

❙
❙
❙
❙
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ПОГЛЯД

Тренінг із 
«душком»
Василь БОГДАН,
експерт із питань безпеки, генерал-
лейтенант, публицист

 Топовою новиною останніх днів є 
тренінг майбутніх народних депутатів 
від правлячої партії «Слуга народу» у 
п’ятизірковому готелі «Ріксос» (ніби-
то належить олігарху Р. Ахметову) міс-
та Трускавець Львівської області. За-
лучено також готелі «Женева», «Міро-
тель».
 Немає потреби детально озвучувати 
міркування на кшталт того, що грома-
дянин, який балотується на подібну по-
саду, в тому числі і президента України, 
апріорі повинен бути готовим до неї фун-
кціонально. А додатково навчатися для 
реалізації високої місії він зобов’язаний 
постійно. І головне, за власний кошт.
 Із огляду на те, що лише одна доба 
проживання у «Ріксосі» вартує близь-
ко 5 тис. грн, то за сім днів перебуван-
ня у готелі більшості (із 260 осіб) депу-
татського кагалу, набігає кругленька 
сума. До цього потрібно додати вартість 
проживання в інших досить недешевих 
готелях, транспортні витрати (проїзд у 
трьох спеціальних вагонах підвищеної 
комфортності) та оплату викладацько-
го складу.
 На відповідне запитання журналістів 
голова партії Разумков досить непе-
реконливо пояснив, що до проблем фі-
нансування політичної сили і тренінгу 
він відношення не має. Проте і конкрет-
них прізвищ осіб, які в партії опікують-
ся залученням «спонсорської допомо-
ги», не назвав. Його соратник Корнієн-
ко обмежився обіцянкою, що все буде 
вказано у відповідних деклараціях.
 Таке публічне ухиляння від чесного 
пояснення стану справ  із великою віро-
гідністю дає підстави припускати, що 
просвітницький експрес-семестр неза-
конно оплачує відомий олігарх та інші 
фінансові тузи, які сподіваються на 
щедрі преференції від нової влади за на-
дані послуги.
 Отже, більше всього йдеться про ба-
нальну корупцію, проти якої чинний 
президент і його політична сила обіця-
ли нації безкомпромісно боротися.
 Вочевидь не складається.
 А побажання Європейського Сою-
зу «младореформаторам» запровади-
ти в Україні у повній мірі принцип вер-
ховенства права, напевно, повисне в 
повітрі.
 Щоб уникнути такого прикрого сце-
нарію, НАБУ, ДБР, Генпрокуратурі на 
часі провести ретельну перевірку обста-
вин і джерел фінансування «трускавець-
ких гулянок» небожителів «Слуги на-
роду», а потім прозоро та гідно поінфор-
мувати про наслідки суспільство. Нації 
не завадило б почути і про доцільність 
проведення на «широку ногу» такого 
тренінгу, що більше подібний до курор-
тного банкету.
 Адже в умовах російської збройної 
агресії правоохоронні структури держа-
ви та українська свідома громада не по-
винні дозволяти новітній аристократії 
безкарно паразитувати та дискредитува-
ти інститут президента країни і вітчиз-
няний парламентаризм.
 Інакше Україна стрімко прямувати-
ме у катастрофічну прірву, прірву авто-
ритаризму і диктатури. Історичний гір-
кий досвід колишньої правлячої КПРС 
є яскравим тому свідченням та перекон-
ливим застереженням. Яким би висо-
ким не був рівень підтримки виборців, 
партія «Слуга народу» і її лідер не ма-
ють права нею зловживати.
 Тим паче, що прихильність демосу 
(народу) до влади ще з часів стародав-
нього Риму ніколи не була сталою і за-
вжди є загрозливо мінливою для самов-
певнених та політично короткозорих 

«кумирів». ■

■
Підготував Борис КЛИМЕНКО

Віктор Ющенко був першим і єдиним із 
президентів країн на пострадянському 
просторі, хто на державному рівні за-
твердив необхідність такого відзначен-
ня, видавши указ «Про заходи у зв’язку 
з 70-ми роковинами Великого терору — 
масових політичних репресій 1937-1938 
років». До 2014 року українська делега-
ція щороку відвідувала в Росії місця ма-
сових страт своїх громадян часів совєт-
ського терору. З моменту нападу Росії 
на Україну подібні акції стали немож-
ливими. Але ми пам’ятаємо і будемо 
пам’ятати безневинно убієнних завжди. 
Тож пропонуємо увазі читачів цікаве 
дослідження про Сандармох російської 
авторки Ірини Фліге, про яке вона роз-
повіла «Радіо «Свобода». 
Її книга «Сандормох: драматургія 
смислів» вийшла нещодавно у Санкт-
Петербурзі мізерним накладом, і всі 50 
примірників були розібрані на презен-
тації (щоправда, обіцяють додрукувати 
ще 950, але шансів, що видання дійде й 
до українського читача — надзвичайно 
мало).
Дві основні сюжетні лінії книги дирек-
тора науково-інформаційного центру 
«Меморіал» у Петербурзі Ірини Фліге 
— це дві історії пошуку: одна — так 
званого «зниклого етапу» — 1111 
в’язнів Соловецької тюрми особливого 
призначення, вивезених звідти в жов-
тні 1937-го і безслідно зниклих, інша 
— розстрільного полігону, який от-
римав назву Сандармох (в назві книги 
використано саме це написання, хоча 
сумновідоме урочище частіше назива-
ють Сандармох за транскрипцією з ка-
рельської мови). Ці дві лінії сходяться 
у процесі пошуків. У книзі наводяться 
накази, протоколи, акти, довідки, те-
леграми, приписи та інші документи 
НКВС, які показують рутину знищення 
не тільки людини, а й будь-якої пам’яті 
про неї. Цьому похмурому бюрокра-
тичному хору смерті протистоїть інший 
хор — спогади, листи, усні розповіді, 
виступи на днях пам’яті, статті, написи 
на пам’ятниках, — і це хор життя, який 
свідчить про те, що пам’ять знищити не 
можна. Чути в книзі і голос автора: з 
одного боку — це нариси і замальов-
ки, цілком побутові, з іншого — глибокі 
роздуми про сенс набуття пам’яті.
«Розроблена ще Аристотелем концеп-
ція трагічної провини, яку приймає на 
себе не злодій, а звичайна людина, і 
стає на шлях її спокути, явно не при-
щеплюється на російському ґрунті. А 
якщо немає трагічної провини, то немає 
і катарсису, а відповідно, і необхідного 
для жанру фінального виходу на новий 
рівень історичного і взагалі людського 
існування», — пише автор передмови 
Олег Ніколаєв. Книга не закінчується 
здобуттям місця пам’яті — навколо 
нього одразу починають стикатися різні 
концепції осмислення радянського ми-
нулого.
Мабуть, тому в анотації книга Ірини 
Фліге визначена як «інтелектуальна 
пригода» з елементами «історичного 
дослідження, культурологічного аналі-
зу, мемуарного оповідання і публіцис-
тики». 

Профілактика  «провалiв» пам’ятi
 ■ Сандормох — явище не нове, чому 
ви вирішили написати про нього кни-
гу?
 — Я взагалі займаюся не стіль-
ки історією, хоча і нею теж, а станом 
пам’яті. Причому я люблю матеріальну 
культуру: у нас уже і так стільки слів, 
формулювань, що затемнюють понят-
тя пам’яті. А з історичною пам’яттю 
ще гірше: як зрозуміти, де історична 
пам’ять, де історична політика, де прос-
то людська, сімейна пам’ять? У цій не-
складеній мові дуже багато скаламуче-
ного, спекулятивного, шаблонного. А 
в матеріальній культурі все просто: або 
є пам’ятник, або його немає, а якщо є, 
то давайте подивимося, якої він фор-
ми, яке там художнє рішення, яка епі-
тафія. І це набагато більше говорить 
про сьогоднішню культуру пам’яті, 
ніж теоретичні дослідження. Дуже ці-
каві пам’ятники на місцях колишніх 
таборів, масових поховань, але цікаві 

і музейні колекції: чому саме ці пред-
мети вибрані для експозиції, котра роз-
повідає про ГУЛАГ, чому саме ці речі 
зберігалися в сім’ях як реліквії. Коли 
все це складається в мозаїку, ми може-
мо багато чого довідатися про трансфор-
мацію пам’яті впродовж десятиліть. Це 
перша причина, а друга полягає в тому, 
що я в останні роки щільно займаюся 
некрополістикою терору, ГУЛАГу: що 
це за місця, як їх знаходять, як про них 
пам’ятають, як взагалі документуєть-
ся смерть в умовах несвободи. Ми до-
сить багато знаємо про те, як людей засу-
джували до розстрілу, але ми майже не 
знаємо, що бувало потім — від винесен-
ня вироку до поховання. Але це теж об-
ряд смерті, обряд страти, це стосується 
і смертей в таборах і на спецпоселенні. 
Дуже важливо, як це місце зберігало-
ся, чи було воно таємним і наскільки. 
В кінці 80-х пішов масовий запит — де 
могили наших батьків, саме цей запит 
і сформував нові місця пам’яті.
 ■ Ну, добре, припустимо, вони знай-
дені — і що далі?
  — Кожен некрополь має три скла-
дові: підземну частину, надземну час-
тину — пам’ятники і пам’ятні зна-
ки, якими б вони не були. Адже навіть 
якщо над старим цвинтарем побудова-
ний торговий центр — це все одно над-
гробок, так, воно таке — і теж говорить 
про цю культуру. Ну, і третя складова 
— це церемонії пам’яті. Часто три ці 
частини абсолютно не збігаються. Най-
ближчий, наш, петербурзький приклад 
— це Левашовське пустище. Ми знає-
мо всього 10 імен тих, хто там похо-
ваний, інші нам не відомі. Але назем-
на частина пустища — це колективний 
пам’ятник жертвам Великого терору 
— понад 1 тис. 300 іменних пам’ятних 
знаків: діти, вдови, а тепер онуки при-
ходять і прибивають табличку. І там 
проходять церемонії — загальні, зем-
ляцькі, конфесійні, всякі. З цієї точ-
ки зору я і хотіла розповісти про Сан-
дормох — як складалася ця пам’ять, 
коли ще слова такого не було — Сан-
дормох, кого шукали, як пам’ятали, 
які були тимчасові місця пам’яті. Як 
з’явилося перше місце пам’яті під на-
звою «Список»: це був список того со-
ловецького етапу, який ми шукали. 
І нарешті знайшли. Цьому присвяче-
ний третій акт моєї — ну, що говори-
ти, п’єси, звичайно. Адже жодне місце 
пам’яті не буває статичним, воно завж-
ди розвивається. У Сандормоху виника-
ли пам’ятники різних національностей, 
різних конфесій. Спершу тільки вияв-
лене місце пам’яті — загальне для всіх, 
а далі воно розпадається на фрагменти. 
Адже люди приходять туди в пошуках 
своєї особистої ідентичності, яка йде до 
коріння і, як до найпростішого, до на-
ціональності — і починають виростати 
національні пам’ятники. Поки їх неба-
гато, вони викликають деяке здивуван-
ня: чому потрібно пам’ятати окремо про 
поляків, про німців? А коли їх багато, 
вони стають мозаїкою — відбувається 
об’єднання різних пам’ятей — особис-
тих, національних, конфесійних, прос-
то земляцьких. Тобто спершу це процес 
жорсткого поділу — ми пам’ятатимемо 
тільки про свої, але потім усе знову стає 
єдиним цілим.
 ■ Так було і в Сандормоху?
 — У Сандормоху кілька драматич-
них сюжетів, «боротьба пам’ятників», 
коли зчитується — ось «еліта», а ось 
«прості», особиста пам’ять і колек-
тивна. Всі ці сюжети і треба було де-

тально прописати. Там дуже багато 
цікавих поворотів, пов’язаних із ме-
моріалізацією — вона ж вся стихійна. 
Наприклад, одна з традиційних форм 
пам’яті — це коли земляцтво або гро-
мада вирішує встановити пам’ятник, 
і цей пам’ятник їх об’єднує. А буває, 
що раптом з’являється зовсім інший 
пам’ятник — зовсім маленький, роз-
міром з А4 фінський прапор, приби-
тий до дерева, а під ним напис, що цей 
пам’ятник встановила під час поїздки 
навколо Онезького озера група якихось 
мотоциклістів. А далі з’ясовується, що 
одному з цих мотоциклістів тато велів 
це зробити. А велів він, тому що його 
тато — тобто дід того мотоцикліста — 
був американським громадянином. Він 
фін, але був комуністом, і вони з групою 
товаришів спочатку втекли до Амери-
ки, а потім повернулися у СРСР, в Ка-
релію, будувати комунізм. Але дід мо-
тоцикліста швидко відчув щось не дуже 
хороше і швидко втік до Фінляндії, а всі 
його співтовариші опинилися у Сандор-
моху.
 ■ У підземній частині...
 — Так-так-так, саме там. І він ба-
гато років мучився їх долею, нічого 
не знав про своїх найближчих друзів і 
весь час скаржився на це своєму синові. 
Син це пам’ятав і з’ясував, що з ними 
стало, але сам він був уже в похилому 
віці й тому попросив з’їздити в Сандор-
мох свого сина. А в Петрозаводську був 
свій мотоклуб, і у відповідь вони від-
крили ще один пам’ятник — усім жер-
твам Сандормоха від жителів Петро-
заводська, і теж із табличкою, що це 
мотоклуб. Ось так працює пам’ять — 
вона і трошки екскурсійна завжди, і у 
неї завжди ланцюгова реакція. Люди-
на приїжджає, бачить пам’ятник, ду-
має: треба ж так, а моїм? І з цього мо-
менту включається пошук самоіден-
тифікації: кому моїм? І людина згадує: 
одна бабуся була естонка, інша україн-
ка, а поруч ще жив сусід-єврей... все це 
починає «цокати» і в щось матеріалі-
зується.

ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ■

П’ятого серпня світова спільнота відзначатиме 
Міжнародний день пам’яті Сандармоху

Конвеєр

Страчені українці, цвіт нації — 
Олесь Курбас і Микола Куліш.
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Згадати всiх поiменно
 ■ Ірино, але те, про що ви говорите, 
очевидно, характерно для всіх подібних 
місць пам’яті — в чому ж винятковість 
Сандормоха?
 — У тому, що ми знаємо імена всіх — 
6 тис. 241 людини, які там лежать. Тери-
торія самого урочища абсолютно виділе-
на. І те, й інше — велика рідкість. Навіть 
якщо в якійсь області знайдено подібне 
місце, немає ніякої впевненості, що всі 
розстріляні лежать саме там. Є ще одна 
культурна особливість: з 6 тис. 241 по-
хованих у Сандормоху більше половини 
— це колишні ув’язнені. Це і 1 тис. 111 
осіб соловецького етапу, вивезеного з Со-
ловків, і ув’язнені Білбалтлагу, і колиш-
ні ув’язнені, що залишилися в Карелії 
на поселенні. Це розстрільний полігон 
Великого терору, а Великий терор — це 
цілий комплекс різних операцій: тут і 
селянська, і національні, і спеціальні 
укази з чищення таборів, тобто по роз-
стрілах, і указ по втікачах, коли табір-
на адміністрація могла стріляти в кого 
хоче. Тому люди, які вже сиділи в табо-
рах, усе одно потрапляли в якусь опера-
цію Великого терору. Більшість опера-
цій були формалізовані, по кожній тре-
ба було виконати ліміт, і місцеві НКВС 
збільшували ці ліміти.
 ■ А навіщо? Навіщо було вбивати 
більше і більше?
 — А ось це загадка. Адже самостій-
но збільшити ліміт було не можнли-
во, надсилали запити, і, дивлячись на 
них, бачиш, що це була просто істерія 
з місць: у нас більше ворогів, дайте нам 
ще ліміт, і ще, і ще. Що це — незрозумі-
ло. Розкручена машина починала по-
жирати сама себе, це був вже не прос-
то запах крові, люди перетворювалися в 
конвеєр вбивства, і нічого раціонально-
го там немає. І документів немає. Може 
бути, соціальні психологи коли-небудь 
навчаться з цим працювати. Я ще кіль-
ка років тому зробила одне відкриття. 
Коли ви дивитеся архівно-слідчі спра-
ви 1937-38 років, вони навіюють нудь-
гу і жах. Вони принципово відрізняють-
ся від теж сфальсифікованих, жахли-
вих і підлих справ 20-х — початку 30-х 
років, коли людей звинувачують у шпи-
гунстві або створенні якогось релігій-
но-філософського гуртка і приписують 
їм антирадянські настрої або дії, але 
в цих звинуваченнях, в цих допитах є 

елементи життя цих людей до того, як 
їх заарештували. Вони не хотіли ски-
дати радянську владу, це була брехня, 
але вони правда збиралися, щось обго-
ворювали, створювали гуртки, там при-
сутня якась реальність їхнього життя, 
можна було зрозуміти, що вони роби-
ли і про що мріяли. Ось, наприклад, 
у справі полярників, звинувачених у 
шкідництві, розповідається про поляр-
ні експедиції, про те, чому вони зали-
шили на полюсі намети і не поверну-
лися за ними — а їх звинуватили в на-
мірі тим самим завдати шкоди країні, 
— тут можна мало не історію полярних 
досліджень вивчати. А в справах Вели-
кого терору — в порівнянні з більш ран-
німи справами дуже тоненьких — нічо-
го цього немає. Там уже тортури. Два-
три допити, нерозбірливий підпис — і 
все. Але все ж і там є діалоги. Обвинува-
чений весь час говорить про свою лояль-
ність, про любов до радянської влади, 
яку він доводив своєю чесною працею, 
а слідчі, яких ціла юрба, стверджують, 
що він ворог. Я думаю, що це — свідчен-
ня того, що люди в системі НКВС відчу-
вали свою нелегітимність, свою злочин-
ність — і тому вважали нормальним, що 
кожен громадянин хоче влаштувати те-
рористичний акт, хоче їх усіх — у ши-
рокому сенсі — вбити. Може, це було 
лише на рівні відчуттів, але це прочи-
тується. Звідси і розкручування терору: 
якщо вони зупиняться, що потім буде? 
Розплата.
 ■ І це теж стосується всіх жертв Ве-
ликого терору.
 — Особливість Сандормоха — у 
складі похованих. Розстрільних місць 
знайдено багато, збираються люди у 
Томську, в Красноярську, кажуть: 
вшануємо пам’ять наших земляків. А 

в Сандормоху лежать люди звідусіль. 
І це міжнародне значення проявилося 
відразу — вже на відкриття приїхали 
люди з різних країн, і перші пам’ятні 
знаки теж відразу були різними мова-
ми. І ще в 1997 році один із творців «Ме-
моріалу» Веніамін Іофе запропонував 
зробити 5 серпня, день початку Велико-
го терору, міжнародним Днем пам’яті 
і погодив цю дату з урядом Карелії, це 
була обов’язкова точка, з неї все і поча-
лося. У Сандормоху дійсно з’єдналися 
два пошуки. Ми з Веніаміном шукали 
етап з 1989 року, коли поїхали в Сан-
дормох на перші дні пам’яті. З нами в 
поїзді їхали люди з новими довідками 
про смерть своїх близьких: раніше їм 
брехали, що ті померли від серцевого 
нападу, від тифу, від пневмонії, і стави-
ли неправдиву дату. І ось, нарешті, в но-
вих довідках було ясно написано: роз-
стріляний тоді-то. Уже в поїзді Веніа-
мін склав ці довідки і сказав мені: це 
масовий розстріл. Там дати або збігали-
ся, або були дуже близькими. Для лю-
дей місцем пам’яті, місцем останнього 
перебування батьків і матерів були Со-
ловки, звідти прийшли останні листи. 
З цього моменту і почався пошук соло-
вецького етапу. А в Карелії працював 
чудовий чоловік Іван Чухін, який уже 

на початку 90-х почав систематизува-
ти матеріали по Великому терору. Його 
більше цікавили механізми: хто відда-
вав накази, як усе було влаштовано. І це 
він виявив, що на протоколах про при-
ведення у виконання наказу про роз-
стріл вказано місце, найближчий на-
селений пункт. Він навіть склав табли-
цю — дата, кількість розстріляних, хто 
приводив вирок у виконання. Так, адже 
в Сандормоху відомі поіменно кати — 
хто конкретно вбивав людей. У Карелії, 
як і по всій країні, йшов стихійний по-
шук поховань. Івана Чухина не стало 
1997 року, до цього часу він уже фак-
тично склав книгу пам’яті, не один, а 
будучи помічником Юрія Дмитрієва, 
потім Дмитрієв уже один продовжив 
складати цю книгу — «Поминальні 
списки Карелії», тоді я з ним і познайо-
милася, в архіві.
 Ми вже припускали, де місце роз-
стрілу, за скільки кілометрів від Мед-
вежьєгорська, і вже домовилися з міс-
цевою адміністрацією, що поїдемо туди 
в експедицію. І поїхали — троє дорос-
лих, 11-річна дочка Дмитрієва та со-
бака. Це фантастична історія — ми ду-
мали, що проживемо до вересня, зня-
ли будиночок, але приїхали 1 липня і в 
той же вечір виявили поховання. А 27 
жовтня того ж року там уже було від-
крито меморіальний цвинтар, побудо-
вано каплицю, прокладено асфальто-
вану дорогу, виділено ділянку лісу. Це 
була дуже яскрава подія, в рік 60-річ-
чя розстрілу. Коли ми знайшли Сан-
дормох, ми знали тільки поіменно со-
ловецький етап. А далі — фантастична 
праця Юрія, це він зібрав усіх — і ко-
лишніх ув’язнених Білбалтлагу, і міс-
цевих жителів, і засланців-поселенців, 
це його науковий подвиг. У 1998 році 
він видав першу книжечку з іменами 
похованих у Сандормоху, в цьому році 
буде її перевидання.

Україна нiколи не забувала 
безневинно убiєнних
 ■ Ви у своїй книзі багато уваги при-
діляєте українцям — чому?
 — Тому що українська пам’ять — 
дуже велика частина пам’яті Сандормо-
ху. Навіть у соловецькому етапі понад 
300 осіб — українці, і там були дуже ві-
домі люди, рідні та близькі їх ніколи не 

забували, та й Україна в цілому. Тому 
на відкриття Сандормоху приїхала ве-
лика українська делегація, і вона при-
їжджала щороку — до 2014 року.
 ■ А чому ви говорите, що у вашій 
книзі важлива драматургія?
 — Про Сандормох завжди говори-
ли, що там лежать різні люди, і за на-
ціональним, і за соціальним складом, 
це і чиновники все говорили, що брали 
участь у церемоніях. Але ніхто ніколи 
не говорив про катів, про злочини режи-
му, про відповідальність за те, що тут 
відбувалося. Ці промови випали з кон-
тексту — напевно, завдяки закону про 
реабілітацію, в якому немає нічого про 
злочини. Така концепція: репресії як 
стихійне лихо. Злочин є, але він не на-
званий.
 ■ Адже це ваша давня думка, що у 
нас ніби є жертви, але немає катів — і 
тому немає історичної пам’яті. І де ж 
тут логіка: якщо є злочин, вбиті невин-
ні люди, значить, є і злочинці?
 — За загальнолюдської логікою — 
так, а з практики застосування — ні. Ця 
практика логіці не підпорядковується. 
І вона включає цілий набір: жертви, на-
приклад, не повинні бути персоніфіко-
вані, інакше вони не жертви, жертви в 
цьому розумінні — завжди множина, 

плюс безліч міркувань — кому і чому 
принесені ці жертви, і так було всі 90-ті і 
навіть нульові. А після 2005 року виник 
запит на ідеологію, а державній ідеоло-
гії потрібна історична підпора. Вона ім-
перська, примітивна, а в нашій частині 
вона виглядає так: так, жертви були, їх 
шкода, але зате ми побудували, зате ми 
перемогли, зате ми запустили. Тут тіль-
ки одне ключове слово — «зате», і це і є 
реабілітація терору, визнання його хоро-
шим механізмом для управління держа-
вою. З нього виростає і наше сьогодення 
з тортурами і сфальсифікованими спра-
вами, з побиттям на мітингах — з одно-
го цього слова. Якщо є це «зате» — тоді 
немає катів. І наш закон про реабіліта-
цію — неправовий, і він навіть не закон, 
тому що закон повинен бути вписаний у  
правові норми і пов’язаний з іншими за-
конами, а тут цього немає. Він — май-
же ті самі укази і постанови, за якими 
ці люди були арештовані і розстріляні. 
Виходить, що свавілля там було спочат-
ку, а потім — свавілля при реабілітації. 
Закон 1991 року програє навіть законам 
кінця 50-х, тому що тоді справи розгля-
дали по суті, переглядали, а реабілітація 
1991 року дуже проста: якщо 58-ма стат-
тя або 70-та — дисидентський, отже, ре-
абілітований. Але якщо немає перегляду 
справи, значить, слідчий взагалі ні при 
чому — нікого не хвилює, що він фаль-
сифікував, катував, усе перетворено на 
якесь стихійне лихо. Та й слова «реабілі-
тований» і «репресований» у нас стали 
синонімами.
 ■ Чи можете ви виділити у вашій 
книзі якесь положення, яке можна вва-
жати висновком?
 — Ні. Завіса не впала, п’єса триває. 
Я довела події в книзі до вересня мину-
лого року. Повинна сказати, що новий 
час — починаючи з 2014 року — змінило 
щодо Сандормоха модус пам’яті. У 2014-
му не приїхала українська делегація — 
важлива, помітна, яскрава. Відбуваєть-
ся нове осмислення минулого і сьогоден-
ня.
 Поступово день пам’яті, крім пам’яті 
про людей, убитих 80 років тому, пере-
творюється на день солідарності з ниніш-
німи політв’язнями, протестом проти 
того, що нинішня держава є спадкоєм-
цем терору. І ще — в день солідарності з 
Юрою Дмитрієвим, який для Сандормо-
ха — рідний, і для всіх, хто туди приїж-
джає. І з усіма убитими і закатованими 
давно, і з тими, хто невинно страждає за-
раз. Ми сьогодні не знаємо, хто замовив 
справу Дмитрієва, божевільну, сфальси-
фіковану. Коли-небудь дізнаємося.
 ■ А експедиція РВІО (Військово-істо-
ричного товариства) Мединського є но-
вим викликом для Сандормоха?
 — Ця безглузда ідея виникла не сьо-
годні. Адже вони навіть не знають, кого 
шукають. Але те, що вони стали переко-
пувати поховання, — це дозволений ван-
далізм. Це пам’ятник, ніякі земляні ро-
боти там проводити не можна. Вони роз-
кривають розстрільні ями без археоло-
гів, без фіксації, і зараз глава «Яблука» 
Емілія Слабунова подала на їхні дії до 
суду. Сьогодні не менш гостро, ніж в кін-
ці 80-х, стоїть осмислення терору того 
часу, тому що треба протистояти сьогод-
нішньому терору, сваволі, все коріння 
сягає туди, це пов’язані процеси. Тому 
люди їдуть у Сандормох, це важливо.

Крапки на шкалi часу мiж минулим 
i сьогоденням поки немає
 ■ Іноді можна почути голоси — вис-
тачить дивитися назад, треба засукати 
рукави і розгрібати сьогоднішні пробле-
ми...
 — Правильно, але це вийде тільки 
тоді, коли буде поставлена крапка на 
шкалі часу між минулим і сьогоденням. 
У нас немає цієї крапки. Тому в нас не-
має історичної пам’яті, а є успадкуван-
ня минулого: влада прийняла спадщину 
акторів терору, велика частина суспіль-
ства прийняла комплекс жертви.
 ■Чи бачите ви якийсь вихід?
 — Прийняти відповідальність на 
себе. Дивіться, зараз усе більше людей 
пишуть, що вони відчувають провину за 
збитий «Боїнг». Це і є механізм взяття 
відповідальності за злочини, вчинені, у 
загальному, за нашої участі. Розуміння 
цього, рух у цей бік почався... ■

5УКРАЇНА МОЛОДА

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 2—3 СЕРПНЯ 2019ІСТОРІЯ
ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ■

страт

Два-три допити, нерозбірливий підпис — і все. Але все ж і там є 
діалоги. Обвинувачений весь час говорить про свою лояльність, про 
любов до радянської влади, яку він доводив своєю чесною працею, 
а слідчі, яких ціла юрба, стверджують, що він ворог. Я думаю, що 
це — свідчення того, що люди в системі НКВС відчували свою 
нелегітимність, свою злочинність — і тому вважали нормальним, 
що кожен громадянин хоче влаштувати терористичний акт, хоче їх 
усіх — у широкому сенсі — вбити.

Хрест памяті.❙



КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 19.30, 5.35 

ТСН

09.30 «Одруження наосліп»

11.30 «Міняю жінку»

13.45 «Сімейні мелодрами»

14.45 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама «Наречена 

зі Стамбула»

20.15 «Секретні матеріали-

2019»

20.45, 21.45 Мелодрама «У 

неділю рано зілля 

копала»

22.50, 23.55, 1.00 Т/с «Школа. 

Випускний»

01.55 Комедія «Я знову тебе 

кохаю-2»

ІНТЕР

05.20, 22.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00 «Речдок»

08.45, 18.00, 0.45 «Стосується 

кожного»

10.45 Х/ф «Вождь Віннету 
та напівукровка 
Апаначі»

12.30 Х/ф «Вірна рука 
— друг індіанців»

14.15 Х/ф «Брати по крові»
16.15 «Чекай на мене. 

Україна»

20.00, 1.40, 4.10 «Подробиці»

21.00 Т/с «Слідчий 

Горчакова»

23.45 Д/п «Підроблена 

історія»

02.25 «Орел і решка. Шопінг»

03.40 «Україна вражає»

04.55 Top Shop

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях

10.30 Родичі в турне

11.30, 3.10 Реальна містика

12.30 Т/с «Черговий лікар-4»

14.30, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-2»

19.50 «Говорить Україна»

21.00, 23.30 Т/с «Вікно 

життя 2»

00.30, 2.15, 4.45 Агенти 

справедливості

01.45 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

03.10 Зона ночі

05.00 Абзац

06.45, 8.05 Kids Time

06.50 М/с «Том і Джеррі»

08.10 Х/ф «На дорозі»

10.10 Х/ф «Шалена карта»

12.00 Х/ф «Професіонал»

14.20 Х/ф «Інферно»

17.00 Аферисти в мережах

21.00 Х/ф «Первісний»

22.50 Х/ф «Таємний агент»

00.50 Т/с «Статус відносин: 

Заплутано»

ICTV

04.00 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.10, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.05 Не дай себе обдурити

11.05 Антизомбі. Дайджест

11.55, 13.15 Т/с 

«Володимирська, 15»

12.45, 15.45 Факти. День

14.25, 16.25 Х/ф «Крижані 

солдати»

16.50 Х/ф «Останній рубіж»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Теорія змови Прем’єра

21.25 Т/с «Контакт»

23.35 Т/с «Шулер»

01.40 Т/с «Невиправні»

03.05 Стоп

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.20, 15.15 Невигадані історії

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 22.00, 

23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 

3.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

07.15, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.20, 12.45, 15.55, 18.15 

Погода в Україні

07.25, 8.35 Огляд преси

07.30 Кордон держави

07.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 22.55, 

23.55, 1.10 Погода на 

курортах

08.25, 10.10 Полігон

09.25, 17.40 Час громади

11.10, 12.25, 13.10, 17.10 

Інформаційний день

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

14.10 Медекспертиза. Поради

16.10, 21.00, 2.15, 5.15 

Машина часу

18.20, 19.30, 0.25, 1.15 

Інформаційний вечір

23.15 Док. Проект «Собор на 

крові»

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00, 4.45 Top Shop

06.40 Х/ф «Погань»
08.30 Х/ф «Доля людини»
10.25, 19.30 Т/с «Смерть у 

раю»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.15 

«Свідок»

12.50, 17.45, 2.45 

«Випадковий свідок»

13.30 «Таємниці світу»

14.05, 3.50 «Речовий доказ»

14.45, 21.30 Т/с «Хейвен»

16.50 «Легенди бандитської 

Одеси»

17.15 «Легенди карного 

розшуку»

18.20 «Свідок. Агенти»

23.45 Т/с «Закон і порядок»

01.25 Т/с «Швидка»

04.15 «Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Орегонський путівник 

06.30 Елементи 

07.00 Новини 

07.05 Кмітливий Сяодзі. 

Мультфільм 

07.45 Лайфхак українською

08.00 Новини 

08.05 Пізній Ранок шоу. 

Найкраще

09.00 Новини 

09.05 Пізній Ранок шоу. 

Найкраще

10.00 Біблійна Колекція. 

Йосип прекрасний. 

Намісник фараона. 

Художній фільм 

11.35 Смак сиру. 

Документальний серіал 

12.30 Цікаво. com 

13.00 #ВУКРАЇНІ 

13.30 Трипілля. Забута 

цивілізація старої 

Європи. Документальна 

програма

14.25 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом. Найкраще 

15.00 Пізній Ранок шоу. 

Найкраще

15.40 Мистецький 

пульс Америки. 

Документальний серіал 

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

16.55 Фольк-music 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.25 Тема дня

19.25 Спецпроект до Дня 

народження Іллі Рєпіна

20.05 Весняний фестиваль. 

Документальний цикл 

21.00 Новини 

21.25 Сильна доля 

22.15 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. Індіра

22.25 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. Jonych

22.40 Вікно в Америку

23.00 Новини 

23.25 Тема дня

00.15 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом. Найкраще 

00.45 Разом 

01.30 Пліч-о-пліч 

02.00 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

02.40 Світло 

03.30 Війна і мир 

04.15 По обіді-шоу 

05.10 52 вікенди

05.30 РадіоДень. Життя+ 

05.50 Погода

СТБ

06.55 Т/с «Коли ми вдома»

11.25 МастерШеф

14.10 Цієї миті рік тому

16.20, 18.00 Х/ф «Красиво 
жити не заборониш»

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.50 Х/ф «Як відбити 
наречену»

21.00 Т/с «Кріпосна»

22.45 Т/с «Майор і магія»

00.45 Детектор брехні

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий 

день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.45 

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»

12.15 «Гаряча тема»

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі»

16.10 «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 «Помста природи»

09.30, 18.15 «Спецкор»

10.10, 18.50 «ДжеДАІ»

10.50 Т/с «Опер за викликом-

3»

14.40 Х/ф «Таємний план»
16.20 Х/ф «Розправа»
19.25 Т/с «Опер за викликом-

4»

21.30 Т/с «Касл-4»

00.50 Х/ф «За межею 
порожнечі»

02.15 Х/ф «Світ роботів»
03.30 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 15.55, 18.00, 

20.05, 22.10, 1.00 Топ-

матч

06.10 «Ліверпуль» — 

«ПСЖ». Ліга Чемпіонів 

УЄФА

08.10, 16.10, 20.20 Матч. ЧУ

10.00 «Великий футбол»

11.50, 13.20 Огляд вівторка. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

13.00 LIVE. Жеребкування 

стадії плей-оф. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

14.30, 5.00 Огляд середи. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

15.40, 22.30 Футбол NEWS

18.15 «Брюгге» — «Сент-

Трюйден». ЧБ

22.45 «Гент» — «Ейпен». ЧБ

00.35 Жеребкування стадії 

плей-оф. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

01.30 Профілактика

ФУТБОЛ-2

06.00, 14.00, 21.55 Матч. ЧУ

07.50, 9.50, 11.50, 13.50, 

17.30, 19.30, 21.50, 5.00 

Топ-матч

08.00 «Валенсія» 

— «Ювентус». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

10.00 «Брюгге» — «Сент-

Трюйден». ЧБ

12.00 «Ліверпуль» — 

«ПСЖ». Ліга Чемпіонів 

УЄФА

15.50, 23.45 «Великий 

футбол»

17.40 «Монако» 

— «Атлетіко». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

20.00 «Стандард» — 

«Зюлте-Варегем». ЧБ

01.30 Профілактика

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.00, 13.50 Правда життя

09.10, 17.50 Дикі острови

10.05, 16.50 Цікаво.com

11.05 Історія українських 

земель

12.40, 0.45 Речовий доказ

14.50, 23.45 Земля 

2050 р.

15.50, 21.45 Мисливці за 

торнадо

18.50, 20.45 Битва цивілізацій

19.50 Як будували замки

22.45 Замерзла планета

01.50 Містична Україна

02.40 Бандитський Київ

К1

06.30 Top Shop

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.15 «Орел і решка. Шопінг»

10.10 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

12.10 Х/ф «Сімейка 

Джонсів»

14.00 «Орел і решка. Навколо 

світу»

17.00 Т/с «Доктор Хто»

20.00 Т/с «Доктор Хаус»

21.50 «Орел і решка. 

Морський сезон»

22.50 Х/ф «Правда і нічого 

окрім правди»

00.40 «Вірю не вірю»

01.35 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.45 М/ф «Спарк: Герой 

Всесвіту»

11.15 Т/с «Рання пташка»

13.00, 14.00, 15.00, 20.00 

Одного разу під 

Полтавою

13.30, 14.30, 22.00 Танька і 

Володька

16.00 4 весілля

18.00, 1.00 Панянка-селянка

21.00 Т/с «Останній 

москаль-2»

23.00 ЛавЛавCar

00.00 Країна У

02.00 Теорія зради

02.50 БарДак

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»

06.30 М/с «Вруміз»

06.40 Додолики

07.00 Країна на смак

08.05 Енеїда

09.05, 13.40 #ВУКРАЇНІ

09.35, 11.25 Т/с «Галерея 

Вельвет»

11.10, 14.15 Телепродаж

13.00, 15.00, 19.00, 21.00, 

2.00, 5.15 Новини

13.10 Бюджетники

14.30 «Аромати Іспанії»

15.20 «Браво, шеф!»

16.25 Чемпіонат Європи-

2019 р. зі стрибків 

у воду. Церемонія 

відкриття

16.55 Чемпіонат Європи-

2019 р. зі стрибків 

у воду. Командні 

змагання, 3 м./10 м

19.30 Разом

20.00 Перша шпальта

20.30 «Життя з левами»

21.30 «Зворотний відлік»

23.35 Своя земля

00.00 Телепродаж Тюсо

02.25 Чемпіонат Європи-2019 р. 

зі стрибків у воду

04.45 Схеми. Корупція в 

деталях

05.40 UA:Спорт
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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, 19.30, 5.35 
ТСН

09.30 «Одруження наосліп»
11.30 «Міняю жінку»
13.45 «Сімейні мелодрами»
14.45 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»
17.10 Мелодрама «Наречена 

зі Стамбула»
20.15 «Секретні матеріали-

2019»
20.45, 21.45 Мелодрама «У 

неділю рано зілля 
копала»

22.50, 23.45, 0.50 Т/с «Школа. 
Випускний»

01.45 Комедія «Я знову тебе 
кохаю-2»

ІНТЕР

05.25, 22.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 16.10, 17.10 «Речдок»

08.50, 18.00, 19.00, 0.45 

«Стосується кожного»

09.50 Т/с «Я подарую тобі 

світанок»

10.50 Т/с «Розрив»

12.25 Х/ф «Неможливе»
14.20 Т/с «Дієві ліки»

20.00, 1.45, 4.05 «Подробиці»

21.00 Т/с «Слідчий 

Горчакова»

23.50 Д/п «Підроблена 

історія»

02.30 «Орел і решка. Шопінг»

03.40 «Україна вражає»

04.55 Top Shop

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях

10.30 Родичі в турне

11.30, 3.10 Реальна містика

12.30 Т/с «Черговий лікар-4»

14.30 Т/с «Жіночий лікар-2»

15.30 Т/с «Жіночий лікар-3»

19.50 «Говорить Україна»

21.00, 23.30 Т/с «Вікно 

життя 2»

00.30, 2.15, 4.45 Агенти 

справедливості

01.45 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

03.10 Служба розшуку дітей

03.15 Зона ночі

05.00 Абзац

05.45, 7.05 Kids Time

05.50 М/с «Сімейка Крудс»

07.10 Шоу Оля

08.10 Хто зверху?

10.00 Т/с «Чаклунки»

11.10 Заробітчани

17.10 Вар’яти

21.00 Х/ф «Дрейф»

22.50 Х/ф «Вечір судного 

дня»

00.50 Т/с «Статус відносин: 

Заплутано»

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.25 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35, 20.20 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.10 Теорія змови

11.05, 13.25, 21.25 Т/с 

«Контакт»

12.45, 15.45 Факти. День

13.45, 16.20 Х/ф 

«Каратель»

16.40 Х/ф «Шосте чуття»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

23.30 Т/с «Шулер»

01.35 Т/с «Невиправні»

03.00 Стоп

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.15 Огляд преси

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 22.00, 

23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 

3.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

07.15, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.20, 12.55, 15.55, 18.15, 

23.55 Погода в Україні

07.45 Будівельний стандарт

07.55, 8.55, 9.40, 11.55, 

13.55, 14.55, 16.55, 

17.55, 22.55 Погода на 

курортах

08.20, 10.10 Полігон

08.40 ID JOURNAL

09.20, 17.45 Час громади

11.10, 12.25, 13.10, 17.10 

Інформаційний день

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

14.10 Медекспертиза. Поради

15.15 Невигадані історії

16.10, 21.00, 2.15, 5.15 

Машина часу

18.20, 19.30, 0.25, 1.15 

Інформаційний вечір

23.15 Док. Проект «Собор на 

крові»

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.50 Х/ф «Святе 
сімейство»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Чекаю та 
сподіваюсь»

10.25, 19.30 Т/с «Смерть у 

раю»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.25 

«Свідок»

12.50, 17.45, 2.55 

«Випадковий свідок»

13.30 «Свідок. Агенти»

14.05, 3.35 «Речовий доказ»

14.45, 21.30 Т/с «Хейвен»

16.50 «Легенди бандитської 

Одеси»

17.20 «Легенди карного 

розшуку»

18.20 «Будьте здоровi»

23.45 Т/с «Закон і порядок»

01.30 Т/с «Швидка»

04.00 «Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Орегонський путівник 

06.30 Елементи 

07.00 Новини 

07.05 Кмітливий Сяодзі. 

Мультфільм 

07.45 Лайфхак українською

08.00 Новини 

08.05 Пізній Ранок шоу. 

Найкраще

09.00 Новини 

09.05 Пізній Ранок шоу. 

Найкраще

10.00 Еліза. Телевізійний 

серіал, 12+ 

10.45 Мегаполіси. 

Документальний цикл 

11.40 Морська кухня. 

Документальний серіал 

12.30 Цікаво. com 

13.00 #ВУКРАЇНІ 

13.30 Бути сама собі ціллю. 

Ольга Кобилянська. 

Документальна 

програма

13.55 Персона грата. 

Іван Фундуклей. 

Документальна 

програма

14.25 Час поезії. Найкраще. 

Володимир Сосюра

15.00 Пізній Ранок шоу. 

Найкраще

15.40 Мистецький 

пульс Америки. 

Документальний серіал 

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

17.00 «Ніжно. Тихо. 

Голосно…» 

Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

Марія Бурмака та 

симфонічний оркестр 

Українського радіо 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.25 Тема дня

19.25 Час поезії. Найкраще. 

Євген Маланюк 

19.50 Лайфак українською 

19.55 Лайфак українською

20.10 Аромати Іспаніїї. 

Документальний цикл 

21.00 Новини 

21.25 Сильна доля 

22.15 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. Rockoko

22.40 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. Даша 

Суворова

22.50 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. Деніс 

Кінчев

23.00 Новини 

23.25 Тема дня

00.15 Час поезії. Найкрще. 

Володимир Сосюра

00.45 Разом 

01.35 Пліч-о-пліч 

02.00 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

02.40 Світло 

03.30 Війна і мир 

04.15 По обіді-шоу 

05.10 52 вікенди

05.30 РадіоДень. Життя+ 

05.50 Погода

 

СТБ

06.50 Т/с «Коли ми вдома»

10.15 МастерШеф

13.55 Цієї миті рік тому

15.55, 18.00 Х/ф «Як 
відбити наречену»

17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.45 Х/ф «Мамма Мія»
21.00 Т/с «Кріпосна»
22.45 Т/с «Майор і магія»
00.45 Детектор брехні

ПРЯМИЙ

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

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 19.45 
«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»
12.15 «Гаряча тема»
13.15, 14.15, 15.15 «Деталі»
16.10 «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-4»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55, 17.20 «Загублений світ»
13.50 Х/ф «Школа бойових 

мистецтв»
15.30 Х/ф «Школа бойових 

мистецтв-2»
19.20 Т/с «Опер за викликом-

4»
21.25 Кваліфікація ЛЧ 

«Брюгге» — «Динамо»
23.25 Т/с «Касл-4»
01.10 «Облом.UA.»
04.15 1 тур ЧУ з футболу 

«Десна» — «Львів»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 15.55, 18.00, 
20.05, 22.10 Топ-матч

06.10 «Наполі» — 
«Ліверпуль». Ліга 
Чемпіонів УЄФА

08.10 «Брюгге» — «Сент-
Трюйден». ЧБ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS

10.15, 16.10, 20.20, 2.20 Матч. 
ЧУ

12.05 «Великий футбол»
13.50 «Арсенал» — 

«Ворскла». Ліга Європи 
УЄФА

18.15 «Гент» — «Ейпен». ЧБ

22.45 «Стандард» — 

«Зюлте-Варегем». ЧБ

00.35 «Валенсія» 

— «Ювентус». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

04.10 «Монако» 

— «Атлетіко». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00, 14.00, 22.00 Матч. ЧУ

07.50, 9.50, 11.50, 13.50, 

15.50, 17.50, 19.50, 

21.50, 23.50, 1.50, 3.50 

Топ-матч

08.00 «МЮ» — «Валенсія». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

10.00, 2.00 «Гент» — 

«Ейпен». ЧБ

12.00 «Наполі» — 

«Ліверпуль». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

16.00 «Стандард» — 

«Зюлте-Варегем». ЧБ

18.00 «Атлетіко» 

— «Брюгге». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

20.00 «К’єво» — «Ювентус». 

ЧІ

00.00 «Арсенал» — 

«Ворскла». Ліга Європи 

УЄФА

04.00 «Наполі» — 

«Болонья». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.25, 13.50 Правда життя

08.35, 18.00 Дикі острови

09.30, 17.00 Цікаво.com

10.30 Актори-фронтовики

11.15 Історія українських 

земель

12.40, 0.45 Речовий доказ

15.00, 23.45 Земля 2050 

р.

16.00, 21.45 Мисливці за 

торнадо

18.55 Битва цивілізацій. НЛО

19.50 Як будували замки

20.45 Битва цивілізацій

22.45 Замерзла планета

01.50 Містична Україна

02.40 Місця сили

К1

06.30 Top Shop

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.15 «Ух ти show»

08.50 «Орел і решка. Шопінг»

09.50 Т/с «Мисливці за 
реліквіями»

11.40, 16.40 Т/с «Доктор Хто»
13.40 «Орел і решка. Навколо 

світу»
18.30 Т/с «Доктор Хаус»
22.10 «Орел і решка. 

Морський сезон»
23.10 «Орел і решка. 

Перезавантаження»
01.10 «Вірю не вірю»
02.10 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 М/ф «Риф 3D: 

Приплив»
11.15 Т/с «Рання пташка»
13.00, 14.00, 20.00 Одного 

разу під Полтавою
13.30, 14.30, 22.00 Танька і 

Володька
15.00, 21.00 Т/с «Останній 

москаль-2»
16.00 4 весілля
18.00, 1.00 Панянка-селянка
23.00 ЛавЛавCar
00.00 Країна У
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»

06.30 М/с «Вруміз»

06.40 Додолики

07.00, 13.10 Країна на смак

08.00 Енеїда

09.00, 15.45, 4.20 #ВУКРАЇНІ

09.30, 12.00 «Аромати 

Південної Африки»

10.00 Чемпіонат Європи-2019 

р. зі стрибків у воду. 

Жінки. Відбірковий 

раунд

13.00, 15.00, 21.00, 23.20, 

2.00, 5.15 Новини

14.15 Телепродаж

14.30 «Аромати Греції»

15.15 Бюджетники

16.25 Чемпіонат Європи-

2019 р. зі стрибків у 

воду. Синхрон. Змішані 

пари. 3 м. Фінал

18.00 Чемпіонат Європи-2019 

р. зі стрибків у воду. 

Жінки. 10 м. Фінал

20.00 «Дикі тварини»

21.25, 5.40 UA:Спорт

21.45 Наші гроші

22.20 «Тваринна зброя»

00.00 Телепродаж Тюсо

02.25 «Зворотний відлік»

04.45 Перша шпальта

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 2—3 СЕРПНЯ 2019
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Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити 
«Україну молоду» на вересень

Передплатна вартiсть 

«України молодої» 

на 2019 рiк:

на місяць — 62 грн. 62 коп.,
на два місяці — 125 грн. 24 коп.,

до кінця року — 250 грн. 48 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 82 грн. 62 коп.,
на два місяці  — 165 грн. 24 коп.,

до кінця року — 330 грн. 48 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 23 грн. 11 коп.,
на два місяці— 46 грн. 22 коп.,

до кінця року — 92 грн. 44 коп.

Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково 
за саму процедуру оформ-
лення перед плати бере: на 
місяць — 2 грн. 90 коп., на 
квартал — 6 грн. 70 коп., на 
півроку — 8 грн. 15 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi — 
як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-жур-
налiсти оцiнюють як головну газету держави. 
Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути 
гiдною такої високої оцiнки i вашої уваги, ша-
новнi читачi.
 Нині триває передплата на «Україну моло-
ду» на вересень і наступні місяці 2019 року як за 
електронною версією Каталогу видань України 
«Преса поштою», так і за друкованим Каталогом 
видань України «Преса поштою».
 Оформити передплату на вересень можна 
до 18 серпня у відділеннях поштового зв’язку, 
в операційних залах поштамтів, у пунктах 
прий мання пе редплати, на сайті УДППЗ 
«Укр пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте 
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм 
родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

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

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 19.30, 5.35 

ТСН

09.30 «Одруження наосліп»

11.20 «Міняю жінку»

13.45 «Сімейні мелодрами»

14.45 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама «Наречена 

зі Стамбула»

20.15 «Секретні матеріали-

2019»

20.45, 21.45 Мелодрама «У 

неділю рано зілля 

копала»

22.50, 23.55 Т/с «Школа. 

Випускний»

01.05 Комедія «Я знову тебе 

кохаю-2»

ІНТЕР

05.25, 22.05 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 16.10, 17.10 «Речдок»

08.50, 18.00, 19.00, 0.50 

«Стосується кожного»

09.50 Т/с «Я подарую тобі 

світанок»

11.00 Т/с «Розрив»

12.35 Х/ф «Прикинься моїм 
хлопцем»

14.20 Т/с «Дієві ліки»

20.00, 1.45, 4.10 «Подробиці»

21.00 Т/с «Слідчий 

Горчакова»

23.50 Д/п «Підроблена 

історія»

02.30 «Орел і решка. Шопінг»

03.50 «Україна вражає»

04.55 Top Shop

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.15 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях

10.30 Родичі в турне

11.30, 3.10 Реальна містика

12.30 Т/с «Черговий лікар-4»

14.30, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-3»

19.50 «Говорить Україна»

21.00, 23.30 Т/с «Вікно 

життя-2»

00.30, 4.45 Агенти 

справедливості

01.45 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.50 Зона ночі

04.10 Абзац

06.00, 7.35 Kids Time

06.05 М/с «Сімейка Крудс»

07.40 Шоу Оля

08.40 Хто зверху?

10.10 Т/с «Чаклунки»

11.20 Заробітчани

17.10 Вар’яти

21.00 Х/ф «Щелепи»

22.50 Х/ф «Первісний»

00.40 Т/с «Статус відносин: 

Заплутано»

02.45 Служба 

розшуку дітей

ICTV

04.00 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашинґтон

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35, 10.10 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

11.45, 13.15, 21.25 Т/с 

«Контакт»

12.45, 15.45 Факти. День

14.05, 16.25 Х/ф «Шосте 

чуття»

16.50 Х/ф «Макс Пейн»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Секретний фронт

23.35 Т/с «Шулер»

01.40 Т/с «Невиправні»

03.05 Стоп

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.20 Кордон держави

06.35, 8.20, 10.10 Полігон

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 22.00, 

23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 

3.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 12.55, 15.55, 18.15, 

23.55 Погода в Україні

07.20 Огляд преси

07.40 Драйв

07.55, 8.55, 9.40, 13.55, 14.55, 

16.55, 17.55, 22.55 

Погода на курортах

09.25, 17.45 Час громади

11.10, 12.20, 13.10, 17.10 

Інформаційний день

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

14.10 Медекспертиза. Поради

15.15 Невигадані історії

16.10, 21.00, 1.15, 2.15, 5.15 

Машина часу

18.20, 19.30, 0.25 

Інформаційний вечір

23.15 Док. Проект «Собор на 

крові»

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00 Top Shop

06.45 Х/ф «Мачуха»
08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Чекаю та 
сподіваюсь»

10.25, 19.30 Т/с «Смерть у 

раю»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.20 

«Свідок»

12.50, 17.45, 2.50 

«Випадковий свідок»

13.30 «Будьте здоровi»

14.05, 3.35 «Речовий доказ»

14.45, 21.30 Т/с «Хейвен»

16.50 «Легенди бандитської 

Одеси»

17.20 «Легенди карного 

розшуку»

18.20 «Вартість життя»

23.45 Т/с «Закон і порядок»

01.30 Т/с «Швидка»

04.00 «Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Орегонський путівник 

06.30 Елементи 

07.00 Новини 

07.05 Кмітливий Сяодзі. 

Мультфільм 

07.50 Лайфхак українською 

08.00 Новини 

08.05 Пізній Ранок шоу. 

Найкраще

09.00 Новини 

09.05 Пізній Ранок шоу. 

Найкраще

10.00 Еліза. Телевізійний 

серіал, 12+ 

10.50 Мегаполіси. 

Документальний цикл 

11.40 Морська кухня. 

Документальний серіал 

12.30 Цікаво. com 

13.00 #ВУКРАЇНІ 

13.30 Незвідане Закарпаття. 

Ужгородський скансен. 

Документальна 

програма

13.55 Незвідане Закарпаття. 

Сонячний годинник. 

Документальна 

програма

14.25 #МузLove з Любою 

Морозовою. Найкраще 

15.00 Пізній Ранок шоу. 

Найкраще

15.40 Мистецький 

пульс Америки. 

Документальний серіал 

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

17.00 «Ніжно. Тихо. 

Голосно…» 

Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

Марія Бурмака та 

симфонічний оркестр 

Українського радіо 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.25 Тема дня

19.25 #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим. 

Найкраще 

19.50 Лайфак українською 

19.55 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

Вольфанг Амадей 

Моцарт. Реквієм 

21.00 Новини 

21.25 Сильна доля 

22.15 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. Тері Фао

22.30 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. ТНМК

22.45 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. Idealism 

Addict 

23.00 Новини 

23.25 Тема дня

00.15 #МузLove з Любою 

Морозовою. Найкраще 

00.45 Шахтарська зміна. 

Реаліті-шоу 

01.30 Пліч-о-пліч 

02.00 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

02.40 Світло 

03.30 Війна і мир 

04.15 По обіді-шоу 

05.10 52 вікенди

05.30 РадіоДень. Життя+ 

05.50 Погода

 

СТБ

06.50 Т/с «Коли ми вдома»

09.00 МастерШеф

13.20 Цієї миті рк тому

15.30, 18.00 Х/ф «Мамма 
Мія»

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.10 Х/ф «У дзеркала два 
обличчя»

20.55 Т/с «Кріпосна»

22.45 Т/с «Майор і магія»

00.45 Детектор брехні

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.45 «Репортер». 

Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»

12.15 «Гаряча тема»

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі»

16.10 «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-4»

09.35, 18.15 «Спецкор»

10.15, 18.50 «ДжеДАІ»

10.55, 17.15 «Загублений 

світ»

13.50 Х/ф «Тактична сила»
15.25 Х/ф «База Клейтон»
19.25 Т/с «Опер за викликом-

4»

21.25 Т/с «Касл-4»

23.00 Х/ф «Сльози сонця»
01.10 «Облом.UA.»

04.15 1 тур ЧУ з футболу 

«Дніпро-1» — 

«Олімпік»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 15.55, 18.00, 

20.05, 22.10 Топ-матч

06.10 «Ліверпуль» — 

«Црвена Звезда». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

08.10 «Гент» — «Ейпен». ЧБ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.15, 16.10, 20.20, 2.20 Матч. 

ЧУ

12.05, 22.45 «Брюгге» 

— «Сент-Трюйден». ЧБ

13.50 «Ворскла» 

— «Спортінг». Ліга 

Європи УЄФА

18.15 «Стандард» — 

«Зюлте-Варегем». ЧБ

00.35 «МЮ» — «Валенсія». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

04.10 «Атлетіко» 

— «Брюгге». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00, 14.00, 22.00 Матч. ЧУ

07.50, 9.50, 11.50, 13.50, 

15.50, 17.50, 19.50, 

21.50, 23.50, 1.50, 3.50 

Топ-матч

08.00 «Янг Бойз» 

— «Валенсія». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

10.00, 2.00 «Стандард» 

— «Зюлте-Варегем». 

ЧБ

12.00 «Ліверпуль» — 

«Црвена Звезда». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

16.00 «Гент» — «Ейпен». ЧБ

18.00 «Боруссія (Д)» 

— «Атлетіко». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

20.00 «Рома» — «Аталанта». 

ЧІ

00.00 «Ворскла» 

— «Спортінг». Ліга 

Європи УЄФА

04.00 «Фіорентина» 

— «Сампдорія». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.55, 13.55 Правда життя

09.05, 17.55 Дикі острови

10.00, 16.55 Цікаво.com

11.00 Історія українських 

земель

12.45, 0.45 Речовий доказ

14.55, 23.45 Земля 2050 

р.

15.55, 21.45 Мисливці за 

торнадо

18.55, 20.45 Битва цивілізацій

19.50 Як будували замки

22.45 Замерзла планета

01.50 Містична Україна

02.35 Таємниці пірамід

03.10 Великі українці

К1

06.30 Top Shop

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.15 «Ух ти show»

08.50 «Орел і решка. Шопінг»

09.50 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

11.40, 16.40 Т/с «Доктор Хто»

13.40 «Орел і решка. Навколо 

світу»

18.30 Т/с «Доктор Хаус»

22.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

23.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

01.00 «Вірю не вірю»

02.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

10.15 Х/ф «Рапунцель»
11.15 Т/с «Рання пташка»

13.00, 14.00, 20.00 Одного 

разу під Полтавою

13.30, 14.30, 22.00 Танька і 

Володька

15.00, 21.00 Т/с «Останній 

москаль-2»

16.00 4 весілля

18.00, 1.00 Панянка-селянка

23.00 ЛавЛавCar

00.00 Країна У

02.00 Теорія зради

02.50 БарДак

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»

06.30 М/с «Вруміз»

06.40 Додолики

07.00, 15.15 Країна на смак

07.55, 13.10 Енеїда

09.05 #ВУКРАЇНІ

09.35 «Зворотний відлік»

11.45, 12.30 «Аромати 

Південної Африки»

12.15, 14.15 Телепродаж

13.00, 15.00, 19.25, 21.00, 

23.20, 2.00, 5.15 Новини

14.30 «Аромати Греції»

16.25 Чемпіонат Європи-2019 

р. зі стрибків у воду. 

Синхрон. Жінки. 10 м. 

Фінал

18.00 Чемпіонат Європи-2019 

р. зі стрибків у воду. 

Чоловіки. 1 м. Фінал

20.00 «Дикі тварини»

21.30, 2.25, 5.40 UA:Спорт

21.50 Бюджетники

22.25 «Тваринна зброя»

00.00 Телепродаж Тюсо

02.35 Чемпіонат Європи-2019 

р. зі стрибків у воду

04.10 Схеми. Корупція в 

деталях

04.35 Своя земля

04.45 Спільно

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 2—3 СЕРПНЯ 2019
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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, 19.30, 5.35 

ТСН

09.30 «Одруження наосліп»

11.20 «Міняю жінку»

13.45 «Сімейні мелодрами»

14.45 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама «Наречена 

зі Стамбула»

20.15 «Секретні матеріали-

2019»

20.45, 21.45 Мелодрама «У 

неділю рано зілля 

копала»

22.50 Комедія «Незабутнє 

літо»

00.35 Комедія «З іншого боку 

ліжка»

02.05 Комедія «Я знову тебе 

кохаю-2»

ІНТЕР

05.25, 22.05 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 16.10, 17.10 «Речдок»

08.50, 18.00, 19.00, 0.45 

«Стосується кожного»

09.50 Т/с «Я подарую тобі 

світанок»

10.55 Т/с «Розрив»

12.30 Х/ф «Відьомське 
кохання»

14.20 Т/с «Дієві ліки»

20.00, 1.40, 4.55 «Подробиці»

21.00 Т/с «Слідчий 

Горчакова»

23.50 Д/п «Підроблена 

історія»

02.25 «Орел і решка. Шопінг»

03.35 «Україна вражає»

04.05 Д/п «П’ять смертей 

академіка Корольова»

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

10.30 Родичі в турне

11.30, 2.40 Реальна містика

12.30 Т/с «Черговий лікар-4»

14.30, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-3»

19.50 «Говорить Україна»

21.00, 23.30 Т/с «Вікно 

життя 2»

00.30 Х/ф «Дике поле»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

04.00 Абзац

05.45, 7.05 Kids Time

05.50 М/с «Сімейка Крудс»

07.10 Шоу Оля

08.10 Хто зверху?

10.10 Т/с «Чаклунки»

11.10 Заробітчани

17.00 Варьяти

21.00 Х/ф «Синя безодня»

22.50 Х/ф «Червоний 

горобець»

01.50 Т/с «Статус відносин: 

Заплутано»

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.25 Студія Вашингтон

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.05 Секретний фронт

11.45, 13.20, 21.25 Т/с 

«Контакт»

12.45, 15.45 Факти. День

14.25, 16.20 Х/ф «Інтимний 

словник»

16.55 Х/ф «Машина часу»

18.45, 21.10 Факти. Вечір

20.25 Антизомбі. Дайджест

23.35 Т/с «Шулер»

01.40 Т/с «Невиправні»

02.20 Т/с «Таємниці та 

брехня»

03.10 Стоп

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.15, 7.20 Огляд преси

06.20, 16.10, 21.00, 2.15, 5.35 

Машина часу

06.45 Час новин. Київ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 22.00, 

23.00, 0.00, 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, 12.55, 15.55, 18.15, 

23.55 Погода в Україні

07.25 MEDекспертиза

07.55, 8.55, 9.40, 14.55, 16.55, 

17.55, 22.55 Погода на 

курортах

08.20, 15.15 Невигадані історії

09.25, 17.45 Час громади

10.10, 5.15 Полігон

11.10, 12.25, 13.10, 17.10 

Інформаційний день

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

14.10 Медекспертиза. Поради

18.20, 19.30, 0.25, 1.15 

Інформаційний вечір

23.15 Док. Проект «Собор на 

крові»

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00 Top Shop

06.30 Х/ф «Чудо в краю 
забуття»

08.30 Ранковий «Свідок»

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

10.30, 19.30 Т/с «Смерть у 

раю»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 

«Свідок»

12.50, 17.45, 3.00 

«Випадковий свідок»

13.30 «Вартість життя»

14.05, 3.35 «Речовий доказ»

14.45, 21.30 Т/с «Хейвен»

16.50 «Легенди бандитської 

Одеси»

17.20 «Легенди карного 

розшуку»

18.20 «Правда життя»

23.45 Т/с «Закон і порядок»

01.35 Т/с «Швидка»

04.00 «Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Орегонський путівник 

06.30 Елементи 

07.00 Новини 

07.05 Кмітливий Сяодзі. 

Мультфільм 

07.45 Лайфхак українською

08.00 Новини 

08.05 Пізній Ранок шоу. 

Найкраще

09.00 Новини 

09.05 Пізній Ранок шоу. 

Найкраще

10.00 Еліза. Телевізійний 

серіал 12+ 

10.45 Мегаполіси. 

Документальний цикл 

11.40 Морська кухня. 

Документальний серіал 

12.30 Цікаво. com 

13.00 #ВУКРАЇНІ 

13.30 Гуцулка Ксеня. 

Документальна 

програма

14.05 Місцями Леся Курбаса у 

Харкові. Документальна 

програма

14.25 #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим. 

Найкраще 

15.00 Пізній Ранок шоу. 

Найкраще

15.40 Мистецький 

пульс Америки. 

Документальний серіал 

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

17.00 Концертна програма 

«Арсен Мірзоян. Київ»

17.45 UA.МУЗИКА. Кліп 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.25 Тема дня

19.25 #KіноWALL з Сергієм 

Тримбачем. Найкраще 

19.50 Лайфак українською 

20.05 Аромати Мексики. 

Документальний цикл 

21.00 Новини 

21.25 Як дивитися кіно 

22.00 Звір. Художній фільм 

23.45 Новини 

00.15 Тема дня

01.05 #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим. 

Найкраще 

01.30 Пліч-о-пліч 

02.00 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

02.40 Світло 

03.30 Війна і мир 

04.15 По обіді-шоу 

05.10 52 вікенди

05.30 РадіоДень. Життя+ 

05.50 Погода

 

СТБ

06.50 Т/с «Коли ми вдома»

09.30 МастерШеф

13.25 Цієї миті рік тому

15.35, 18.00 Х/ф «У 
дзеркала два 
обличчя»

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.50 Х/ф «Весілля 
найкращого друга»

21.00 Т/с «Кріпосна»

22.45 Т/с «Майор і магія»

00.45 Детектор брехні

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 19.45 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»

12.15 «Гаряча тема»

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі»

16.10 «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, 0.55 Т/с «Пляжний 

коп-4»

09.35, 18.15 «Спецкор»

10.15, 18.50 «ДжеДАІ»

10.55, 17.15 «Загублений світ»

12.00 «Помста природи»

12.20 Х/ф «Хмарний атлас»

15.30 Х/ф «Серед білого 
дня»

19.25 Т/с «Опер 

за викликом-4»

21.35, 23.10 Т/с «Касл-4»

01.35 «Облом.UA.»

04.15 Кваліфікація 

ЛЧ «Зоря» — 

«Будучность»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 22.25 Топ-матч

06.10 «Црвена Звезда» 

— «Ліверпуль». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

08.10 «Стандард» — 

«Зюлте-Варегем». ЧБ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.15, 15.55, 2.20 Матч. ЧУ

12.05 «Гент» — «Ейпен». ЧБ

13.50 «Карабах» — 

«Ворскла». Ліга Європи 

УЄФА

17.45 «Рома» — «Інтер». ЧІ

19.30, 21.55 «Студія LIVE»

19.55 LIVE. «Маріуполь» 

— «АЗ/Геккен». Ліга 

Європи УЄФА

22.45 «Аталанта» — 

«Ювентус». ЧІ

00.35 «Янг Бойз» 

— «Валенсія». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

04.10 «Боруссія (Д) 

— «Атлетіко». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00, 16.00, 22.00 Матч. ЧУ

07.50, 9.50, 11.50, 13.50, 

15.50, 17.50, 19.50, 

21.50, 23.50, 1.50, 3.50 

Топ-матч

08.00 «Валенсія» — «Янг 

Бойз». Ліга Чемпіонів 

УЄФА

10.00 «Ювентус» — 

«Парма». ЧІ

10.35 «Студія LIVE»

12.00 «Црвена Звезда» 

— «Ліверпуль». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

14.00 «Львів» — «Динамо». 

ЧУ

18.00 «Атлетіко» — 

«Боруссія (Д)». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

20.00 «Інтер» — «Торіно». ЧІ

00.00 «Карабах» — 

«Ворскла». Ліга Європи 

УЄФА

02.00 «Брюгге» — «Сент-

Трюйден». ЧБ

04.00 «Бенфіка» — 

«Айнтрахт». 1/4 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.25, 14.00 Правда життя

09.35, 5.10 Дикі острови

10.30, 17.10 Цікаво.com

11.30 Історія українських 

земель

12.50, 0.45 Речовий доказ

15.10, 23.45 Земля 

2050 р.

16.10, 21.45 Мисливці за 

торнадо

18.10, 22.45 Замерзла 

планета

19.05, 20.50 Битва цивілізацій

20.00, 1.50 Містична Україна

02.40 Жертви краси

03.30 Мерилін Монро

04.15 Органи на експорт

К1

06.30 Top Shop

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.15 «Ух ти show»

09.00 «Орел і решка. Шопінг»

10.00 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

11.50, 16.40 Т/с «Доктор Хто»

13.40 «Орел і решка. Навколо 

світу»

18.30 Т/с «Доктор Хаус»

22.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

23.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

01.00 «Вірю не вірю»

02.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

10.15 Х/ф «Кіт у чоботях»
11.15 Т/с «Рання пташка»

13.00, 14.00, 20.00 Одного 

разу під Полтавою

13.30, 14.30, 22.00 Танька і 

Володька

15.00, 21.00 Т/с «Останній 

москаль-2»

16.00 4 весілля

18.00, 1.00 Панянка-селянка

23.00 ЛавЛавCar

02.00 Теорія зради

02.50 БарДак

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»

06.30 М/с «Вруміз»

06.40 Додолики

07.00 Країна на смак

08.00, 15.15 Енеїда

09.00, 4.50 #ВУКРАЇНІ

09.30, 11.15 Т/с «Галерея 

Вельвет»

11.00, 14.15 Телепродаж

12.45 Своя земля

13.00, 15.00, 21.00, 23.20, 

2.00, 5.15 Новини

13.10 UA:Фольк. Спогади

14.30 «Аромати Греції»

16.25 Чемпіонат Європи-

2019 р. зі стрибків 

у воду. Синхрон. 

Чоловіки. 10 м. Фінал

18.00, 2.35 Чемпіонат Європи-

2019 р. зі стрибків у 

воду. Жінки. 3 м. Фінал

20.00 Перший на селі

20.30 «Дикі тварини»

21.25, 2.25, 5.40 UA:Спорт

21.45 Схеми. Корупція в 

деталях

22.20 «Тваринна зброя»

00.00 Телепродаж Тюсо

04.20 Разом
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ОГОЛОШЕННЯ

 Керівник релігійної організації «Релігійна гро-
мада Свято-Михайлівського храму с. Галузинці Де-
ражнянського району Хмельницької єпархії Право-
славної церкви України» Байда П.Є. повідомляє про 
відкликання довіреностей, виданих від імені органі-
зації до 1 червня 2019 року.

■



КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 19.30, 5.00 

ТСН

09.30 «Одруження наосліп»

11.20 «Міняю жінку»

13.45 «Сімейні мелодрами»

14.45 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама «Наречена 

зі Стамбула»

20.20, 22.25 «Ліга сміху»

00.30 «Київ вечірній»

03.30 Комедія «З іншого боку 

ліжка»

ІНТЕР

05.40 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 16.10, 17.10, 23.35 

«Речдок»

08.50, 18.00, 3.25 «Стосується 

кожного»

09.50 Т/с «Я подарую тобі 

світанок»

10.50 Т/с «Розрив»

12.25 Х/ф «Фатальна 

красуня»

14.20 Т/с «Дієві ліки»

20.00 «Подробиці»

21.00 Х/ф «Всі гроші світу»

00.35 Д/п «ІнтерФільмФест»

02.00 «Орел і решка. Шопінг»

04.55 Top Shop

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.30, 5.30 Зоряний шлях

10.45 Т/с «Дружина з обміну»

14.30, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-3»

19.50 «Говорить Україна»

22.00 Т/с «Ніч після випуску»

23.30, 2.10 Т/с «Ніч після 

випуску»

01.40 Телемагазин

03.00 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.55, 2.05 Служба розшуку 

дітей

04.00, 2.10 Зона ночі

05.10 Абзац

06.05, 8.35 Kids Time

06.10 М/с «Сімейка Крудс»

07.00 М/с «Том і Джеррі»

08.40 Хто зверху?

10.10 Т/с «Чаклунки»

11.10 Половинки

15.00 Х/ф «Конго»

17.10 Х/ф «Копальні царя 

Соломона»

20.50 Х/ф «Цунамі»

22.40 Х/ф «Риба 

Франкенштейна»

00.10 Т/с «Клініка»

ICTV

04.00 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.30, 1.35 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.25 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.05 Антизомбі. Дайджест

11.05, 13.20, 16.20, 22.55, 0.30 

«На трьох»

12.45, 15.45 Факти. День

14.05, 23.55, 2.00 Т/с 

«Марк+Наталка»

18.45 Факти. Вечір

20.10, 21.35 Дизель шоу

5 канал

06.00, 9.45, 21.40, 3.00 Час-

Time

06.15, 8.25 Огляд преси

06.25, 8.30, 16.10, 21.00, 1.15 

Машина часу

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 22.00, 

0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.10, 8.15, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 12.55, 15.55, 18.10 

Погода в Україні

07.25 Драйв

07.55, 8.55, 9.40, 13.55, 14.55, 

16.55, 17.55, 0.20 

Погода на курортах

09.25, 16.45 Час громади

10.10, 0.25 Полігон

11.10, 12.25, 13.10, 17.10 

Інформаційний день

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

14.10 Медекспертиза. Поради

15.15 Невигадані історії

18.15, 19.30, 2.15 

Інформаційний вечір

22.45 Док. Проект «Собор на 

крові»

00.50 ID JOURNAL

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.15 Феєрія мандрів

05.15 Рандеву

НТН

05.00, 4.45 Top Shop

06.40 Х/ф «Вишивальниця 
в сутінках»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Чортів п’яниця»
10.30, 19.30 Т/с «Смерть у 

раю»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.45 

«Свідок»

12.50, 17.45 «Випадковий 

свідок»

13.30 «Правда життя»

14.05 «Речовий доказ»

14.45, 21.30 Т/с «Хейвен»

16.50 «Легенди бандитської 

Одеси»

17.15 «Легенди карного 

розшуку»

18.20 «Таємниці світу»

23.45 Т/с «Я — охоронець»

01.35 «Хвороби-вбивці»

03.20 «Легенди бандитського 

Києва»

03.45 «Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Орегонський путівник 

06.30 Елементи 

07.00 Новини 

07.05 Кмітливий Сяодзі. 

Мультфільм 

07.50 Лайфхак українською 

08.00 Новини 

08.05 Пізній Ранок шоу. 

Найкраще

09.00 Новини 

09.05 Пізній Ранок шоу. 

Найкраще

10.00 Еліза. Телевізійний 

серіал, 12+ 

10.50 Мегаполіси. 

Документальний цикл 

11.40 Смак сиру. 

Документальний серіал 

12.30 Цікаво. com 

13.00 #ВУКРАЇНІ 

13.30 Іван Боберський. 

Де сила, там воля 

витає! Документальна 

програма

14.10 Човен. 

Експериментальна 

археологія. 

Документальний цикл 

«Перемоги України»

14.15 Лодії та Чайки. 

Документальний цикл 

«Перемоги України»

14.25 #KіноWALL з Сергієм 

Тримбачем. Найкраще 

15.00 Пізній Ранок шоу. 

Найкраще

15.40 Мистецький 

пульс Америки. 

Документальний серіал 

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

17.00 Віктор Павлік. Концерт 

UNPLUGGED 

17.30 UA.МУЗИКА. Кліпи

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.25 Тема дня

19.25 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом. Найкраще 

19.50 Лайфак українською 

20.05 Аромати Мексики. 

Документальний цикл 

21.00 Новини 

21.25 Сильна доля 

22.20 Сучасна музика 

на UA.КУЛЬТУРА. 

Panivalkova

22.30 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. Cape 

Cod

22.45 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. Andzh

23.00 Новини 

23.25 Тема дня

00.15 #KіноWALL з Сергієм 

Тримбачем. Найкраще 

00.45 Шахтарська зміна. 

Реаліті-шоу 

01.30 Пліч-о-пліч 

02.00 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

02.40 Світло 

03.30 Війна і мир 

04.15 По обіді-шоу 

05.10 52 вікенди

05.30 РадіоДень. Життя+ 

05.50 Погода

 

СТБ

06.45 Т/с «Майор і магія»

14.50 Х/ф «Іван 
Васильович змінює 
професію»

16.45, 18.00 Х/ф «Весілля 
найкращого друга»

17.30, 22.00 Вікна-Новини

19.35 Х/ф «Дружина 
напрокат»

22.45 Х/ф «Гора між нами»
01.05 Т/с «Коли ми вдома»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»

12.15 «Гаряча тема»

13.15, 14.15, 15.15 «Деталі»

16.10 «Кримінал»

17.00 «Ситуація»

19.00 «Ехо України»

22.30 «Поярков. NEWS»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 1.00 Т/с «Пляжний 

коп-4»

09.35, 18.15 «Спецкор»

10.15, 18.50 «ДжеДАІ»

10.55, 17.15 «Загублений світ»

12.55 «Помста природи»

13.30, 23.10 Х/ф «Храм 
черепів»

15.20 Х/ф «Таємниця 
татуйованої мумії»

19.25 Х/ф «Викуп»
21.25 Х/ф «Гра на 

виживання»
01.40 «Облом.UA.»

02.35 2 тур ЧУ з футболу 

«Десна» — «Ворскла»

04.20 «Цілком таємно-2017»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 23.40, 1.45, 3.50 

Топ-матч

06.10 «ПСЖ» — 

«Ліверпуль». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

08.10, 10.20, 18.45, 2.00 Матч. 

ЧУ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

12.10 «Стандард» — 

«Зюлте-Варегем». ЧБ

13.55 «Ворскла» — 

«Карабах». Ліга Європи 

УЄФА

16.00, 18.15 «Студія LIVE»

16.25 «Маріуполь» — «АЗ/

Геккен». Ліга Європи 

УЄФА

20.35 Огляд середи. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

21.40 Матч

23.55 «Валенсія» — «Янг 

Бойз». Ліга Чемпіонів 

УЄФА

04.00 «Атлетіко» — 

«Боруссія (Д). Ліга 

Чемпіонів УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Кальярі» — «Рома». 

ЧІ

07.45 «Ювентус» 

— «Валенсія». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

09.30, 11.45 «Студія LIVE»

09.55, 1.40 «Маріуполь» 

— «АЗ/Геккен». Ліга 

Європи УЄФА

12.15 «ПСЖ» — 

«Ліверпуль». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

14.00 «Рома» — 

«Сампдорія». ЧІ

15.50, 23.25, 1.30, 3.30, 5.30 

Топ-матч

16.00 «Брюгге» — «Сент-

Трюйден». ЧБ

17.50 «Атлетіко» 

— «Монако». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

19.40 «Ювентус» — 

«Кальярі». ЧІ

21.25 LIVE «Андерлехт» 

— «Мехелен». ЧБ

23.40 «Ворскла» — 

«Карабах». Ліга Європи 

УЄФА

03.40 «Шальке» — «Ман 

Сіті». 1/8 фіналу. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.05, 13.55 Правда життя

09.15, 18.05 Дикі острови

10.10, 17.05 Цікаво.com

11.10 Квітка Цісик

11.50 Історія українських 

земель

12.45, 0.45 Речовий доказ

15.05, 23.45 Земля 2050 р.

16.05, 21.45 Мисливці за 

торнадо

19.00, 20.50 Битва цивілізацій

19.55, 1.50 Містична Україна

22.45 Замерзла планета

02.40 Ризиковане життя

К1

06.30 Top Shop

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.15 «Орел і решка. Шопінг»

10.15 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

12.00, 17.00 Т/с «Доктор Хто»

14.00 «Орел і решка. Навколо 

світу»

18.00 Х/ф «Римські 
побачення»

19.50 Х/ф «Жінки»
22.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

23.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

01.00 «Вірю не вірю»

02.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.45 Х/ф «Іграшки з 
майбутнього»

11.15 Т/с «Рання пташка»

13.00, 14.00, 20.00 Одного 

разу під Полтавою

13.30, 14.30 Танька і Володька

15.00 Т/с «Останній 

москаль-2»

16.30 М/ф «Льодовиковий 

період»

18.00, 0.30 Панянка-селянка

21.00 М/ф «Льодовиковий 

період-2: Глобальне 

потепління»

22.45 Х/ф «Агент під 
прикриттям»

01.30 Теорія зради

02.20 БарДак

03.10 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»

06.30 М/с «Вруміз»

06.40 Додолики

07.00 Країна на смак

08.00 Енеїда

09.00 #ВУКРАЇНІ

09.35 «Аромати Південної 

Африки»

10.00 Чемпіонат Європи-2019 

р. зі стрибків у воду. 

Чоловіки. Відбірковий 

раунд. 3 м

13.00, 15.00, 21.00, 1.00, 5.15 

Новини

13.10 «Браво, шеф!»

14.15 Телепродаж

14.30 «Аромати Греції»

15.15 UA:Фольк. Спогади

16.25 Чемпіонат Європи-2019 

р. зі стрибків у воду. 

Синхрон. Змішані пари. 

Фінал

18.00 Чемпіонат Європи-2019 

р. зі стрибків у воду. 

Чоловіки. 3 м. Фінал

20.00, 4.50 Схеми. Корупція в 

деталях

20.30 «Дикі тварини»

21.25, 1.20 UA:Спорт

21.55 «VoxCheck»

22.00 Перша шпальта

22.35 Як дивитися кіно

23.05 Х/ф «Звір»
01.50 Чемпіонат Європи-2019 

р. зі стрибків у воду

05.40 Своя земля
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 23.30, 0.30 «Світське 

життя-2019 дайджест»

06.50 «Гроші-2019»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00, 11.00, 12.05, 13.15, 

14.15, 15.20 «Світ 

навиворіт-5»

16.30, 21.30 «Жіночий 

квартал»

18.30 «Розсміши коміка»

19.30 ТСН

20.15 «Українські сенсації-

2019»

01.30 «Ліга сміху»

03.10 «Київ вечірній»

ІНТЕР

05.25 «Чекай на мене. 
Україна»

07.00 Х/ф «Міміно»
09.00 «Шість соток»
10.00 «Готуємо разом»
11.00 Х/ф «Дівчина без 

адреси»
12.50 Х/ф «Мільйон у 

шлюбному кошику»
14.45 Х/ф «Відпустка за 

свій рахунок»
17.20, 20.30 Т/с «Слідчий 

Горчакова»
20.00 «Подробиці»
22.10 Х/ф «Я тебе ніколи 

не забуду»
00.00 Х/ф «Бебі-бум»
02.00 «Орел і решка. Шопінг»
03.25 Подробиці
03.55 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 
3-й сезон»

04.45 «Орел і решка. 
Морський сезон-3»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00, 3.10 

Сьогодні

07.30, 5.30 Зоряний шлях

08.40, 15.20 Т/с «Вікно 

життя 2»

17.00, 21.00 Т/с «Термін 

давності»

20.00 Головна тема

23.00 Шоу Братів Шумахерів

01.00, 2.15 Х/ф «В 

очікуванні весни»

01.45 Телемагазин

04.00 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.50 Зона ночі

05.55, 7.15 Kids Time

06.00 М/с «Лунтик»

07.20 Подіум

09.10 Варьяти

15.10 Х/ф «Доктор 

Дуліттл-2»

16.50 М/ф «Фердинанд»

18.50 Х/ф «Темні розуми»

21.00 Х/ф «Рідня»

23.00 Х/ф «Монстри»

01.00 Т/с «Клініка»

ICTV

05.10 Скарб нації

05.20 Еврика!

05.30 Факти

05.55 Більше ніж правда

07.45 Я зняв!

09.30 Дизель шоу

10.55 Особливості 

національної роботи

12.45 Факти. День

13.00 «На трьох»

17.00 Х/ф «С.В.О.Т.: 

Перехресний вогонь»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «С.В.О.Т.: 

Спецназ міста 

янголів»

21.30 Х/ф «С.В.О.Т.: В 

облозі»

23.05 Х/ф «Крижані 

солдати»

00.55 Т/с «Сильніше вогню»

02.40 12 найкращих шахраїв

5 канал

06.00 Час-Time

06.20, 10.25, 13.30, 14.15, 

15.20, 23.15, 2.40, 4.10 

Машина часу

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, 0.00, 1.00, 2.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.10, 8.10, 12.55, 15.15, 

18.10, 23.55 Погода в 

Україні

07.20, 11.10, 3.40 Феєрія 

мандрів

07.45, 8.50, 21.55, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.55, 8.55, 9.55, 11.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 

20.55, 0.55 Погода на 

курортах

08.20 Клуб LIFE

09.15 Автопілот-новини

09.25 Укравтоконтинент

09.35 Натхнення

10.10 Історія успіху

12.10 Олімпійські історії

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

12.35 Медекспертиза

13.10 Континент

13.45 Навчайся з нами

16.10, 20.00, 1.15, 5.15 

Рандеву

17.15 Стоп корупції!

18.15 Док. Проект

18.25, 0.30, 2.15 Полігон

19.25 Особливий погляд

21.30, 3.00 Вікно в Америку

22.05 Лінійка документальних 

проектів

03.20 Кіно з Я. Соколовою

04.30 Огляд преси

НТН

05.15 Х/ф «Інспектор 
карного розшуку»

06.55 Х/ф «Будні карного 
розшуку»

08.30 Х/ф «Повернення 
«Святого Луки»

10.20 Х/ф «Чорний принц»
12.10 Т/с «Спецзагін «Кобра 

11»

16.00 «Україна вражає»

16.55 «Таємниці світу»

18.05 «Круті 90-ті»

19.00, 2.40 «Свідок»

19.30 Х/ф «Балада про 
доблесного лицаря 
Айвенго»

21.30 Х/ф «Роб-Бі-Гуд»
23.55 Х/ф «Втрата надії»
01.50 «Реальні злочинці»

03.10 «Випадковий свідок»

03.55 «Речовий доказ»

04.20 «Легенди бандитського 

Києва»

04.45 Top Shop

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Погляд зсередини 

06.50 Лайфхак українською 

07.00 Новини 

07.05 Браво, Шеф! 

Документальний серіал 

08.00 Новини 

08.05 Марин та його друзі. 

Підводні історії. 

Мультфльм 

09.00 Новини 

09.05 Дуда і Дада. 

Мультфільм 

10.20 Весняний фестиваль. 

Документальний цикл 

11.10 Аромати Перу. 

Документальний цикл 

12.25 Еліза. Телевізійний 

серіал, 12+ 

16.00 Енеїда 

17.50 Ювілейний концерт 

гурту «Піккардійська 

терція» 

19.00 Фестиваль «Klezmer 

Fest». New Tsayt Band

19.50 Фестиваль «Klezmer 

Fest». Kapeyla 

Revuckogo, D. Popova, 

Opening +2 ViolinsKids

20.10 Життя і смерть у 

Гуцулії. Документальна 

програма

21.00 Новини 

21.20 Замки Ірландіїї. 

Документальний серіал 

«Історія ірландських 

замків» 

22.50 UA.МУЗИКА. Кліп

23.00 Новини 

23.20 Орегонський путівник 

01.15 Шахтарська зміна. 

Реаліті-шоу 

01.40 Пліч-о-пліч 

02.05 Юрій Андрухович. 

Розстріляне 

відродження. 

Українська культура 10-

30-х років ХХ століття. 

Репортаж Громадського

02.40 Світ навколо

02.40 Світло 

03.30 Війна і мир 

04.15 По обіді-шоу 

05.05 Своя земля. 

Документальний цикл 

 

СТБ

07.05 Х/ф «Солдат Іван 
Бровкін»

09.00 Х/ф «Іван Бровкін на 
цілині»

11.00 Х/ф «Одружити не 
можна помилувати»

15.05 Т/с «Кріпосна»

19.00 Т/с «Тінь кохання»

22.50 Х/ф «Дружина 
напрокат»

01.25 Я соромлюсь свого тіла

ПРЯМИЙ

10.00, 11.00, 12.00, 

14.00, 15.00, 16.00 

«Репортер». Новини

10.15 «18 мінус»

11.15 «Споживач»

12.15 «Ехо України»

14.15, 15.15, 16.15 Прямий 

ефір

17.00 «Кисельов. Авторське»

18.00, 19.00, 20.00 В прямому 

ефірі

21.00 «Закрита зона»

22.00 «THE WEEK»

23.00 «ВАТА-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 «ДжеДАІ. Дайджест-

2018»

09.00 «Загублений світ»

13.05 Х/ф «Викуп»

15.05 Х/ф «Гра на 

виживання»

16.50 3 тур ЧУ з футболу 

«Динамо» — 

«Шахтар»

19.00 Х/ф «В ім’я короля-

2»

20.50 Х/ф «В ім’я короля-

3»

22.20 Х/ф «Мега-акула 

проти гігантського 

восьминога»

00.00 Х/ф «Таємниця 

татуйованої мумії»

01.45 «Облом.UA.»

02.35 2 тур ЧУ з футболу 

«Зоря» — «Дніпро-1»

04.20 «Цілком таємно-2017»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00 Топ-матч

06.10 «Ліверпуль» 

— «Наполі». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

08.10, 17.40 «Маріуполь» 

— «АЗ/Геккен». Ліга 

Європи УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 «Андерлехт» — 

«Мехелен». ЧБ

12.05, 2.20 Матч. ЧУ

13.50 «Ворскла» — 

«Арсенал». Ліга Європи 

УЄФА

16.00, 22.45 Матч

19.25 LIVE. Матч. ЧУ

21.25 Огляд вівторка. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

00.35 «Ювентус» 

— «Валенсія». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

04.10 «Атлетіко» 

— «Монако». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Лаціо» — 

«Сампдорія». ЧІ

07.50, 9.50, 11.50, 13.50, 1.50, 

3.50 Топ-матч

08.00 «Валенсія» — «МЮ». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

10.00, 21.25, 2.00 Матч

12.00 «Ліверпуль» 

— «Наполі». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

14.00 «Маріуполь» — «АЗ/

Геккен». Ліга Європи 

УЄФА

15.50 «Андерлехт» — 

«Мехелен». ЧБ

17.40 «Брюгге» 

— «Атлетіко». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

19.25 LIVE. Матч. ЧУ

22.55 Огляд вівторка. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

00.00 «Ворскла» — 

«Арсенал». Ліга Європи 

УЄФА

04.00 Матч. ЧУ

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.15, 0.00 Містична Україна

08.05, 18.00 Код доступу

09.05 Речовий доказ

10.15 Земля 2050 р.

12.15, 21.00 НЛО: секретний 

архів

15.15 Дикі острови

17.05 Замерзла планета

00.50 Гордість України

К1

06.30 Top Shop

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.15 «Ух ти show»

09.15 М/ф «Барбі 

представляє казку 

«Дюймовочка»

10.50 Х/ф «Римські 
побачення»

12.45 Х/ф «Жінки»
14.50 «Орел і решка. Навколо 

світу»

23.50 Х/ф «Суперстюард»
01.45 «Вірю не вірю»

02.30 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

12.00 М/ф «Гномео та 

Джульєтта»

13.30 Х/ф «Казкова країна 
достатку»

14.30, 1.00 Панянка-селянка

17.15 Х/ф «Агент під 
прикриттям»

19.00, 20.00, 21.00 Одного 

разу під Полтавою

19.30, 20.30, 21.30 Танька і 

Володька

22.00 Сімейка У

00.00 Країна У

02.00 Теорія зради

02.50 БарДак

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»

06.30 М/с «Вруміз»

06.40 Додолики

07.00 «Дешевий відпочинок»

08.00 Бюджетники

09.00 #ВУКРАЇНІ

09.30 Країна на смак

10.40 Енеїда

11.40, 15.00 Телепродаж

12.00 М/с «Дуда і Дада»

13.05 Х/ф «Грозовий 

перевал»

14.25 «Мальовничі села»

15.20 «Фестивалі планети»

15.50 Разом

16.25 Чемпіонат Європи-2019 

р. зі стрибків у воду. 

Синхрон. Чоловіки. 3 м. 

Фінал

18.00 Чемпіонат Європи-2019 

р. зі стрибків у воду. 

Жінки.1 м. Фінал

20.00 «Мегаполіси»

21.00, 23.20, 2.00, 5.30 Новини

21.25 UA:БОКС

22.30 Т/с «Монро»

00.00 Телепродаж Тюсо

02.20 Чемпіонат Європи-2019 

р. зі стрибків у воду
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 19.30, 5.35 ТСН

06.35 М/ф

06.45 «Українські сенсації-

2019»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.45, 10.40, 11.45, 12.40, 2.00 

«Світ навиворіт-5»

13.40 Комедія «Роман у 

джунглях»

15.50 Комедія «Кінцева 

зупинка — весілля»

17.40 Комедія «Звільнити 

містера дарсі»

20.15 «Голос. Найкраще»

23.10 «Ліга сміху»

01.15 «Розсміши коміка»

ІНТЕР

05.25 Х/ф «Пригоди 
Петрова і Васєчкіна, 
звичайні і 
неймовірні»

08.00 «уДачний проект»

09.00 «Готуємо разом»

10.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 3 

сезон»

11.00 «Орел і решка. 

Морський сезон-3»

12.00 «Орел і решка. 

Морський сезон-2»

13.00 Т/с «Тягар істини»

17.40 Х/ф «Вижити серед 
вовків»

20.00 «Подробиці»

20.30 Х/ф «007: СПЕКТР»
23.25 Х/ф «Півзахисник»
01.15 «Речдок»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 19.00 Сьогодні

07.30 Зоряний шлях

09.00 Т/с «Вікно життя-2»

13.00 Т/с «Ніч після випуску»

17.00, 20.00 Т/с «Відкрите 

вікно»

22.00 Т/с «Термін давності»

01.45 Телемагазин

02.15 Х/ф «Берега любові»

03.50 Х/ф «В очікуванні 

весни»

05.30 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

06.00 Стендап шоу

06.45, 8.35 Kids Time

06.50 М/с «Том і Джеррі»

08.40 Х/ф «Доктор 

Дуліттл-2»

10.20 М/ф «Фердинанд»

12.20 Х/ф «Щелепи»

14.10 Х/ф «Темні розуми»

16.10 Х/ф «Рідня»

18.10 Х/ф «Зоряні війни: 

Пробудження сили»

21.00 Х/ф «Бунтар один»

23.50 Х/ф «Монстри-2. 

Темний континент»

02.10 Т/с «Клініка»

ICTV

04.30 Скарб нації

04.40 Еврика!

04.50 Факти

05.15 Громадянська оборона

06.55 Антизомбі. Дайджест

07.50 Т/с «Відділ 44»

11.30, 13.00 Х/ф «Індіана 

Джонс: У пошуках 

загубленого 

ковчега»

12.45 Факти. День

14.00 Х/ф «Індіана Джонс і 

Храм Долі»

16.15 Х/ф «Індіана Джонс 

і останній хрестовий 

похід»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Індіана Джонс 

і королівство 

кришталевого 

черепа»

21.35 Х/ф «Ковбої проти 

прибульців»

23.50 Х/ф «Священик»

01.25 Т/с «Сильніше вогню»

03.05 12 найкращих шахраїв

5 канал

06.00, 9.30 Вікно в Америку

06.25, 10.05, 13.30, 14.10, 

20.00, 2.15 Машина 

часу

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, 0.00, 1.00, 2.00, 

3.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

07.10, 12.55, 15.55, 18.55, 

23.10 Погода в Україні

07.15, 4.20 Феєрія мандрів

07.45, 8.50, 22.00, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.55, 8.10, 8.55, 9.55, 10.55, 

11.55, 14.55, 16.55, 

17.55, 20.55, 0.15 

Погода на курортах

08.20 Клуб LIFE

08.40 Натхнення

09.10 Автопілот-Тест

09.20 Технопарк

09.25 Драйв

10.30, 3.15 Кіно з Я. 

Соколовою

11.15 Кордон держави

11.30 Будемо жити

12.10 Невигадані історії

12.30 Континент

13.10 Медекспертиза

15.35 Паспортний сервіс

16.10 Рандеву

17.10 Особливий погляд

18.15, 22.05, 1.15, 5.10 

Лінійка документальних 

проектів

19.25 Стоп корупції!

21.40 Час-Time

23.15, 0.20 Полігон

00.50, 1.55 Огляд преси

НТН

05.15 Х/ф «Посилка для 
Світлани»

06.35 «Страх у твоєму домі»

10.10 Х/ф «Кур’єр на схід»
12.00 Х/ф «В останню 

чергу»
13.45 Х/ф «Вимушені 

обставини»
16.30 Х/ф «Роб-Бі-Гуд»
19.00 Х/ф «У зоні 

особливої уваги»
20.50 Х/ф «Хід у відповідь»
22.25 Х/ф «Азіат»
00.25 Х/ф «Втрата надії»
02.10 «Речовий доказ»

04.30 «Професії»

04.55 Top Shop

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Супер-Чуття. 

Документальний цикл 

06.50 Лайфхак українською 

07.00 Новини 

07.05 Браво, Шеф! 

Документальний серіал 

08.00 Новини 

08.05 Марин та його друзі. 

Підводні історії. 

Мультфльм 

09.00 Новини 

09.05 Дуда і Дада. 

Мультфільм 

10.15 Секрети Вільнюса. 

Документальна 

програма

11.15 Аромати Колумбії. 

Документальний цикл 

12.30 Біблійна Колекція. 

Йосип прекрасний. 

Намісник фараона. 

Художній фільм 

14.15 Острови. 

Азорські острови. 

Документальний цикл 

17.15 Фольк-music 

18.30 Бюджетники 

18.55 UA.МУЗИКА. Кліпи

19.05 РадіоДень. Книжкова 

лавка. ТОП 7 

20.00 Розсекречена історія 

(сез. 6) (вип. 12)

20.50 UA.МУЗИКА. Кліп 

21.00 Новини 

21.20 Всесвітня природна 

спадщина. Фільм 7. 

США-Національний 

парк Еверглейдс

22.15 Сильна доля 

23.00 Новини 

23.20 Орегонський путівник 

01.15 Шахтарська зміна. 

Реаліті-шоу 

01.35 Пліч-о-пліч 

01.50 РадіоДень. Книжкова 

лавка. ТОП 7 

02.40 Світло 

03.30 Війна і мир 

04.10 По обіді-шоу 

05.00 Своя земля. 

Документальний цикл 

 

СТБ

06.10, 10.10 Хата на тата

08.10 Страва честі

18.00, 1.10 Слідство ведуть 

екстрасенси

20.05 Один за всіх

21.15 Х/ф «Операція «И» 

та інші пригоди 

Шурика»

23.10 Я соромлюсь свого тіла

ПРЯМИЙ

10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.45, 20.45 

«Репортер». Новини

10.10 «18 плюс»

11.10 «Кримінал»

12.15 «Ехо України»

14.15, 15.15, 16.15 Прямий ефір

17.00 «Про особисте»

18.00, 19.00, 20.00 В прямому 

ефірі

21.00 «Підсумки тижня»

23.00 «ВАТА-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 «Він, вона і телевізор»

12.50 Х/ф «Мисливці за 
реліквіями»

16.40 Х/ф «Спис долі»
19.10 Х/ф «Останній легіон»
21.00 Х/ф «Меч дракона»
23.00 «ПРОФУТБОЛ»

00.20 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00 Топ-матч

06.10 «Ліверпуль» — 

«Баварія». 1/8 фіналу. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

08.10, 12.05, 23.00, 2.30 Матч

10.00, 15.40, 20.55 Футбол 

NEWS

10.20 Матч. ЧУ

13.50 «Спортінг» — 

«Ворскла». Ліга Європи 

УЄФА

16.00 Огляд середи. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

16.55 LIVE. Матч. ЧУ

18.55 LIVE. «Шарлеруа» 

— «Антверпен». ЧБ

21.20 «Великий футбол»

00.45 «Валенсія» — «МЮ». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

04.15 «Брюгге» 

— «Атлетіко». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00, 10.00, 15.55, 19.55, 

21.55 Матч

07.50, 9.50, 11.50, 13.50, 15.50, 

17.55, 21.45, 23.55, 1.50, 

3.50 Топ-матч

08.00 «Селтік» — 

«Валенсія». 1/16 

фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

12.00 «Ліверпуль» — 

«Баварія». 1/8 фіналу. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

14.00, 18.05, 2.00 Матч. ЧУ

00.00 «Спортінг» — 

«Ворскла». Ліга Європи 

УЄФА

04.00 «Аталанта» — «Рома». 

ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.15, 0.00 Містична Україна

08.05, 18.00 Код доступу

09.05 Речовий доказ

10.15 Земля 2050 р.

12.15, 21.00 НЛО: секретний 

архів

15.15 Дикі острови

17.05 Замерзла планета

00.50 Таємниці кримінального 

світу

К1

06.30 Top Shop

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.15 «Ух ти show»

09.15 М/ф «Барбі та потаємні 

двері»

10.50 Х/ф «Джунглі: 

У пошуках 

Марсупіламі»

12.50 «Орел і решка. Навколо 

світу»

02.00 «Вірю не вірю»

02.45 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

13.00 Х/ф «Іграшки з 
майбутнього»

14.30, 1.00 Панянка-селянка

17.15 М/ф «Льодовиковий 

період-2: Глобальне 

потепління»

19.00, 20.00, 21.00 Одного 

разу під Полтавою

19.30, 20.30, 21.30 Танька і 

Володька

22.00 Сімейка У

00.00 Країна У

02.00 Теорія зради

02.50 БарДак

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»

06.30 М/с «Вруміз»

06.40 Додолики

07.00 «Дешевий відпочинок»

08.00 Своя земля

08.30 Разом

08.55 #ВУКРАЇНІ

09.30 «Аромати Греції»

09.55 Чемпіонат Європи-

2019 р. зі стрибків у 

воду. Чоловіки.10 м. 

Відбірковий раунд

12.00 «Браво, шеф!»

13.00 «Тайська кухня»

13.55 Телепродаж

14.15 UA:Фольк. Спогади

15.25, 21.25 Бюджетники

15.50 Перший на селі

16.30 Чемпіонат Європи-

2019 р. зі стрибків у 

воду. Чемпіонат Європи. 

Синхрон. Жінки. 3 м. 

Фінал

18.00 Чемпіонат Європи-2019 

р. зі стрибків у воду. 

Чоловіки.10 м. Фінал

20.00 «Фестивалі планети»

20.30 «Мегаполіси»

21.00, 23.20, 2.00, 5.30 Новини

22.30 Т/с «Монро»

00.00 Телепродаж Тюсо

02.20 Чемпіонат Європи-2019 р. 

зі стрибків у воду
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Олег БОРОВСЬКИЙ

У Красноярському краї, Іркутсь-
кій області, Бурятії та Якутії три-
вають лісові пожежі на великих 
територіях. За останніми даними, 
їх площа перевищила три мільйо-
ни гектарів. Смог від пожеж досяг 
Поволжя і Казахстану. На півдні 
Сибіру оголосили надзвичайний 
стан через лісові пожежі. Західні 
ЗМІ називають ситуацію з поже-
жами в Росії безпрецедентною.

«Звичайне природне явище, і 
боротися з ним — безглуздо»
 Президент США Дональд 
Трамп у телефонній розмові за-
пропонував російському колезі 
Володимиру Путіну допомогу в 
боротьбі з лісовими пожежами, 
повідомляє пресслужба Крем-
ля. Розмова відбулася за ініціа-
тивою Білого дому, повідомляє 
«Радіо «Свобода». Путін висло-
вив «щиру вдячність» Трампові 
за пропозицію і сказав, що прий-
ме допомогу, «якщо це буде необ-
хідно». За даними Кремля, Путін 
назвав пропозицію США запору-
кою відновлення повноформат-
них відносин між країнами.
 А МНС РФ продемонструва-
ло американській стороні, що у 
росіян — власна гордість. На-
гадало, що Росія пропонувала 
США свою допомогу в гасінні 
пожеж та боротьбі з природни-
ми катаклізмами в 2000, 2005, 
2011, 2015, 2016 та 2018 ро-
ках, але американці прийняли 
російську допомогу лише 2005 
року. Тоді Росія направила до 
США чотири літаки Іл-76 та 
харчові продукти. 

 Американська сторона те-
лефонну розмову президентів 
поки що не прокоментувала.
 Напередодні Путін розпоря-
дився залучити до гасіння лісо-
вих пожеж у Сибіру Міноборони 
Росії, бо дим від них уже поши-
рився на Західний Сибір, Урал і 
Поволжя, почав накривати Євро-

пейську частину Росії. При цьо-
му ще кілька днів тому губерна-
тор Красноярського краю Олек-
сандр Усс пояснював, чому влада 
не гасить лісові пожежі в Сибі-
ру. «Це звичайне природне яви-
ще, боротися з яким безглуздо, а 
десь, можливо, навіть і шкідли-
во», — заявляв чиновник.

Чому горить? 
 Наразі немає чіткої від-
повіді про причини цього «зви-
чайного природного явища» та 
аж такого масштабного поши-
рення вогню. Голова Слідчого 
комітету Росії Олександр Бас-
трикін відправив московських 
слідчих допомагати в розсліду-
ванні причин пожеж у Сибіру та 
на Далекому Сході, повідомляє 
РІА «Новості». 
 Тим часом МНС РФ вважає, 
що причиною масштабного по-
ширення вогню стали недо-
статні заходи для гасіння вог-
нищ займання. «Площа пожеж 
збільшилась за рахунок три-
валої сухої погоди та відсут-
ності активних заходів iз гасін-
ня більшості вогнищ, зокрема і 

на віддалених територіях», — 
пояснив заступник начальни-
ка центру «Антистихія» МНС 
Росії Сергій Абанін, якого ци-
тує ТАСС. 
 За інформацією мінприроди 
РФ, основна причина пожеж в 
сибірських регіонах — «сухі 
грози» (коли під час грози прак-
тично немає дощу — він випаро-
вується внаслідок високих тем-
ператур не сягнувши землі. — 
Ред.) та людський фактор. Си-
ноптики й зараз попереджають, 
що над Сибіром утворився по-
тужний антициклон, який не 
дозволяє прийти опадам, тому 
розраховувати на допомогу до-
щів не доводиться.
 Раніше російський прем’єр 
Дмитро Медведєв дав розпоря-
дження перевірити версію того, 
що лісові пожежі в Сибіру стали 
наслідком підпалу. Не виклю-
чено, що з допомогою лісових 
пожеж зловмисники намага-
ються приховати незаконні за-
готовки деревини. 
 Президент Володимир Путін 
версій не висував, а натомість 
доручив підвищити середню за-

рплату пожежникам у 2019 році 
до 24,8 тис. рублів. На підви-
щення зарплати вогнеборцям iз 
бюджету видiлять 4,3 млрд руб-
лів. Це стало наслідком звер-
нення до Путіна під час так зва-
ної «прямої лінії» співробітни-
ка пожежної служби з Калінін-
града Станіслава Таукачикаса, 
який поскаржився, що отримує 
лише 16 тис. рублів. 
 Тим часом екологи б’ють на 
сполох: ці пожежі можуть мати 
вплив на клімат та екологічну 
ситуацію на всій планеті, ос-
кільки здатні прискорити про-
цес глобального потепління. 
Відреагував на пожежі в Сибі-
ру й відомий голлівудський ак-
тор та захисник довкілля Лео-
нардо Ді Капріо, назвавши їх 
черговою ознакою кліматичної 
кризи. «Місця загорянь і шлей-
фи від диму в Гренландії, Сибі-
ру та на Алясці можна побачи-
ти з космосу. Всесвітня метео-
рологічна організація заявила, 
що ці пожежі за місяць виділи-
ли стільки СО2, скільки Швеція 
продукує за рік», — написав ак-
тор у соцмережі. ■

Ігор ВІТОВИЧ

 Сьогодні, 2 серпня, у Польщі проходять 
головні урочистості з вшанування 75-ї річ-
ниці Варшавського повстання, однієї з най-
героїчніших сторінок в історії польського 
народу. 1 серпня, у переддень річниці, пре-
зидент Польщі взяв участь в урочистостях 
перед монументом учасникам Варшавсько-
го повстання.
 «Це завдяки першому поколінню, яке 
тоді на вулицях Варшави проливало кров, 
боролося зі зброєю в руках за вільну Поль-
щу, це завдяки його мужності, героїз-
му, рішучості Польща є», — заявив у се-
реду президент Польщі Анджей Дуда пе-
ред пам’ятником учасникам Варшавсь-
кого повстання. Анджей Дуда додав, що 
хоча повстання захлинулося, воно, мож-
ливо, відвернуло Сталіна від ідеї включен-
ня Польщі безпосередньо до складу СРСР. 
«Така ситуація дуже перешкоджала Сталі-
ну з реалізацією його політичного плану. 
Сталін побачив, що поляки незламні, під-
корити їх легко не вдасться, вони не доз-
волять безкарно розтоптати себе», — звер-
нувся президент до присутніх.
 На відзначення річниці постання 
до Польщі з дводенним візитом прибув 
міністр закордонних справ Німеччини Гай-
ко Маас. Під час вчорашнього виступу пе-
ред учасниками урочистостей Маас ска-
зав, що йому соромно за те, що в роки Дру-

гої світової війни німці зробили полякам. 
Це була публічна заява, але, ймовірно, від 
Мааса у Варшаві чекали й інших, непуб-
лічних заяв. Нагадаємо, що парламент-
ська група у Польщі закінчує роботу над 
звітом на тему репарацій за воєнні втрати, 
яких польська сторона має намір вимагати 
від Німеччини. Та поки що колега Мааса, 
міністр закордонних справ Польщі Яцек 
Чапутович повідомив, що питання репа-
рацій не є темою обговорення на урядово-
му рівні між Варшавою і Берліном. Усе ж 
варто зачекати на завершення роботи поль-
ської парламентської групи, яка готує від-
повідні пропозиції та документи. 
 У Берліні ж вважають, що у справі ре-
парацій давно вже поставлено крапку. «У 
нашому правовому підході ніщо не зазнало 
змін», — заявила речниця німецького уря-
ду Ульріке Деммер. 
 Це стосовно вимог Польщі. Але у квіт-
ні цього року парламент Греції також 
зобов’язав уряд розпочати дипломатичні 
та правові дії з метою отримати від ФРН ре-
парації за збитки та воєнні злочини періоду 
Другої світової війни. Грецька комісія екс-
пертів підрахувала, що сума таких репара-
цій має становити щонайменше 290 млрд. 
євро. І шанси у греків значно більші, ніж у 
поляків, бо частина депутатів Бундестагу 
пішла проти позиції Ангели Меркель, яка 
вважає це питання закритим, і вважають, 
що грецькі вимоги мають підстави. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ 

 «Радіо Свобода» повідомляє з по-
силанням на американські ЗМІ, що 
Хамза бен Ладен, син засновника екс-
тремістської організації «Аль-Каї-
да» Усами бен Ладена, мертвий. Аме-
риканська преса посилається на дже-
рела у Білому домі. Телеканал NBC 
News першим повідомив, що Білий 
дім переконаний, що Хамза бен Ла-
ден дійсно був убитий у результаті 
операції, в якій брали участь і США. 
Газета «Нью-Йорк Таймс» повідом-
ляє, що операція відбулася в останні 
два роки, але до недавнього часу не 
було переконливих доказів, що мо-
лодший бен Ладен дійсно мертвий.
 Держдепартамент США заявив 
28 лютого, що американська влада 
пропонує винагороду до 1 мільйо-
на доларів за інформацію про міс-
це перебування Хамзи бен Ладена. 
У США його вважають одним із го-
ловних керівників «Аль-Каїди». 
«Хамза бен Ладен оприлюднив в 
інтернеті аудіо- й відеоповідомлен-
ня, закликаючи своїх послідовни-
ків почати напади на США та їхніх 
західних союзників. Він пригро-
зив нападами на Сполучені Штати, 
щоб помститися за вбивство батька 
американськими службами у трав-
ні 2011 року», — йдеться в заяві Де-

ржавного департаменту США, опри-
людненій 28 лютого.
 США вторглися в Афганістан 
наприкінці 2001 року через те, що 
уряд під керівництвом талібів захи-
щав «Аль-Каїду» і старшого бен Ла-
дена, який організував терористич-
ні напади в США 11 вересня 2001 
року, коли загинуло близько трь-
ох тисяч людей. «Талібан» втратив 
владу, а бен Ладен, який ховався на 
півночі Пакистану, загинув унаслі-
док американського авіаудару 2011 
року.
 За різними повідомленнями, 
Хамза бен Ладен міг переховувати-
ся у Пакистані, Афганістані, Сирії 
чи Ірані. За повідомленням офіцій-
ної саудівської газети «Розум аль-
Кура», Саудівська Аравія, де Хам-
за бен Ладен народився, позбавила 
його громадянства. ■

АНТИГЕРОЇ

Пішов до пророка
Американські ЗМІ повідомляють про смерть сина 
Усами бен Ладена

■

За допомогу в розшуку 
Хамзи бен Ладена США 
обіцяли мільйон доларів.

❙
❙
❙

РІЧНИЦЯ

Хто старе пом’яне, той 
майбутнє матиме
Польща відзначає 75-ту річницю Варшавського повстання

■

СТИХІЯ

Заграва над тайгою
Трамп запропонував Путіну допомогу 
в гасінні лісових пожеж 

■

Наслідки пожеж у Сибіру можуть бути незворотними для всієї планети❙

А ТИМ ЧАСОМ…

 Горіння лісів на такій велетенській те-
риторії сприяє більш сильним дощам у 
сусідніх, суміжних, регіонах. В Іркутсь-
кій області за таких умов прийшлі друга 
за останній місяць хвиля повеней, яка за-
чепила кілька десятків населених пунктів. 
В Іркутській області на південному сході 
Сибіру, що вже кілька тижнів потерпає від 
повеней, повідомили про нові затоплення.
 Як поінформували в місцевому 
підрозділі Міністерства надзвичайних 
ситуацій Росії, попереднього дня, 28 
липня, були підтоплені шість районів 
області, довелося евакуювати понад ти-
сячу людей. Зокрема, евакуація зно-
ву стосується міста Тулуна, що значно 
постраждало від повені напередодні. 
29 липня в регіоні пройшли нові сильні 
тривалі зливи і грози. 
 Повені в Іркутській області почалися 
наприкінці червня. Загалом вони охо-
пили території, на яких живе майже 43 
тисячі людей. Повінь, що охопила час-
тину Іркутської області 25 червня, ста-
ла найсильнішою літньою повінню за 
всю історію метеоспостережень: за-
гинуло щонайменше 25 людей, іще 8 
вважаються зниклими безвісти. При-
токи річки Ангари, що вийшли з бе-
регів, затопили близько ста сіл і міст, 
близько 3,5 тисячi родин, за поперед-
німи даними, втратили житло.

■
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КНИЖКОВА ШАФА

Що в імені 
твоїм
Про сакральність й ідеологічні 
новотвори у називаннях
Галина ТАРАСЮК, 
членкиня Національної спілки письменників України 

 Якби мені довелося робити коротку анотацію 
до цього ошатного видання, я б достеменно про-
цитувала всім відому «крилату» строфу Івана 
Франка — похвалу книгам: «Книги — морська 
глибина:// Хто в них пірне аж до дна,// Той, хоч 
і труду мав досить,// Дивнії перли виносить.» 
 Отже, йдеться про цікаву, актуальну і по-
трібну художньо-методичну працю виклада-
чів кафедри українського ділового мовлення 
НА СБУ Т. О. Грибіниченко, Л. М. Голіченко та 
Н. В. Кавери — «Услав ім’я своє», яка побачила 
світ за фінансової підтримки виконавчого орга-
ну Київської міської ради — КМДА в числі пере-
можців рейтингу «Книги 2018 року». Незважа-
ючи на те, що книга орієнтована на цільову ау-
диторію: здобувачів вищої освіти, старшоклас-
ників, викладачів вишів і шкіл, державних 
службовців, працівників РАЦСів, вона заціка-
вить і масового читача, адже, як сказано в перед-
мові до книжки, «присвячена власним іменам 
і прізвищам, їхньому виникненню, первинно-
му значенню та поширенню у світі», тобто бла-
годатній темі, до якої ніколи не згасне читаць-
кий інтерес.
 До честі поважних авторів видання — науков-
ців і викладачів-філологів НА СБУ Тетяни Гри-
біниченко, Лариси Доліченко і Наталі Кавери, 
воно скомпоноване під інтригуючим кутом зору. 
Підсилює враження новизни, активізуючи чи-
тача до роздумів, розділ «Епіграфи-ключі до ро-
зуміння та осмислення», в якому зібрані афориз-
ми видатних людей. Тож навряд чи знайдеть-
ся той, хто, прочитавши крилату фразу Расула 
Гамзатова: «Нема нагороди більшої, ніж ім’я», 
чи Данте Аліг’єрі: «Ти живеш, доки звучить твоє 
ім’я», не задумається про значення для кожної 
людини її імені.
 Поглибить задуму розвідка «Як прийшли в 
нашу мову власні імена», мета якої нагадати, 
якими були найвідоміші, найпоширеніші, най-
почесніші імена та їхні носії на території сучас-
ної України і яким чином нині поповнюється ар-
сенал людських імен в Україні та інших країнах. 
Тому вельми доречними є вміщенні поряд статті 
«Імена великих князів Київських...» та «Імена 
давньоруських митрополитів...». А раптом хтось 
вибере для свого первістка легендарне ім’я і про-
стелить тому щасливу дорогу в майбуття, і нав-
чатиме жити чесно й гідно, щоб залишити доб-
рий слід на землі, уславивши ім’я своє велични-
ми справами...
 Можливо, саме такими мотиваціями і обумо-
влена теперішня мода на величні, очищені від іс-
торичного негативу князівські наймення: Ярос-
лав, Ізяслав, Всеволод, Володар, Святополк, 
або ж «святі» жіночі імена: Марія, Ганна, Віра, 
Надія, Любов, Людмила, Святослава?!
  З огляду на «сакральну загадковість» імен ці-
кавими переважно для молодих батьків будуть 
статті про нині популярні і вживані чоловічі та 
жіночі імена, їх походження і значення, про іме-
на з Біблії, із церковних «Святців», а також запо-
зичені з інших мов, що дійшли до нас «крізь віки 
і народи», їх сучасне звучання в різних мовах. 
 Звісно, викликає іронію стаття про радянські 
«іменні новотвори» типу Сталіна, Ревміра («ре-
волюція міровая»), Трактор... Зате розповіді і 
поетичні роздуми про козацькі імена, прізвись-
ка і прізвища повертають читачів у давні ли-
царські часи української історії... Вельми пізна-
вальними є розділи «Услав своє ім’я і ти, сучас-
нику», де зібрані статті про видатних україн-
ців, що діяннями своїми уславили власні імена 
(Іван Сірко, Миклуха-Маклай, Іван Піддубний, 
Василь Єрошенко, Симиренки, Василь Ремес-
ло, Осип Бодянський, Квітка Цісик, Михайло 
Терещенко, Богдан Гаврилишин), а також «Як 
обирають нині в Україні імена», «Власні імена у 
прислів’ях, приказках, загадках, фразеологіч-
них виразах». 
 Особлива цінність цієї надзвичайної праці ще 
й у тому, що кожний бажаючий знайде в ній кон-
сультацію і практичну допомогу, до прикладу, 
у розділах «Чи можливо змінити ім’я та прізви-
ще?», «Відмінювання прізвищ, творення та від-
мінювання імен по батькові». ■

■

Олесь ЖУРАВЧАК, 
музикант-інструменталіст, заступник 
міністра культури 2014 року

 Мене як професійного музиканта, 
як і багатьох моїх колег, дуже занепо-
коїла, а якщо відверто — то просто обу-
рила ситуація з реформою початкової 
мистецької освіти, ініційованою Мініс-
терством культури України. Пропоно-
вані нововведення отримали великий 
негативний резонанс серед багатьох 
фахівців галузі, оскільки значно по-
нижують і нівелюють державні стан-
дарти початкової мистецької освіти. 
 Підтверджують це щонайменше 
три факти, які є вагомим аргументом 
і сигналом для МКУ про те, що не все 
добре у «данському королівстві». А 
отже, необхідно вести діалог із пред-
ставниками галузі.
 1. Петиція на урядовому порталі 
щодо скасування наказу МКУ №353 та 
скасування Положення про атестацію 
№ 628 набрала 16 400 підписів, це при 
тому, що у сфері початкової мистець-
кої освіти в Україні працює близько 35 
тисяч людей.
 2. Відкритий лист до Президен-
та України підписали знані у всьому 
світі корифеї української культури: 
Герої України Євген Станкович, Ми-
рослав Скорик, Євген Савчук; ректо-
ри провідних мистецьких вишів —
народний артист України Олександр 
Злотник, заслужений діяч мистецтв 
України Максим Тимошенко; народ-
ні артисти України Анатолій Кочерга, 
Валерій Буймістер, Анатолій Баже-
нов, Леся Дичко, Володимир Сіренко, 
Богдана Півненко, Валерій Матюхін; 
заслужені діячі мистецтв України Ігор 
Щербаков, Марина Черкашина-Губа-
ренко та інші.
 3. Під стінами Міністерства куль-
тури 6 червня відбулася мирна акція 
протесту, в якій взяло участь близько 2 
500 педагогічних працівників та бать-
ків учнів мистецьких шкіл із Києва, 
Київської, Сумської, Вінницької, Жи-
томирської, Рівненської, Івано-Фран-
ківської, Полтавської, Черкаської, 
Львівської, Херсонської, Кіровоград-
ської, Волинської областей.
 Під тиском кількатисячного про-
тесту під стінами міністерства 6 чер-
вня рішення про діалог із мистецькою 
спільнотою було прийнято міністром 
Євгеном Нищуком. А 19 червня відбу-
лось перше і на даний час останнє за-
сідання Робочої групи. З того, що за-
декларував публічно міністр 6 червня: 
Робоча група мала ознайомитися з про-
єктом наказу про призупинення впро-
вадження типових освітніх програм та 
мала бути створена власне робоча гру-
па для внесення змін до типових освіт-
ніх програм та положення про атеста-
цію, випрацювати графік та методику 
роботи — словом, розпочати конструк-
тивний діалог. 
 Але який відтоді маємо результат? 
Ми не погодились із проектом нака-
зу, який підготував директорат мініс-
терства, в якому не відтерміновувалось 
впровадження типових освітніх прог-
рам. Нашу позицію проігнорували і 
4 липня цей наказ МКУ видало. Ми 
протягом тижня надали директорату 
порівняльну таблицю зі змінами в по-
ложеннях про атестацію — далі ніяких 
дій з боку чиновників не відбувалось. 
Наші звернення щодо зібрань робочої 
групи знову проігнорували. 

 Тому з початку липня я неоднора-
зово звертався до міністра Євгена Ни-
щука щодо зустрічі з цих питань. Від-
булася вона аж 24 липня. На зустрічі 
були присутні радник міністра Ана-
толій Бровій та експерт директора-
ту мистецької освіти Ольга Журова. 
Було озвучено, що з 19 червня зі сто-
рони міністерства нічого конкретного 
щодо наших вимог знову не відбулось! 
Робоча група не затверджена наказом 
МКУ, отже не має офіційного статусу; 
вимоги щодо призупинення дії нака-
зу про типові освітні програми так і не 
виконані! Тобто конструктивний діа-
лог відсутній! 
 Міністр вкотре усно сказав, що го-
товий до конструктивного вирішення 
і погоджується з багатьма аргумента-
ми...
 Протягом двох тижнів, міністр 
обіцяв, буде виданий наказ про робочу 
групу, в якому має бути зафіксований 
її склад, план роботи, терміни прове-
дення засідань та кінцеві строки для 
опрацювання положення про атеста-
цію та типових освітніх програм. Зно-
ву обіцяв видати наказ про призупи-
нення введення в дію типових освітніх 
програм із подальшим доопрацюван-
ням до 01.01 2020 року, та продовжен-
ням роботи «пілотного проекту», як 
експерименту повного циклу елемен-
тарного підрівня. Дедлайн виконання 
обіцяного, уточню, — 7 серпня. Біль-
ше тижня вже минуло.
 А на днях мене обурила публічна 
заява у «Фейсбуці» експерта дирек-
торату мистецької освіти Ольги Жу-
рової, яка була на зустрічі. По-перше: 
будучи державним службовцем, Ольга 
Журова дозволила собі цинічно спот-
ворювати інформацію, перекручувати 
факти, надавати неправдиву інформа-
цію, щодо скасування чи призупинен-
ня наказів МКУ. Це не буде порушен-
ням законодавства, і ми про це гово-
рили під час зустрічі. На мою думку, 
треба вимагати здійснення службово-
го розслідування щодо дій і бездіяль-
ності Ольги Журової на посаді екс-
перта директорату мистецької осві-
ти, а також проаналізувати рівень її 
компетентності як фахівця у галузі 
мистецької освіти. У відкритих дже-
релах інформації щодо саме фахової 
мистецької освіти та відповідного про-
фесійного досвіду експертки, на жаль, 
не знайшов, тому з цього приводу го-
тую офіційний запит у МКУ та держ-
службу.
 Ольга Журова, будучи на посаді в 
міністерстві лише 6-7 місяців, публіч-
но у соціальній мережі задає питання, 
«на якій підставі пана Журавчака де-

легували від педагогічної громадсь-
кості?»
 Обґрунтую. Я ввійшов до цієї ро-
бочої групи як: 1) професійний музи-
кант, який пройшов усі ланки музич-
ної освіти в Україні – музична школа, 
музичне училище, Університет куль-
тури, аспірантура; 2) музикант-інс-
трументаліст, виконавець на етно-ду-
хових інструментах, який працює на 
професійній сцені більше 20 років і з 
гастролями об’їздив близько 50 країн 
світу, презентуючи наше мистецтво; 3) 
викладач класу етно-духових інстру-
ментів КНУКіМ, який за 18 років 
викладацької діяльності виховав де-
сятки лауреатів міжнародних кон-
курсів; 4) член журі сотень музичних 
фестивалів і конкурсів як в Україні, 
так і за кордоном; 5) начальник уп-
равління мистецтв і освіти Міністерс-
тва культури і туризму України 2008-
2010 років; 6) заступник міністра куль-
тури України у 2014 році; 7) активний 
громадський та політичний діяч, який 
вболіває за ті процеси, що відбувають-
ся у моїй країні і в моїй галузі!
 Переконаний, що мій професійний 
музичний, педагогічний, адміністра-
тивний та громадсько-політичний до-
свід зобов’язує мене як громадянина 
відстоювати інтереси галузі, що я ро-
бив і буду робити, незважаючи на те, 
які посади займаю чи в якому я ста-
тусі.
 Отже, чекаємо до 7 серпня щодо ви-
конання задекларованих на зустрічі 
дій від МКУ міністром Євгеном Нищу-
ком. Далі діємо ситуативно, але відсту-
пати ніхто з фахівців галузі не буде!
 P.S. Ми вже давно відійшли від па-
радигми «управління культурою» і пе-
рейшли у парадигму «надання сервісів 
для громадян» (будь-якого віку). І ос-
новна з функцій міністерства, особли-
во під час впровадження реформ, це 
налагоджувати зв’язок і комунікацію 
для спільного опрацювання найбільш 
ефективних дій і заходів. Не можуть 
вже прийматися реформи в кабінетах, 
вони повинні мати широке обговорен-
ня перед впровадженням із фаховою 
спільнотою, повинні мати період ап-
робації та аналізу досягнутих резуль-
татів.
 Прикро, що дії МКУ щодо терміно-
вості впровадження реформи початко-
вої мистецької освіти наразі вигляда-
ють як маніакальне бажання довести 
свою абсолютну правоту з підлітковою 
наполегливістю до самоствердження.
 Змагаються в основному тіль-
ки аматори, коли стверджуються, а 
справжні професійні музиканти спіль-
но музикують, співтворять... ■

РЕЗОНАНС

Реформа чи задоволення амбіцій?
Відкритий лист до 
міністра Євгена Нищука 
щодо виконання 
публічних обіцянок про 
нововведення у початкову 
мистецьку освіту

■

Олесь Журавчак переконаний, що запропонована Мінкультури реформа значно 
понижує і нівелює державні стандарти початкової мистецької освіти. 
Фото зі сторінки Руслани Лижичко у «Фейсбуці».

❙
❙
❙
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«Нашому клубу багатьох пропонують футболістів, стільки пишуть про це... 
Так, ми ведемо пошуки форварда, але хто це буде — наразі невідомо».

Олександр Хацкевич
білоруський наставник ФК «Динамо» (Київ)

УКРАЇНА МОЛОДА

Валерія ЗАПОЛЬСЬКА

 Минуло 25 років від моменту вста-
новлення рекорду в італійському Сест-
ріері Сергієм Бубкою, українським чем-
піоном Європи та світу зі стрибків з жер-
диною, золотим призером Олімпійсь-
ких ігор 1988 року в Сеулі, заслуженим 
майстром спорту, Героєм України. 
 6,14 — ця цифра в 1994 році закар-
бувалася в пам’яті спортивної громадсь-
кості світу та дала початок новій ері — 
непереборної висоти на відкритих аре-
нах.
 Український спортсмен був першим, 
кому підкорилася висота 6 метрів. За-
галом він встановив 35 світових рекор-
дів. Непобитими залишаються 6,14 м на 
відкритому майданчику. Рекорд 6,15  у 
приміщенні з лютого 1993-го зберігався 
майже 21 рік. У 2014-му на змаганнях 
«Зірки жердини» в Донецьку французь-
кий легкоатлет Рено Лавіллені встано-
вив новий — 6,16.
 В останній день липня на Троїцькій 
площі зібралися представники вітчиз-
няного спорту та жителі Києва, щоб від-
значити ювілейну подію та влаштува-
ти флешмоб. Ідея належить Олені Гово-
ровій, бронзовій призерці в потрійному 
стрибку Олімпіади в Сіднеї 2000 року, 

голові комісії НОК України «Антураж 
атлета». Ініціатором заходу разом із нею 
виступив канал XSPORT. За підтрим-
ки Національного олімпійського комі-
тету та Київської міської державної ад-
міністрації подію організували за кіль-
ка днів.
 Учасників дійства «вибудовував» у 
цифри Максим Оробець — танцівник, 
хореограф-постановник, чотириразовий 
чемпіон світу з фітнесу серед юніорів 
IFBB, фіналіст чемпіонатів світу і Євро-
пи з хіп-хопу, вакінгу, хаузу та інших 
сучасних танців. З висоти пташиного по-
льоту їх знімав дрон. Транслювався за-
пис на телеканалах та поширювався в 
мережі. Сам Сергій Бубка не знав про ор-
ганізацію заходу. Своєрідне привітання 
мало стати для нього сюрпризом від ко-
лег по спорту. 
 Гаслом річниці стала фраза «Пишає-
мось!», яка привертала увагу до заслуг 
українських спортсменів. З рекордом 
Сергія Назаровича вітали запрошені ат-
лети та тренери. «Це видатна людина не 
тільки в Україні, а й у всьому світі», — 
каже Михайло Гераскевич, який є ре-
кордсменом і переможцем чемпіонатів 
СРСР із гирьового спорту, а нині тренер 
української команди з богатирського ба-
гатоборства та скелетону. 

 Багато діячів зі світу спорту ділили-
ся  досягненнями в особистому житті та 
професійній діяльності. Зокрема, сріб-
на призерка чемпіонату світу й багато-
разова чемпіонка Європи зі стрибків у 
воду, дайверка Юлія Прокопчук порів-
нювала техніку виконання стрибків із 
жердиною та у воду, адже в обох видах 
присутня висота, яку необхідно подола-
ти. Завершила свій коментар так: «Го-
ловне життєве досягнення зараз поруч 
— мій син, моя гордість, моя найцінні-
ша висота».
 Наталія Добринська, олімпійська 

чемпіонка Пекіна-2008 з багатобор ства, 
наголосила: «Я завжди дуже радію за 
наш український спорт і українських 
спортсменів. Встановлення рекорду — 
це визначна подія для нашої країни на 
світовому рівні, котра демонструє, на-
скільки ми сильні. Ми дійсно можемо 
пишатися собою. Україна продовжує 
розвиватися. Наші спортсмени б’ють ре-
корди. Є багато молодих талантів: Юлія 
Левченко, Ірина Геращенко, Дар’я Бі-
лодід, Жан Беленюк, Марина Бех-Ро-
манчук та її чоловік Михайло Роман-
чук». ■

У 1994 році Сергій Бубка встановив світовий рекорд, який і досі нікому 
не вдалося перевершити.
Фото з сайта noc-ukr.org.

❙
❙
❙

ВИЗНАННЯ

Неперевершена висота 
Чверть століття тому встановлено феноменальне 
досягнення у секторі для стрибків із жердиною

■

Григорій ХАТА

 Дещо асинхронно, вико-
риставши для проведення пер-
шого туру загалом чотири ка-
лендарні дні, але довгоочіку-
ваний старт ЧУ-2019/2020 все 
ж відбувся. У жодному з шес-
ти поєдинків не зафіксовано ні-
чийного результату, при цьому 
в половині матчів тріумфували 
гості.
 Двоє абсолютних дебютан-
тів прем’єр-ліги — «Колос» із 
Ковалівки та «Дніпро-1» — роз-
почали чемпіонат із домашніх 
перемог. Хоча для представни-
ка Київщини поєдинок на сто-
личній «Оболонь-Арені» про-
ти «Маріуполя» домашнім був 
лише частково, проте коман-
ду Руслана Костишина прийш-
ло підтримати майже три тисячі 
глядачів. А це для вітчизняно-
го футболу показник вельми 
серйозний. І дарма, що футболіс-
ти «Колоса» пропустили перши-
ми. Жвава атмосфера на стадіоні 
дозволила їм схилити шальки 
терезів на свою користь.
 «Нарешті відчули, що таке 
українська прем’єр-ліга», — 
сказав після успішного дебюту 
Руслан Костишин. Відзначимо, 
що на цьому матчі вперше в Ук-
раїні в повному об’ємі викорис-
товували систему VAR, щоправ-
да, працювала вона в «офлайн»- 
режимі, тобто всі отримані дані 
збиралися лише для внутріш-
нього — суддівського — вико-
ристання.
 Як зауважили в Українській 

асоціації футболу, в першій по-
ловині сезону відеоасистент ре-
фері працюватиме в «офлайн»- 
режимі, а вже з лютого 2020 
року учасники футбольних ба-
талій зможуть скористатися 
всіма перевагами цієї револю-
ційної новинки.
 Також переможно розпо-
чали своє знайомство з УПЛ й 
дніпряни, котрі на власному 
полі завдяки голам орендова-
них у київського «Динамо» фут-
болістів — Владислава Супряги 
та Сергія Булеци — здолали до-

нецький «Олімпік». «Ця пере-
мога додасть нам упевненості», 
— наголосив Супряга, котрий, 
нагадаємо, до переходу в «Ди-
намо» захищав саме кольори 
дніпровського клубу. Щоправ-
да, в столичному клубі Буле-
ца так і не заграв. Натомість 
у прем’єрліговому «Дніпрі-1» 
ігрової практики у нього буде 
значно більше.
 Водночас у «біло-синіх», як 
і раніше, залишаються неви-
рішеними кадрові проблеми з 
форвардами. Ходять чутки, що 

найближчим часом у столично-
му клубі з’явиться нападник 
збірної Люксембургу, котрий 
має португальське коріння, 
Жерсон Родрігес. Перемог-
ти ж киянам у гостях «Карпа-
ти» допоміг автогол захисника 
львів’ян Олексія Ковтуна та пе-
нальті, що не без проблем реалі-
зував Артем Бєсєдін.
 Попри це у таборі киян на-
голошують, що прийшов час, 
аби повернулися до Києва чем-
піонське «золото» та національ-
ний Кубок.

 Щоправда, у «Шахтарі», 
котрий у минулі роки тричі пос-
піль робив «золотий дубль», на-
вряд чи згодні з подібним тверд-
женням. Той факт, що у гірни-
ків новий тренер, — аргумент 
вагомий. Однак набагато  важ-
ливіше для збереження донець-
ким грандом домінуючої по-
зиції в Україні — утримати  в 
своєму складі ключових вико-
навців. Перш за все, капітана 
Тайсона, котрий, до слова, при-
ніс перемогу «помаранчево-чор-
ним» у Олександрії, де чинному 
чемпіону довелося наздоганяти 
бронзового призера попередньо-
го чемпіонату. «Добре, що од-
разу на старті сезону зіграли з 
«Шахтарем» і змогли побачи-
ти свої слабкі місця», — сказав 
головний тренер «Олександрії» 
Володимир Шаран. ■

ФУТБОЛ

Безкомпромісний початок
У стартовому турі нового чемпіонату країни обійшлося без «мирових»

■

«Карпати» не змогли завадити успішному старту динамівців у ЧУ-2019/2020.
Фото з сайта fckarpaty.com.

❙
❙

ТАБЛО

 Чемпіонат України. Прем’єр-
ліга. 1-й тур. «Ворскла» — «Зоря» 
— 0:1 (Лєднєв, 3), «Десна» — 
«Львів» — 1:2 (Фаворов, 30 — Вітор, 
53; Таварес, 86), «Колос» — «Маріу-
поль» — 2:1 (Смирний, 41; Гавриш, 
67 — Фомін, 15; вилучення: Мак-
сименко, 84 («К»)), «Дніпро-1» — 
«Олімпік» — 2:0 (Булеца, 2; Супря-
га, 9), «Олександрія» — «Шахтар» 
— 1:3 (Третьяков, 42 — Бухал, 58 (у 
свої ворота); Тайсон, 73; Дентіньйо, 
90+1; нереалізоване пенальті: Мар-
лос, 7 («Ш»)), «Карпати» — «Дина-
мо» — 0:2 (Ковтун, 42 (у свої ворота); 
Бєсєдін, 45 (пен.)).

■
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ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

 Чоловік каже дружині:
 — Справжнiй чоловiк повинен 
хоч раз на тиждень не ночувати вдо-
ма.
 Дружина не розгубилася:
 — Щоб іншому справжньому 
чоловiку було де переночувати.

* * *
 Худенький інтелігент повер-
тається додому, а дружина в ліжку 
з коханцем. Коханець виявився дво-
метровим здорованем. Інтелігент, 
дістаючи пістолет:
 — Це добре, що ви такий вели-
кий, а то я окуляри на роботі забув.

* * *
 Оперуповноважений Петренко в 
рамках спецзавдання перевдягнувся 
жебраком i сiв біля церкви просити 

милостиню. Вже наступного день вiн 
звільнився з органів МВС.

* * *
 — Соромно мені, — каже Рабі-
нович дружині, — так соромно.
 — Що трапилося? — запитує 
вона.
 — Абрам уже втретє запрошує 
мене на похорон його дружини, а я 
ще жодного разу його не запрошу-
вав.

* * *
 — У тебе що, дружина блондин-
ка?
 — А як ти здогадався?
 — Тобі телеграма прийшла, я 
ненавмисно розкрив: «Відпустка за-
кінчується. Завтра буду вдома. Под-
робиці листом».

Нумеролог Лариса Салімонович: Зеленський та Путін мають спільну карту, яка означає служіння своєму клану
Верховна Рада обрана не в найкращий час, тому «житиме», вочевидь, недовго, а новообраний президент 
має непогані задатки, але невідомо, як він їх використає

По горизонталі:
 1. Популярний автомобільний 
бренд. 3. «Священний ліс» амери-
канського кінематографа, який на-
зивають «Фабрикою мрій». 9. Ли-
товська назва річки Двіна. 10. Єв-
рейське свято, коли вродлива жінка 
врятувала свій народ. 11. Домаш-
ній птах, якого зазвичай запікають 
на американський День подяки. 12. 
Наказ римських правителів, за яким 
через певний період (15 років) здій-
снювали облік і оцінку земельних 
маєтків громадян держави. 14. Не-
великий готель для автомобілістів, 
вхід у номери якого здійснюється з 
вулиці. 16. Чубатий папуга. 19. Сто-
лиця Вірменії. 21. «Не знайте, дів-
чата, не питайте свою долю. Само ... 
знає, кого любить». (Тарас Шевчен-
ко). 24. Шматок полотна, яким об-
гортають ноги замість шкарпеток. 
25. Слово, тотожне чи близьке за 
значенням, але різне за звучанням. 
26. Столиця Індонезії. 27. Похідна 
сурма.  
По вертикалі:
 1. Священна гора в Японії. 2. 
Частина боксерського поєдинку. 4. 
Колишнє турецьке місто-фортеця на 
Азовському морі, яке не раз брали 
козаки, зокрема й Іван Сірко. 5. Ор-

ганічна сполука, відсутність якої в 
шкірі провокує зморшки. 6. Річка на 
Полтавщині. 7. «Наша ..., наша піс-
ня не вмре, не загине. Ось де, люди, 
наша слава, слава України!» (Тарас 
Шевченко). 8. Найглибше прісно-
водне озеро на землі. 13. Турецький 
султан, чоловік Роксолани. 15. Ост-
рів у Карибському морі, де була одна 
з найбільших піратських баз. 17. Ал-
когольний напій, виготовлений з екс-
тракту гіркого полину. 18. Парламент 
Ізраїлю. 20. Те, що п’янить і крутить 
голову не згірше вина. 22. Тваринни-
цька ферма на заході США. 23. Анг-
лійський аристократичний титул.

Кросворд №82 
від 26—27 липня

з 5 до 11 серпня
 Овен (21.03—20.04). Щоб не зiпсува-
ти стосунки з коханою людиною, частіше 
йдіть на компроміси. Поступайтеся в дрібни-
цях, ваше взаємне почуття від цього тільки 
виграє.
 Дні: спр. — 5; неспр. — 6.
 Телець (21.04—21.05). У вас з’явиться 
можливість поїхати у вiдпустку або вiдряд-
ження. Саме в подорожах ви зустрінете лю-
дину, що змінить ваше життя на краще. 
 Дні: спр. — 6; неспр. — 8. 
 Близнюки (22.05—21.06). Ні в дружбі, 
ні в справах, ні в любові ви не схильнi шука-
ти простих шляхів. Найкращий шлях для вас 
— не найкоротший, а найвірніший і безпеч-
ний, тобто прихований від чужих очей.
 Дні: спр. — 9; неспр. — 10.
 Рак (22.06—23.07). Раки — енергійнi 
та спритнi люди. Вони знають, чого хочуть від 
життя, і мають у своєму арсеналі всі інструмен-
ти для того, щоб iз часом цього домогтися.
 Дні: спр. — 8; неспр. — 10.

 Лев (24.07—23.08). У компанії ви не 
харизматичний лідер, що кличе до невідо-
мих обріїв, а людина, чиє слово має велику 
вагу і чий авторитет не викликає сумніву.
 Дні: спр. — 10; неспр. —11.
 Діва (24.08—23.09). Завдяки розсуд-
ливості і самостійності вам удаються будь-
якi справи. Ви звикли грати першу скрипку, 
а не підлаштовуватися пiд чиїсь закони.
 Дні: спр. — 6; неспр. — 7.
 Терези (24.09—23.10). Практично 
все, за що беретеся, ви робите серйозно 
і ґрунтовно. Ви сповненi рішучості довести 
справу до кінця. При цьому зазвичай на-
даєте перевагу перевіренiй iнформацiї.
 Дні: спр. — 9; неспр. — 11.
 Скорпіон (24.10—22.11). Будучи 
консерватором по натурі, ви не схвалює-
те будь-які нововведення, вважаючи їх не 
дуже надійними. Вам до душі не одномо-
ментнi віяння сьогодення, а все міцне та 
надiйне.
 Дні: спр. — 7; неспр. — 9.

 Стрілець (23.11—21.12). Вашi рухи роз-
мiренi, а слова зважені й точні. Оточуючi тягнуть-
ся до вас, відчуваючи могутню внутрішню міць і 
дивовижну цілісність вашої самобутньої натури.
 Дні: спр. — 5; неспр. — 6.
 Козеріг (22.12—20.01). Ви не любите 
компаній, але одинаком вас не назвеш. У вас 
практичний розум,  ви вмієте вислухати, під-
тримати розмову і можете без особливих зу-
силь завоювати довіру співрозмовника.
 Дні: спр. — 10; неспр. — 11.
 Водолій (21.01—19.02). Ви практик, не 
схильний витати у хмарах, а готовий методич-
но й наполегливо домагатися свого. Поставив-
ши перед собою мету, крокуєте до неї, незва-
жаючи ні на які перешкоди.
 Дні: спр. — 9; неспр. — 11.
 Риби (20.02—20.03). Ви не вмієте еконо-
мити сили і правильно організовувати працю, 
часто йдучи напролом. Проте вашi фантастич-
на завзятість і працездатність здатні забезпе-
чити посаду керівника.
 Дні: спр. — 7; неспр. — 8.

Дара ГАВАРРА

 Коли ти не гімнастка чи принаймні фігурист-
ка, то важко відповідати еталонам жіночої краси. А 
вже коли займаєшся таким фізично затратним ви-
дом спорту, як теніс, то залишатися тендітною і ніжною 
не вийде взагалі, адже цей вид потребує від спортсме-
на неабиякої витривалості, інакше досягнень не бачи-
ти. Накачані ноги (адже доводиться «намотувати» кі-
лометри під час гри, а ще більше — під час трену-
вань), широкі плечі (має бути великий «замах»), пе-
реважно високий зріст — ось приблизний портрет 
тенісистки. Дехто, правда, залишається при цьому 
жіночною. Серені ж Вільямс не пощастило бути ета-
лоном дівочої краси, проте всіма іншими таланта-
ми творець її не обділив. Дівчина змогла досягти 
незвичайних висот не лише в тенісі, а й як актриса 
(адже кількість фільмів, у яких вона знялася, вже 
наближається до десятка), і як «голос за кадром» 
у мультиках, а ще — як дизайнер одягу.
 Мабуть, цьому сприяла ще й нестандарт-
на фігура дівчини, тож вона вирішила, що кра-
са — в твоїх руках, твори її самотужки. У резуль-

таті творчих пошуків зразки спортив-
ного одягу, який вона розробила, за-

любки купують такі відомі у світі 
бренди, як Reebok, Puma і Nike. А 
нещодавно уславлена тенісистка 

«винайшла» модель плат-
тя, яке пасуватиме без 

винятків усім жінкам і 
дівчатам, які б фігу-
ри вони не мали. Крім 
того, вона виклала у 
своєму «Інстаграмі» 
відеоролик, у яко-
му дівчата з різни-
ми статурами пред-
ставляють цю уні-
версальну модель 
і діляться вражен-
нями. Сукня має V-
подібне декольте, 

спереду — драпіру-
вання, яке покликане 

приховувати недоліки 
фігури й водночас під-

креслювати її переваги. І, 
звісно ж, вона червоного ко-

льору! 
 Серена Вільямс упевне-
на, що красивою жінку робить 
тільки щастя, адже сама вона 
щаслива жінка — її чоловік, 
засновник соціальної мережі 
Алексіс Оганян, дуже її кохає, 
пара виховує маленьку до-
нечку, ну а краса — вона в 
очах закоханих. ■

СТИЛЬ

Серена Вільямс 

дивує талантами:
Спортсменка, активістка, 
акторка і... модельєр

■

3—4 серпня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер змiнних напрямкiв, 
3-8 м/с. Температура вночi +12...+14, удень +21...+23. Пiсля-
завтра температура вночi +12...+14, удень +21...+23.

Миргород: без опадiв. Уночi +11...+13, удень +22...+24. Вiнни-
ця: без опадiв. Уночi +10...+12, удень +21...+23. Одеса: помiр-
ний короткочасний дощ. Уночi +17...+19, удень +22...+24.

1 серпня температура води в Чорному та Азовському мо-
рях становила 25-27 градусiв, поблизу Одеси — 22 градуси, у 
Днiпрi бiля Києва — 23.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, невеликий короткочас-
ний дощ, гроза. Трускавець: уночi +11...+13, удень +22...+24. 
Моршин: уночi +11...+13, удень +22...+24.
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