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Миколаївський 

авіаремонтний завод 

навчився заробляти 

мільйони на відновленні 

військових літаків

Експрезидент 

Киргизстану 

відбивається 

від 

спецпризначенців

стор.5» стор. 3»стор. 2»

стор. 14»

На те він і Алмаз...

Відреставрований i відкритий для відвідування палац гетьмана України Кирила Розумовського в Батурині впродовж десятиліття є переконливим прикладом повернення із забуття 
не лише пам’ятки архітектури, а й відродження правдивої історії нашої держави.
Фото зі сторінки «Фейсбук».

❙
❙
❙

На власних крилах

Пішла з молотка 

колишня держдача 

Хрущова й Брежнєва 

на узбережжі 

Чорного моря

Збут краденого

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 25,424 грн 

1 € = 28,480 грн

1 рос. руб. = 0,390 грн

Гетьманські зали. 
Ренесанс
Упродовж десятиліття після реставрації 
збирає поціновувачів історії 
і культури палац Кирила Розумовського
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«Знайти заміну деяких деталей — складно, адже вся техніка, яка надходить на наш завод із метою 
проведення ремонту, була побудована ще за часів СРСР. Але ми не йдемо на співпрацю з країною-
агресором, усі запчастини купуємо або у партнерів із країн Європи, або у вітчизняних виробників». 

Віктор Кирницький, директор Миколаївського авіаремонтного заводу

УКРАЇНА МОЛОДА

євро
виділили в ЄС 
на освітні про-

екти в Україні, повідомили в Міністерстві осві-
ти та науки.

7,15 млн
доларів
від ООН отримають 
жителі «сірої зони» 

Донбасу, сповістили в новинній службі Органі-
зації Об’єднаних Націй.

людей
пропали безвіс-
ти на Донбасі з 

початку російської агресії, інфор-
мує СБУ.

років
виповнилося з дня 
народження видат-

ного українця Пантелеймона Куліша, 
нагадали в Мінкультури України.

будинків
багатоповерхового сектору в Ук-
раїні потребують модернізації, 

вважає міністр регіонального розвитку, будівництва 
та ЖКГ Геннадій Зубко

1 млн 200 80%258
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«ОБОРОНКА»

На власних 
крилах
Миколаївський авіаремонтний 
завод навчився заробляти 
мільйони на відновленні 
військових літаків 
Ірина КИРПА

 За ремонт п’яти бойових літаків ДК «Укробо-
ронпром» заплатить підприємству на півдні Ук-
раїни близько 150 мільйонів гривень. Зараз важ-
ко навіть уявити, що до 2014 року Миколаївський 
авіаремонтний завод перебував на межі банкрут-
ства, а робітники місяцями не бачили своєї за-
рплати.
 Із початком бойових дій на Донбасі на страте-
гічно важливому підприємстві відновили актив-
ну діяльність, зумівши взяти на озброєння сучас-
ні технології авіабудування.
 Миколаївський авіаремонтний завод пере-
живає підйом завдяки потоку свіжих замовлень, 
хоча з трьох тисяч співробітників тут тепер пра-
цює лише 600 висококласних фахівців.
 Найбільш вдалим прикладом можна назвати 
відновлення повітряного судна Іл-76, яке не під-
німалося у небо цілих 19 років. Стару бойову ма-
шину привезли до Миколаєва з Мелітополя на 
вантажівках у розібраному вигляді.
 Українські інженери примудрилися букваль-
но заново зібрати його, замінивши старі деталі та 
застарілі системи на більш потужні сучасні кон-
струкції.
 — Замінили кабельну мережу, трубопроводи, 
на даному етапі налагоджуємо систему зв’язку, 
— розповідає один з інженерів Миколаївського 
авіаремонтного заводу. — Як тільки збірку буде 
завершено, проведемо повне тестування систем та 
здійснимо польотні випробування.
 Повний комплекс виробництва фахівці Мико-
лаївського авіаремонтного заводу планують за-
вершити вже до 1 грудня 2019 року, після чого 
літак зможе злетіти у небо та здійснить перший 
самостійний політ до Мелітополя.
 Після того, як відновлений Іл-76 оснастять 
сучасним навігаційним обладнанням та встанов-
лять новий чорний ящик, цей ветеран зможе ви-
конувати навіть міжнародні авіаперельоти.
 — Знайти заміну деяких деталей — складно, 
адже вся техніка, яка надходить на наш завод із 
метою проведення ремонту, була побудована ще 
за часів СРСР, — розповів директор заводу Вік-
тор Кирницький. — Але ми не йдемо на співпра-
цю з країною-агресором, усі запчастини купуємо 
або у партнерів із країн Європи, або у вітчизняних 
виробників.
 Ще одне успішно відновлене повітряне суд-
но — розвідувальний бомбардувальник Су-24 М, 
сконструйований ще за часів СРСР. 
 Щоб устигнути виконати весь комплекс робіт 
із його реабілітації, бригада робітників працюва-
ла навіть у вихідні та святкові дні — але з постав-
леним завданням впоралася!
 — Багато необхідних деталей наші працівники 
навчилися виготовляти самі, що значно підвищи-
ло рентабельність підприємства, — розповів голо-
вний інженер ДП «Миколаївський авіаремонтний 
завод» Сергій Янковський. — Найскладніше було 
вирішити заміну колісної гуми, але ми знайшли 
постачальників у Китаї та Індії.
 За словами представників адміністрації нині 
упішного підприємства, з’явилася навіть мож-
ливість відправити кращих співробітників за кор-
дон для проходження стажування. 
 А в ангарах Миколаївського авіаремонтного 
заводу відтепер зможуть відновлювати не лише 
військові літаки, а й обслуговувати сучасні «Боїн-
ги» та цивільні «Аеробуси». ■

■

Вадим БЕРКО 
Донецьк

 Проклинаючи на всі лади мітин-
ги, що пройшли у Москві на захист 
знехтуваних виборчкомом канди-
датів до міської Думи, вони пляму-
ють організаторів мітингів за те, що 
в них, окрім корінних москвичів, 
брали участь жителі Підмосков’я та 
сусідніх областей РФ. Це розціню-
валось майже як кримінал: мовляв, 
протестували не столичні жителі, а 
найняті сторонні люди. 
 Узагалі-то це внутрішня справа 
самих росіян і, кажучи словами по-
ета С.Щипачова, «я бы не завел и 
разговора, обошел бы вас за полвер-
сты», якби не одна обставина, що 
вкотре  викриває махрове лицемірс-
тво російських пропагандистів. Бач-
те, їм не подобається, що мирно про-
тестувати проти свавілля влади приї-
хали люди з ближніх до Москви міст. 
І підноситься це так, начебто цей на-
род зовсім і не росіяни, і не мають 
ніяких стосунків до московських 
справ. Але ж будь-якому мешкан-
цю чи то Митищ, чи Любавино, та й 
усіх інших поселень відомо, що все 
їхнє буття на 80 відсотків залежить 
від Москви та прихильності столич-
ної влади. Чому вони повинні мовч-
ки дивитися, що їх очікує?..
 Тут мимоволі, як живі, пригаду-
ються події 2014 року в Криму та на 
Донбасі, де криваву (на відміну від 
московських мітингів) бучу завари-
ли люди не з сусідніх міст, а з ціл-
ком чужої нам країни Росії. За мір-
куванням кремлівських політологів, 
їм можна, а от жителів Підмосков’я 
столичне життя не стосується. 
 І сьогодні пропагандисти зраз-
ка Соловйова чи Скабеєвої таврують 

Україну, коли дізнаються, що у ла-
вах ЗСУ є люди іноземного поход-
ження. А те, що бойовиками «ДНР» 
та «ЛНР» керують російські офіце-
ри, стріляють російські снайпери — 
то нічого, то абсолютно припусти-
мо.
 Стосовно ж мітингів, один полі-
толог добалакався до того, що у Мос-
кві з учасниками протестних зібрань 

поводяться, наче в інституті шляхет-
них дівчат, тодi як у Парижі, Нью-
Йорку, в інших містах світу їх тру-
ять газами, вибивають зуби, підда-
ють іншим знущанням. А от у Росії, 
мовляв, їх привозять до поліцейсь-
кого відділку, побалакають — і від-
пускають чи не з сувенірами.
 Істинно — є брехня, є велика 
брехня, і є російська пропаганда. ■

ПРОПАГАНДА

Їм можна, іншим — зась
Перші дні серпня через народні протести стали 
справжнім випробуванням для запеклих рупорів 
Кремля

■

Леонід ШКІЛІНДЕЙ

 Минулої доби збройні формуван-
ня Російської Федерації та їхні посі-
паки десять разів порушили режим 
припинення вогню. Принаймні, про 
саме таку кількість повідомив прес-
центр штабу ООС. Ворог обстрілював 
позиції наших підрозділів із грана-
тометів різних систем, великокалі-
берних кулеметів, снайперської та 
стрілецької зброї.
 На донецькому напрямку в зоні 
відповідальності оперативно-так-
тичного угруповання «Схід» про-
тивник здійснив обстріли позицій 
Об’єднаних сил поблизу Водяного, 
Лебединського, Новотроїцького, 
Богданівки. 
 На Луганському напрямку, за 
який відповідає оперативно-тактичне 
угруповання «Північ», позиції наших 
захисників були обстріляні неподалік 
Луганського, Південного, Новозванів-
ки, Зайцевого, Кримського. 
 За минулу добу втрат із нашого 
боку не зафіксовано.
 У середу, 7 серпня, співробітни-
ки Служби безпеки України, залу-
чені до операції Об’єднаних сил, за-
тримали в Донецькій області учас-

ника проросійських незаконних 
збройних формувань, мешканця Кра-
маторська, який у 2015 році долучив-
ся до бойовиків «ДНР». Зловмисник 
служив автоматником у складі 5-ї 
ОМБР «ДНР», бандформуванні «Пят-
нашка» і так званому козачому 11-му 
батальйоні «ЛНР». Також бойовик 
збирав інформацію про чисельність, 
дислокацію та маршрути пересуван-

ня українських військових. Право-
охоронці затримали його під час пе-
ребування у родичів на підконтроль-
ній українській владі території, куди 
той прибув для оформлення внутріш-
нього і закордонного паспортів. Слід-
чі СБУ повідомили затриманому про 
підозру в скоєнні злочину, передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України, і утри-
мують під вартою. ■

НА ФРОНТІ

Війна війною, а куди ж без паспорта
Служба безпеки затримала бойовика, який приїхав на підконтрольну 
українській владі територію, щоб отримати документ із тризубом

■

Масово міняють російські на українські.
Фото з сайта politrada.net.ua.

❙
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Малюнок Івана МИКОЛАЙЧУКА.❙
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Тарас ЗДОРОВИЛО

  В анексованому Росією 
Криму цього тижня, 7 сер-
пня, влада за 1,2 млрд руб-
лів продала знамениту де-
рждачу «Гліцинія» в на-
селеному пункті Нижня 
Ореанда, що під Ялтою. 
Про це повідомила ЗМІ 
«міністр» майнових та зе-
мельних відносин захоп-
леного країною-агресором 
півострова Ганнна Анюхі-
на. Пояснивши, що гро-
ші від продажу поповнять 
прибуткову частину бюд-
жету. Але покупця чинов-
ниця не «здала», лише за-
явила: «...поки юридичну 
особу не можу назвати». 
 Востаннє у Криму пла-
ни щодо продажу «Глі-
цинії» обговорювали цьо-
горіч у березні на засі-
данні «держради» півос-
трова. Наразі цей «ласий 
шматочок» на березі Чор-
ного моря є пансіонатом, 
корпуси якого розташо-
вані в прекрасному парку-
пам’ятці садово-паркового 
мистецтва, на території бо-
танічного заказника «Пів-
деннобережні Діброви» 
площею в 27 га. Має ко-
лишня урядова дача і влас-
ний 700-метровий пляж, а 
з її території відкриваєть-
ся чудовий краєвид — па-
норама Ялтинської затоки 
з горою Аю-Даг.
 Нагадаємо, що «Глі-
цинія» була збудована ще 
в 1955 році для першої осо-
би СРСР Микити Хрущова 
(відпочивав тут і «уславле-
ний воєначальник» Кли-
мент Ворошилов), а зго-
дом використовувалася 
його наступниками — ге-
неральними секретарями 
ЦК КПРС Леонідом Бреж-

нєвим та Юрієм Андропо-
вим. 
 Улітку 1985 року пер-
шу свою відпустку в новій 
«ролі» генсека СРСР про-
вів тут і Михайло Горба-
чов. А з 1989 року, після 
будівництва держдачі в 
Форосі, «Глiцинія» зали-
шалася закритою оздоров-
ницею. 
 За незалежної Украї-
ни до 1997 року пансіо-
нат «Глiцинія» перебував 
на балансі санаторію Вер-

ховної Ради «Нижня Оре-
анда». Потім його переда-
ли податковій адміністра-
ції, а в 2004 році Кабмін, 
який очолював Віктор 
Янукович, перевів «Глі-
цинію» у підпорядкуван-
ня Державному управлін-
ню справами (ДУС), яким 
тоді керував Ігор Бакай. 
Згодом пансіонат було за-
кріплено за «Міжнарод-
ним центром «Артек», не-
зважаючи на відстань між 
ними 40 км.

 Додамо, що одразу піс-
ля окупації Криму колиш-
ня президентська дача №1 
«Глiцинія», що належала 
ДУС президента України, 
була передана кримсько-
му підрозділу Федераль-
ної служби охорони РФ. 
А санаторій «Нижня Оре-
анда», де раніше відпочи-
вали українські нардепи, і 
Юсуповський палац у Ко-
реізі — перейшли під кри-
ло управління справами 
президента РФ. ■

МАНДРИ   

«Велике Коло» 
за 280 днів
Харків’янин став першим 
українцем, який здійснив 
навколосвітню подорож 
за канонами Лондонської 
королівської географічної 
спілки і має всі шанси 
потрапити до Книги рекордів 
Гіннеса
Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Відомий мандрівник і блогер Артемій Сурін 
повернувся в Україну після того, як побував на 
всіх континентах, включаючи Антарктиду, відві-
дав 40 країн, переплив три океани, здолав усі ме-
ридіани й часові пояси, двічі перетнув екватор 
і досяг найвіддаленішого від будь-якого конти-
ненту чи країни острова Піткерн у Тихому оке-
ані. 
 За всю подорож він жодного разу не ско-
ристався літаком, оскільки така умова входить 
до канонів Лондонської королівської геогра-
фічної спілки, членом якої він став незадовго 
до мандрівки «Великим Колом». Усі етапи по-
дорожі Артемій знімав за допомогою дрону, що 
принесло йому одночасно успіх і чималі непри-
ємності. У першому випадку йдеться про високу 
оцінку Книги рекордів Гіннеса, яка вже розгля-
дає його досягнення. А в другому — про негатив-
ну реакцію правоохоронців Ірану, які звинува-
тили мандрівника у шпіонажі й усього за кілька 
хвилин судового процесу засудили до в’язниці. 
Вийти на волю йому вдалося завдяки клопотан-
ню українських дипломатів. А відтак на основі 
відзнятого відео Артемій створить захоплюючий 
фільм. 
 Загалом подорож тривала 280 днів і кошту-
вала мандрівникові 140 тисяч доларів. Втім, він 
запевняє, що здолати «Велике Коло» можна за 
коротший термін і за більш демократичну суму. 
Особисто ж він затримався в дорозі і витратив ба-
гато грошей тому, що відволікався на зйомки і 
добровільно виконував місію популяризатора 
іміджу України у світі. Останній процес його за-
хопив настільки, що додому чоловік повернувся 
свідомим патріотом. На своїй сторінці у «Фейсбу-
ці» мандрівник повідомив, що після поїздки ос-
таточно переходить на українську мову: «Це рі-
шення, до якого я прийшов саме у навколосвіт-
ці. Я вирішив почати спілкуватися українською, 
рідною мовою. Чому це роблю? Тому, що коли по 
світу розповідав про Україну, яка чудова наша 
країна, люди на багатьох континентах питали 
мене: «А яка у вас мова, ви маєте власну»? — 
Так, це українська! Дуже красива, одна з най-
мелодійніших у світі! — А якою ти спілкуєшся? 
— Іншою. — Чому? Я починав розповідати, що 
народився та жив перші 25 років у Харкові, де 
все оточення розмовляло російською. Казав так, 
а всередині розумів, що це і звучить дивно, а по 
суті — просто незрозумілий дисонанс».
 Артемій Сурін каже, що своїм девізом обрав 
гасло «Життя одне» і навіть створив однойменну 
travel-компанію, яка організовує для мандрівни-
ків з усього світу захопливі подорожі. Вони вже 
побували в експедиціях по Азії, Європі, Амери-
ці, Африці, обираючи сповнені пригод маршру-
ти. Такі поїздки він називає не мандрами, а спо-
собом життя, що об’єднує велику кількість одно-
думців. Головна ідея цієї спільноти — жити так, 
як цікаво саме тобі, відкинувши нав’язані сус-
пільством стереотипи. Сам він став професійним 
мандрівником, покинувши дуже успішний біз-
нес у столиці. Спочатку такий вчинок ніхто не 
зрозумів, але згодом на його прикладі перекона-
лися, що життя «на повну» таки можливе. ■

■

Світлана МИЧКО
Тернопільська область

 У райцентрі Чортків на Тер-
нопільщині встановлено пам’ятник-
погруддя Герою України генералу-
майору Сергію Кульчицькому — пер-
шому українському генералу, який 
загинув, захищаючи незалежність 
нашої держави від російської аг-
ресії на Донбасі. Син офіцера, вихід-
ця з села Чорнокінці Чортківського 
району, він і сам усе життя присвя-
тив армії. З 1992-го по 1995-й, зок-
рема, служив у тернопільській вій-
ськовій частині №1441 Національної 
гвардії України, що також пов’язало 
його з регіоном, звідки родом батьки 
та дружина.

 Навесні 2014 року генерал-майор 
Кульчицький брав активну особис-
ту участь у створенні першого добро-
вольчого підрозділу, сформованого 
з активістів Самооборони Євромай-
дану — 1-го резервного батальйону 
Національної гвардії. Разом із ними 
відбув у зону АТО, разом із ними ді-
лив бойові будні та солдатський по-
бут, але недовго. 29 травня того ж 
2014-го в небі біля Слов’янська гелі-
коптер, в якому він перебував разом 
iз 12 іншими військовими, пiдбили 
терористи. Загинуло 12 бійців, се-
ред них — і Сергій Кульчицький. 
Поховали його на Полі почесних 
поховань Личаківського цвинтаря 
у Львові, де проживають зараз його 
дружина та син із сім’єю.
 Кульчицький посмертно удос-
тоєний звання Герой України та 
ордена «Золота зірка» — за винят-
кові військові заслуги перед Ук-
раїнською державою, героїзм i са-
мопожертву. Його ім’я присвоєно 
батальйону оперативного призна-
чення Національної гвардії Украї-
ни, а також його iм’ям названо ву-
лиці у Львові, Івано-Франківську, 
Кропивницькому та Вишгороді. 
Погруддя Герою встановлено в Го-
ловному управлінні Національної 
гвардії України та у Львові. Від-
тепер таке є й у Чорткові. До речі, 
в серпні 2016 року Тернопільська 
міська рада присвоїла Сергію Куль-
чицькому звання почесного грома-
дянина міста. ■

українців
задоволені поведін-
кою своїх дітей і роз-

витком їхніх особистих якостей, за ре-
зультатами досліджень Київського між-
народного інституту соціології.

78%
роковин
початку депортації етнічних 
українців Закерзоння у 1944-

1951 рр. випустили пам’ятну медаль, розповів директор 
державного підприємства «Львівське спеціальне конс-
трукторське бюро» «Топаз» Володимир Цьвок.

європейських 
країн
увійшла Україна за 

темпами встановлення вітростанцій, зазначаєть-
ся у доповіді Асоціації власників вітроелектростан-
цій Wind Europe.

рази
зменши-
лась кіль-

кість студентів за останні двадцять років, 
стурбована міністр освіти і науки України 
Лілія Гриневич.

місце
у Міжна-
р о д н о -

му конкурсі інженерів ICAMES 
2019 посіли українські студен-
ти, пишаються у МОН України.

До 75-х У ТОП-5 Майже в 2 1-ше
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

Фото пресслужби Тернопільської 

облдержадміністрації.

❙
❙

Не своє не шкода й продати.
Фото з сайта qha.com.ua.

❙
❙

ВШАНУВАННЯ

Простіть нас, 
пане генерале...
У Чорткові встановили 
пам’ятник Герою України 
Сергію Кульчицькому

■

«КРИМНАШ»

Збут краденого
Пішла з молотка колишня держдача Хрущова й 
Брежнєва на узбережжі Чорного моря

■
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ПІСЛЯМОВА

Чого 
навчились, 
депутати?
Тижневе навчання 
у Трускавці: чого 
навчилися «слуги 
народу» та чи всі 
відвідували недешеві 
заняття
Катерина БАЧИНСЬКА

 Тиждень навчання: 17 модераторів і понад 20 
спікерів. Після навчання народних депутатів у Трус-
кавці президент Київської школи економіки Тимо-
фій Мілованов розповів про те, скільки депутатів 
прогулювали навчання та чи всі готові до депутатс-
тва. 
 Упродовж тижня 254 народні обранці від партії 
«Слуга народу» навчалися у так званій «школі на-
родного депутата». Понад 84 години лекцій i семі-
нарів, інтенсивний курс від найкращих викладачів 
України, недешеве навчання та досить комфортний 
відпочинок. Саме так провели тиждень у Трускавці 
«слуги народу». Врешті, це вперше, коли 254 на-
родні депутати перед роботою у парламенті разом 
навчалися за програмою Київської школи економі-
ки. 
 За словами президента Київської школи еконо-
міки Тимофія Мілованова, більшість депутатів з ен-
тузіазмом поставилася до тренінгів i лекцій. Проте 
не всі. У підсумку — лише 50-60% обранців отри-
мають сертифікати про закінчення навчання. При-
чиною цього стали невиконані домашні завдання 
депутатів. Від самого початку серед майбутніх пар-
ламентаріїв були ті, хто приїхав просто відпочива-
ти, а не вчитися, зазначив керівник Київської шко-
ли економіки. З кожним етапом навчання відвіду-
ваність та активність депутатів падали. 
 За попередньою інформацією ЗМІ, навчання 
це коштувало понад 100 тисяч доларів. Керівниц-
тво закладу не спростувало й не підтвердило ін-
формацію, зазначивши, що «програма, яку прохо-
дили депутати, й справді дорога». Проте дізнати-
ся, скільки ж насправді партія «Слуга народу» за-
платила за таку науку, можна буде у фінансовому 
звіті політичної партії. А от чим попереднє скли-
кання Верховної Ради відрізняється від депутатів 
дев’ятого скликання, Мілованов назвав: відсутність 
у «слуг народу» агресії та зверхності.
 Чого ж обранці навчилися за сiм днів? Не мало 
і не багато. За словами президента школи економі-
ки, «новообраним депутатам допомогли зрозуміти, 
що включає робота депутата, і дали їм якийсь старт 
для парламентської кар’єри». Якщо говорити про 
ефективність навчання, то домашні завдання спер-
шу здавали 80%, потім 72%, а вже останнє завдан-
ня керівництво тренінгів очікувало на 60%. Очіль-
ник школи економіки відверто говорить, що були й 
такі нардепи, яких він бачив на лекціях лише раз, 
приїхали вони до Трускавця, очевидно, відпочити 
та ходити в СПА. 
 Цікаво, що, за словами керівництва Київської 
школи економіки, після навчання «слуг народу» ще 
дві політичні партії захотіли пройти такий курс. І 
вже почалися перемовини з однією з політичних 
сил, яку буде представлено в парламенті дев’ятого 
скликання. За словами директора школи, приблиз-
но 50-60% учасників отримають сертифікати про 
закінчення навчання. Що винесли і чого навчилися 
депутати? Чи зможуть вони застосовувати ці зання? 
Які  загрози будуть перед майбутніми депутатами 
та чи всі усвідомлюють відповідальність за свою 
роботу? «Я думаю, що не всі розуміють, наскільки 
їм багато доведеться працювати, щоб стати успіш-
ними. І не всі розуміють, наскільки великі виклики 
перед ними стоять стосовно потенційного підкупу 
проросійськими силами чи олігархами. Я думаю, 
що люди, на жаль, ще не повністю усвідомлюють. 
Скажімо так, не всі це побачили. Це мене лякає», 
— зазначив Тимофій Мілованов. 
 Врешті, навчання навчанням, тут вибір за кож-
ним — відвідувати лекції чи ні, робити домашнє 
завдання чи пропустити, відпочивати чи працюва-
ти? Головне, щоб майбутні депутати активніше, на-
полегливіше та ефективніше ставилися до роботи в 
парламенті, яка значно важливіша за тижневе нав-
чання. ■

■

 Загибель чотирьох мор-
піхів ЗСУ під час перемир’я 
свідчить про те, що Москва 
продовжить убивати україн-
ців і не має наміру дотриму-
ватися ніяких домовленос-
тей.
 Таку думку висловила ук-
раїнська письменниця Окса-
на Забужко, повiдомляє iнтер-
нет-видання «Обозрєватєль». 
Також вона поділилася фото 
загиблих Героїв і зазначила, 
що зробила це вперше за де-
кілька років.
 «Я дуже давно цього не ро-
била, ледь не від 2015 року: не 
постила фотографій наших за-
гиблих. Трохи з малодушної 
слабкості — бо мене кожного 
разу заливало сльозами, — але 
й з іншої причини, важливої: 
весь наш медіаресурс якось 
так хитро навчився повідом-
ляти про наші втрати, що це 
викликало вже не гнів проти 
Москви, яка вкотре прийш-
ла нас вбивати, а лише тупе, 
свербляче роздратування — 
«доколє?». І виходило, що, 
оплакуючи своїх убитих, ти 
мимоволі береш участь у побу-
дові чужої, химерно викрив-

леної картини світу — тієї, де 
вбиті є, а вбивці немає (як ка-
зав мені рік тому таксист: «А 
до чого тут Росія?»)», — за-
значає письменниця.
 Також її обурила ритори-
ка нинішньої української вла-
ди, яка абсолютно не відпові-
дає тому, що відбувається, і не 
демонструє адекватної реакції 
на чергову агресію Росії.
 «У кінці вискакує, як Пи-
лип із конопель, широко ус-
міхнений мурзик і заявляє, що 
«треба просто припинити стрі-
ляти» — не нападникам при-
пинити, а жертві! І мільйони 
загіпнотизованих потенцій-
них жертв радіють майже за 
Подерв’янським: «А правда, 
хлопці! А діло каже!»... Так 
ось, усе це скінчилося. Все, 
крім одного: Москва і далі нас 
вбиватиме. Всіх, без розбору 

— і всіх тих мурзиків, чиїм 
завданням було нас роззброї-
ти, теж. Тільки це зараз тре-
ба, нарешті, зрозуміти, див-
лячись у ці обличчя — усім. 

Тільки це. І якомога швидше. 
Вічна вам пам’ять, хлопчики. 
Дякую вам. І вибачте нас», — 
емоційно підсумувала Забуж-
ко. ■

ПИТАННЯ РУБА

«Москва вбиватиме нас»
Оксана Забужко вказала на сигнал для України у загибелі морпіхів

■

Олександр Шарко, Владислав Рак, Сергій Шандра та Василь Курдов.❙

Соломія БОНДАРЕНКО

 Як уже повiдомляла «УМ», внаслі-
док ворожих обстрілів четверо наших 
героїв отримали поранення, несуміс-
ні з життям. Наймолодшому військо-
вому, який загинув унаслідок обстрі-
лу, було 20 років. Матрос Владислав 
Рак народився 1998 року в селищi Ко-
зелець на Чернігівщині. У підрозділі 
морської піхоти служив гранатомет-
ником. Серед загиблих також старший 
матрос Олександр Шарко, солдат Сер-
гій Шандра i матрос Василь Курдов із 
36-ї окремої бригади морської піхоти 
ВМС Збройних сил України. Загиблим 
українцям було від 20 до 31 року. У 
Міністерстві оборони зазначили, що 
всі загинули в результаті «двох росій-
сько-окупаційних обстрілів».
 Після загибелі військових до прези-
дента звернувся міністр інфраструкту-
ри Володимир Омелян. На своїй сторін-
ці у «Фейсбуцi» він нагадав главі де-
ржави, що цю подію ніяк не можна на-
звати «інцидентом», адже Росія вкотре 
здійснила акт агресії проти України. 
Саме тому, впевнений Омелян, вер-
ховний головнокомандувач має кину-
ти всі сили на боротьбу з окупантом: 
«Перемир’я неможливе, шанс для Ук-
раїни тільки в перемозі. Не очікуйте, 
що Вашингтон, Брюссель, Париж чи 
Берлін переможуть за вас. Це наша 
справа, у якій вони, а не ми — поміч-
ники. Атакуйте! Бийте їх по всіх фрон-
тах: дипломатичному, політичному, 
економічному, культурному, релігій-
ному, мовному, військовому. Насту-
пайте, не мовчіть і не забороняйте во-
гонь. Доля дала вам можливість і ве-
лику відповідальність. І саме ви вирі-
шуєте, з ким ви: з нами або з ними», 
— заявив Омелян. 
 У свою чергу, президент Володи-
мир Зеленський не мовчав, і вже на-
ступного дня повідомив, що «хлібне 
перемир’я» тривало всього 17 днів». 
«Сьогоднішній інцидент спрямований 
на підрив не тільки цього перемир’я, 
а й переговорного процесу в цілому», 
— написав він у своєму «Фейсбуцi». 
Він запевнив, що Україна «щиро хоче 
миру». «Саме тому я закликаю лідерів 
країн-учасниць Нормандського пере-

говорного формату — Еммануеля Мак-
рона, Ангелу Меркель i Володимира 
Путіна — якомога швидше зібратися 
для відновлення перемовин», — напи-
сав президент України. 
 Згодом під час свого брифінгу він 
зазначив, що провів телефонну розмо-
ву з президентом Росії Володимиром 
Путіним. «Я зателефонував і сказав, 
що це нас не наближає до миру. Дуже 
вас прошу вплинути на ту сторону, щоб 
вони припинили вбивства наших лю-
дей», — зазначив президент України. 
 На сайті Офісу президента також за-
значається, що під час розмови прези-
дентів iшлося і про важливість діало-
гу в рамках Тристоронньої контактної 
групи. При цьому Володимир Зеленсь-
кий підкреслив, що захищатиме права 
всіх українців, незалежно від того, де 
вони перебувають, «і для цього немає 
необхідності вносити зміни до Консти-
туції України». Ймовірно, президент 
мав на увазі зміни до Конституції про 
«особливий статус Донбасу».
 Водночас на офіційному сайті пре-
зидента Росії йдеться, що під час роз-
мови сторони акцентували увагу на 
важливості дотримання перемир’я вiд 
21 липня і «домовилися активізува-
ти роботи пiсля повернення утримува-
них осіб». Президент Росії підкреслив, 
що для деескалації конфлікту необхід-
но, перш за все, виключити подальші 
обстріли... українськими військови-
ми населених пунктів Донбасу, що, за 
словами агресора Путіна, призводять 
до жертв серед мирного населення. Ок-
рім цього, у Кремлі зазначили, що для 
миру на Донбасі необхідно не забува-
ти про Мінські домовленості, включа-
ючи юридичні аспекти надання «ДНР» 
і «ЛНР» особливого статусу. «У цьому 
контексті наголошено на необхідності 
конструктивного діалогу між сторона-
ми, в тому числі в рамках мінської Кон-
тактної групи. Домовлено про активі-
зацію роботи пiсля повернення утриму-
ваних осіб. Обговорювали перспективи 
взаємодії в «нормандському форматі», 
— заявили в Кремлі.
 Перед візитом до Туреччини прези-
дент Володимир Зеленський заявив, 
що планує провести телефонні розмо-
ви з президентом Франції Еммануелем 

Макроном i канцлером Німеччини Ан-
гелою Меркель. Не довелося довго че-
кати офіційної відповіді з Парижа. Там 
заявили, що президент Франції Емма-
нуель Макрон 19 серпня обговорить iз 
президентом Росії Володимиром Путі-
ним роботу в «нормандському фор-
маті» для досягнення конкретних ре-
зультатів на Донбасі. «Президент Рес-
публіки запевнив у повній мобілізації 
Франції для досягнення конкретних 
результатів у короткостроковій перс-
пективі в рамках «нормандського фор-
мату». Він сказав, що це питання буде 
включено до порядку денного його пе-
реговорів iз президентом Російської 
Федерації 19 серпня», — йдеться у 
повідомленні Єлисейського палацу.
 У свою чергу, в Німеччині не нада-
ли конкретних відповідей стосовно зус-
трічі в «нормандському форматі». «Ви 
знаєте, який важливий «нормандський 
формат». Переговори йдуть по стійно, 
але про плани зустрічі я поки не можу 
повідомити», — зазначив представник 
уряду Німеччини Ульріке Деммер. 
 Раніше повідомлялося, що з 21 лип-
ня в зоні бойових дій на Донбасі по-
чався режим перемир’я по всій лінії 
зіткнення — про це сторони домовили-
ся під час переговорів у Мінську. За 11 
місяців минулого року бойові втрати 
української армії на Донбасі станови-
ли 110 бійців. Ще 776 військовослуж-
бовців було поранено в боях.
 Тим часом батько загиблого мор-
піха написав досить емоційного лис-
та до Володимира Зеленського, в яко-
му закликав президента подивитися в 
очі батькам загиблих воїнів і діяти, а 
не складати зброю: «Четверо загиблих! 
За раз! Загиблих на тлі ваших слів про 
«припинити стріляти», «поговоримо 
про російську мову Донбасу», «знімемо 
блокаду». Хлопці цього першого Фео-
досійського батальйону морської пі-
хоти — крайні серед українських вій-
ськових частин Криму, які не здалися 
російським окупантам. Вони вийшли 
в Україну помститися і перемогти! По-
вернути Луганськ, Донецьк, Крим, 
Севастополь, рідну Феодосію! Ти, вер-
ховний, закликаєш їх просто не стрі-
ляти?» — написав батько одного із за-
гиблих. ■

ВІДЛУННЯ

Не складайте зброю!
Уперше з моменту «хлібного перемир’я» загинуло вiдразу четверо українських 
військових

■
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На захист президента з 
сумнівною репутацією 
 Трагічні події сталися у се-
реду, 7 серпня, в селі Кой-Таш, 
що за 20 кілометрів від Бішке-
ка, — саме тут розташована ре-
зиденція експрезидента краї-
ни. Затримати колишнього 
очільника держави так і не вда-
лося, хоча спецназ зробив дві 
спроби штурму зі стріляниною 
в повітря. Загалом у село Кой-
Таш прибули близько 300 спів-
робітників спецназу, яким про-
тистояли близько тисячі при-
хильників Атамбаєва, заблоку-
вавши проїзд до його будинку.
 За повідомленням місцевих 
ЗМІ, захисники резиденції спо-
рудили барикади з колод та па-
лили шини, поки спецпризна-
ченці брали в оточення приле-
глу територію. Після кількох 
годин протистояння прибічни-
ки колишнього президента за-
явили, що відбили атаки. Шес-
теро бійців спецназу вони взя-
ли в заручники. Після цього до 
Кой-Таш стали підтягуватись 

чергові сотні людей, які підтри-
мують Атамбаєва. В ніч iз сере-
ди на четвер Атамбаєв виступив 
в ефірі лояльного до нього теле-
канала «Апрєль» і назвав ситу-
ацію безладом, передає «Інтер-
факс».
 Уночі, як повідомили інфор-
магентства, силовики залиши-
ли село Кой-Таш. Це сталося 
після переговорів із прихиль-
никами Атамбаєва, які погоди-
лися відпустити заручникiв.
 У зіткненнях силовиків і 
мешканців села біля резиденції 
Алмазбека Атамбаєва постраж-
дали щонайменше півсотні осіб, 
серед них — один журналіст, 
один депутат парламенту та 
півтора десятка співробітникiв 
силових структур. За поперед-
німи даними місцевого мініс-
терства охорони здоров’я, гос-
піталізовано 48 людей. Один 
спецпризначенець помер унас-
лідок поранень, отриманих під 
час операції.
 Президент Киргизстану Со-
оронбай Жеенбеков перервав 

свою відпустку і в четвер, 8 сер-
пня, провів закрите засідан-
ня Ради безпеки країни. Кіль-
ка депутатів парламенту Кир-
гизстану звернулися до спікера 
із закликом скликати в четвер 
екстрене засідання для обгово-
рення ситуації навколо затри-
мання Атамбаєва.
 Приводом для силової опера-
ції із затримання експрезиден-
та стала його відмова з’явитися 
на допит. Парламентарії звину-
вачують Атамбаєва у причет-
ності до корупції при модерні-
зації ТЕЦ Бішкека, незаконній 
трансформації земель, звіль-
ненні кримінального автори-
тета Азіза Батукаєва,  узурпа-
ції влади. Атамбаєв відкидає 
всі звинувачення, називаючи 
їх «нісенітницею». Наприкін-
ці червня парламент позбавив 
його недоторканності. Ниніш-
ній президент країни Сооронбай 

Жеенбеков нещодавно підписав 
закон, що дозволяє позбавля-
ти експрезидентів недоторкан-
ності. Якщо суд визнає Атам-
баєва винним, йому може за-
грожувати довічне ув’язнення. 

Пани чубляться...
 Алмазбек Атамбаєв обій-
мав посаду президента з 2011 
по 2017 рік. Він не висувався 
на черговий термін, вирішив-
ши підтримати кандидата Со-
оронбая Жеенбекова. Але піс-
ля зміни влади між політика-
ми виник конфлікт. Внаслідок 
цього члени Соціал-демокра-
тичної партії Киргизстану, 
до якої належать і Атамбаєв, 
і Жеенбеков, розділилися на 
прихильників колишнього і 
чинного президентів. Прибіч-
ники ексглави країни звину-
вачують президента Соорон-
бая Жеенбекова в тиску на сво-

го попередника та колишнього 
союзника з огляду на політич-
ні розбіжності. 
 Невдалий штурм  будинку 
експрезидента Киргизстану 
може свідчити про нову мас-
штабну кризу в країні, вважає 
російський політолог Аркадій 
Дубнов: «Це свідчить, загалом, 
про достатній рівень не те, що 
безвідповідальності, а ще й не 
фаховості тих, хто діє таким 
чином. Занадто брутальна ата-
ка відбувається. Інша справа, 
що поведінка колишнього пре-
зидента Атамбаєва не вкла-
дається в рамки цивілізованої 
поведінки політичного лідера, 
хай навіть і колишнього. Він, 
на жаль, усі останні тижні та 
місяці провокував теперішню 
владу на дії такого штибу». 
 Киргизстан є однією з най-
бідніших країн пострадянсько-
го простору. Тут мізерні зарпла-
ти (середня зарплатня по країні 
ледь сягає 200 доларів) і пенсії 
(майже половина киргизьких 
пенсіонерів отримує пенсії, ни-
жчі за прожитковий мінімум). 
Відповідно ціни на основні то-
вари в рази менші, якщо порів-
нювати їх, наприклад, із ціна-
ми українськими. Високий рі-
вень безробіття змушує кир-
гизів шукати кращого життя 
за кордоном, насамперед у Росії 
та Казахстані. Зовнішній борг 
країни є одним із найбільших 
на пострадянському просторі і 
становить понад 50 відсотків від 
ВВП. У країні зберігається ви-
сокий рівень корупції та конт-
рабанди, а експрезидент Атам-
баєв і досі має великий вплив на 
правлячу верхівку. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Під час офіційного дводен-
ного візиту президента Украї-
ни Володимира Зеленсько-
го до Туреччини, у середу, 7 
серпня, в Анкарі було відкри-
то Об’єднаний центр кримсь-
котатарської діаспори. Разом 
з українським президентом 
центр відкривали національ-
ний лідер кримських татар, 
народний депутат Муста-
фа Джемілєв і глава Меджлі-
су кримськотатарського на-
роду Рефат Чубаров. Згідно з 
повідомленням речниці офісу 
президента Юлії Мендель, Зе-
ленський у Туреччині також 
провів зустріч iз кримськота-
тарською громадою.
 Кримськотатарська тема, 
зокрема, порушення прав 
людини в Криму та переслі-
дування корінного народу, а 
також мілітаризація окупо-
ваного півострова, була од-
нією з ключових і під час зу-
стрічі Володимира Зеленсь-
кого з турецьким колегою 
Реджепом Ердоганом. Очіль-
ник нашої держави подяку-
вав Туреччині за підтримку 
українського суверенітету, 
а, відповідаючи на питання 
журналістів на брифінгу, як 
повернути Крим, закликав 
не знімати санкції з Росії, по-

рушувати це питання в усіх 
країнах світу, пам’ятати про 
українських моряків, війсь-
кових, політичних в’язнів 
у полоні Росії. Пан Ердоган 
підтвердив, що Туреччина не 
визнавала незаконної анексії 
Криму і не зробить цього. Він 
також наголосив, що захист 
прав, інтересів і збереження 
національної ідентичності 
кримських татар, перебуван-
ня їх на батьківщині, в Кри-
му, залишатиметься пріори-
тетом для його країни. Ту-
рецький президент під час 
брифінгу висловив співчуття 
у зв’язку з загибеллю чотирь-
ох українських військових на 
Донбасі й називав Володими-
ра Зеленського другом.

 Загалом зустріч між прези-
дентами країн у форматі «віч-
на-віч» тривала на годину дов-
ше запланованого. У ході пе-
ремовин президенти також 
обговорили можливість вве-
дення зони вільної торгівлі 
(ЗВТ) та домовилися розши-
рити торгово-економічне й ін-
вестиційне співробітництво. 
«Нарешті настав час фіналі-
зувати переговорний процес 
з укладання угоди про зону 
вільної торгівлі, переговори 
щодо якої тривають уже бага-
то років», — цитує Ердогана 
агенція «Інтерфакс-Україна». 
Його український колега вис-
ловив сподівання, що сторо-
нам вдасться досягнути ком-
промісу. Нагадаємо, в червні 

МЗС України повідомляло, 
що угода про ЗВТ iз Туреччи-
ною готова на 99 відсотків. 
 «Ми домовилися про по-
дальше розширення торгово-
економічного та інвестицій-
ного співробітництва. Обсяги 
нашої двосторонньої торгівлі 
в 2018 році становили понад 4 
мільярди доларів. І я впевне-
ний, що це далеко не межа на-
шого потенціалу», — заявив 
Зеленський під час спільного 
брифінгу з Ердоганом, пере-
дають «Українські новини». 
Водночас турецький прези-
дент зазначив, що вважає за 
можливе домогтися зростан-
ня товарообігу до 10 мільяр-
дів доларів на рік. 
 Під час переговорів глави 
обох держав також обговори-
ли співпрацю в будівництві 
доріг, аеропортів, морських 
портів, а також в оборонній, 
енергетичній і туристичній 
сферах. «Минулого року 1,3 
мільйона українців відвіда-
ли Туреччину, це найкращий 
показник того, як розвину-
лись гуманітарні зв’язки між 
нашими народами», — сказав 
за підсумками зустрічі пан Ер-
доган. Президент України за-
просив турецький бізнес ін-
вестувати в проекти в Україні, 
зокрема щодо відновлення ін-
фраструктури Донбасу. «Очі-
куємо активної участі турець-
кої сторони в міжнародному 
форумі з відновлення Донба-
су, який ми плануємо провес-
ти вже восени в Маріуполі», — 
цитує Зеленського «Німецька 
хвиля». 
 Учора, як передбача-
ла програма візиту, прези-
дент Зеленський мав відві-
дати Вселенський патріар-
хат, який уже став традицій-
ною зупинкою для кожного 
українського високопосадов-
ця у Стамбулі, та зустрітися 
зі Вселенським патріархом 
Варфоломієм. ■

НЕДОТОРКАННІ 

На те він і Алмаз...
Експрезидент Киргизстану відбивається 
від спецпризначенців

■

Спецпризначенці біля резиденції Атамбаєва. ❙

До першого візиту президента Зеленського в Анкару одна 
з відомих турецьких мереж одягу випустила футболки 
з українською символікою. 

❙
❙
❙

ВІЗИТИ

Допомога з 
турецького берега
Зеленський та Ердоган домовилися про розширення 
економічної співпраці

■ НОВИНИ ПЛЮС

У Сибіру не вщухають лісові пожежі
 Російське відділення «Грінпіс» передало до Де-
ржавної ради РФ петицію «Врятуйте Сибір від лісо-
вих пожеж!», яку на 7 серпня підписали понад 380 ти-
сяч осіб. Екологи вимагають від влади РФ спрямува-
ти додаткові сили на боротьбу з вогнем, переглянути 
зони контролю, а також сказати правду про задимлен-
ня і допомогти людям його пережити. У російському 
«Грінпіс» повідомили, що пожежі гасять на території 
лише 140,2 тисячі гектарів, що становить шість відсо-
тків від площі палаючих пожеж. Як повідомило мініс-
терство оборони РФ, за останню добу армійська авіа-
ція ліквідувала 30 пожеж в Іркутській області. Гасіння 
проводять за допомогою вертольотів Мі-8. За даними 
головного управління МНС РФ, в Іркутській області в 
зоні задимлення розташовані 37 населених пунктів. 
При цьому через відсутність дощів покращення ситу-
ації не очікують. У «Грінпіс» нагадали, що задимлен-
ня Москви на два тижні після пожеж у 2010 році при-
звело до зростання смертності приблизно на 50 тисяч 
осіб.

У Римі заборонили сушити білизну на 
балконі
 Новий регламент міської поліції Римa буде штра-
фувати мешканців міста на 100 євро за вивішування 
випраного одягу, якщо його видно з вулиці чи скве-
ру. Як повідомляє «Європейська правда», про це пи-
ше італійська інформагенція ANSA. Нові правила та-
кож забороняють сидіти на знаменитих Іспанських схо-
дах, поливати рослини на балконах, коли це призво-
дить до потрапляння води на громадську територію 
внизу. Також поліція може накладати жорсткіші штра-
фи за купання у фонтанах, перетягування колісних 
валіз по історичних сходах, появу в публічних місцях 
без сорочки. Несанкціоновані продавці квитків, їжі та 
напоїв, люди, які збирають натовпи, та люди, які вби-
раються римськими центуріонами, також ризикують 
отримати штраф.

КНДР отримала мільярдні прибутки 
завдяки кібератакам 
 За допомогою «детально продуманих кібератак» 
північнокорейські хакери під керівництвом спецслужб 
вкрали щонайменше два мільярди доларів, які КНДР 
витратила, зокрема, на програму розроблення зброї 
масового знищення. Про це йдеться в ще не оприлюд-
неному звіті, підготовленому незалежними експерта-
ми для комітету ООН, який опікується санкціями щодо 
Північної Кореї. Звіт, доступ до стислої версії якого от-
римала низка західних ЗМІ, має бути оприлюднений 
у вересні цього року і поданий на розгляд Ради Без-
пеки ООН, зазначає інформагенція dpa.  

■

Ігор ВІТОВИЧ

У Киргизстані під час операції з затримання експрезидента Алмаз-
бека Атамбаєва постраждали близько півсотні осіб. Загинув один 
поліцейський. 



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»

17.20 Мелодрама «Наречена 

зі Стамбула»

20.15 «Секретні матеріали-

2019»

20.45, 21.45 Мелодрама «У 

неділю рано зілля 

копала»

22.50 Комедія «Байки Мітяя»

01.15 Комедія «Я знову тебе 

кохаю-2»

ІНТЕР

02.10, 0.40 «Речдок»
02.55, 2.25 «Орел і решка. 

Шопінг»
04.05 «Орел і решка. 

Морський сезон»
05.05, 4.25 «Школа доктора 

Комаровського. 
Невідкладна допомога»

05.25, 22.05 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 17.40 
Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 
«Інтером»

09.50, 18.00, 19.00, 1.40 
«Стосується кожного»

11.40, 12.25 Х/ф «Моє 
велике грецьке 
весілля»

12.00 «Новини»
14.00 Х/ф «Закони 

привабливості»
15.50 «Жди меня. Україна»
20.00, 3.40 «Подробиці»
21.00 Т/с «Слідчий 

Горчакова»
23.50 Т/с «Птаха у клітці»
04.55 «Телемагазин»

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, 2.15 Зоряний шлях

11.20, 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 Т/с «Віддай мою мрію»

23.30, 4.45 Агенти 

справедливості

01.45 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

03.55 Зона ночі

04.50 Абзац

06.25, 7.45 Kids Time

06.30 М/с «Том і Джеррі в 

дитинстві»

07.50 Х/ф «Монстри»

09.50 Х/ф «Монстри-2. 

Темний континент»

12.20 Х/ф «Зоряні війни: 

Пробудження сили»

15.10 Х/ф «Бунтар один»

17.50 Аферисти

22.10 Х/ф «Полтергейст»

00.20 Х/ф «Дрейф»

02.00 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

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.10 Не дай себе обдурити

11.00 Антизомбі

11.50, 13.20 Х/ф «С.В.О.Т.: 

Перехресний вогонь»

12.45, 15.45 Факти. День

14.05 Х/ф «С.В.О.Т.: В 

облозі»

16.25 Х/ф «С.В.О.Т.: 

Спецназ міста 

янголів»

18.45, 21.10 Факти. Вечір

20.20 Теорія змови Прем’єра

21.30 Т/с «Контакт»

00.30 Т/с «Таємниця та 

брехня»

03.10 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

06.00, 13.30, 17.45, 3.00 

«Випадковий свідок»

06.45 Х/ф «Грачі»
08.30 Х/ф «Командир 

щасливої «Щуки»
10.25, 19.30 Т/с «Смерть у 

раю»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 

«Свідок»

12.50 «Таємниці світу»

14.05, 3.45 «Речовий доказ»

14.45, 21.30 Т/с «Хейвен»

16.50 «Легенди бандитської 

Одеси»

17.20 «Легенди карного 

розшуку»

18.20 «Свідок. Агенти»

23.45 Т/с «Закон і порядок»

01.25 Т/с «Кулагін та 

партнери»

04.15 «Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Орегонський путівник 

06.30 Цікаво.com 

07.00 Кмітливий Сяодзі. 

Мультфільм 

07.45 Лайфхак українською 

08.00 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 Містерія Марії  

Приймаченко. 

Документальна 

програма

13.55 Гармонія протиріч 

Тетяни Яблонської. 

Документальна 

програма

14.20 #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 #МузLove з Любою 

Морозовою. Найкраще 

19.50 Лайфак українською 

20.05 Секрети Вільнюса. 

Документальна 

програма

21.00 Новини 

21.25 Ювілейний концерт 

гурту «Піккардійська 

терція» 

22.30 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. Хорея 

Козацька

22.50 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. Деніс 

Кінчев

23.00 Новини 

23.25 Тема дня

00.15 #МузLove з Любою 

Морозовою. Найкраще 

00.45 #ВУКРАЇНІ 

01.05 Разом 

01.40 Флоріан Юр’єв. історія 

новатора. Репортаж 

Громадського

01.45 Своя земля. 

Документальний цикл 

02.00 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

02.40 Світло 

03.30 Війна і мир 

04.10 Дивацькі історії України 

04.20 Мистецький пульс 

Америки 

04.50 Цікаво. com. 

Документальний цикл 

05.10 РадіоДень. Життя+ 

05.30 52 вікенди

05.50 Погода 

 

СТБ

06.55 Т/с «Коли ми вдома»

09.55 МастерШеф

13.35 Цієї миті рік потому

15.40, 18.00 Х/ф «Між 
нами гори»

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.40 Х/ф «Убивство в 
«Східному експресі»

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 «Помста природи»

10.05, 18.15 «Спецкор»

10.40, 18.50 «ДжеДАІ»

11.15, 19.25 Т/с «Опер за 

викликом-4»

15.00 Х/ф «В ім’я короля-
2»

16.45 Х/ф «В ім’я короля-
3»

21.25 Т/с «Касл-5»

23.50 Х/ф «Спис долі»
02.10 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 11.50, 20.35 Топ-

матч

06.10 «Баварія» 

— «Ліверпуль». 1/8 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

08.10 «Колос» — «Зоря». ЧУ

10.00 «Великий футбол»

12.00 «Монако» — «Ліон». 

Чемпіонат Франції

13.50 «Барселона» — 

«ПСВ». Ліга Чемпіонів 

УЄФА

15.40, 22.30 Футбол NEWS

16.00 «Ворскла» — «Львів». 

ЧУ

17.50 Чемпіонат Франції. 

Огляд туру. Прем’єра

18.45 «Марсель» — 

«Реймс». Чемпіонат 

Франції

20.40 «Андерлехт» — 

«Мехелен». Чемпіонат 

Бельгії

22.50 «Олександрія» 

— «Олімпік». ЧУ

00.40 «Монпельє» 

— «Ренн». Чемпіонат 

Франції

02.25 «Наполі» — 

«Фрозіноне». ЧІ

04.10 «Атлетіко» — 

«Ювентус». 1/8 фіналу. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Ворскла» — «Львів». 

Чемпіонат України

07.50, 9.50, 11.50, 13.50, 

17.30, 22.15 Топ-матч

08.00 «АЕК» — «Бенфіка». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

10.00 «ПСЖ» — «Нім». 

Чемпіонат Франції

12.00 «Порту» — 

«Ліверпуль». 1/4 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

14.00 «Олександрія» — 

«Олімпік». Чемпіонат 

України

15.50, 0.35 «Великий футбол»

17.40 «Шарлеруа» — 

«Антверпен». Чемпіонат 

Бельгії

19.30 Передмова до сезону. 

Чемпіонат Іспанії. 

Прем’єра

20.25 «Колос» — «Зоря». 

Чемпіонат України

22.45 «Монако» — «Ліон». 

Чемпіонат Франції

02.15 «Лілль» — «Нант». 

Чемпіонат Франції

04.05 «Парма» — 

«Аталанта». Чемпіонат 

Італії

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.10, 13.55 Правда життя

09.20 Замерзла планета

10.15, 17.00 Цікаво.com

11.15 Історія українських 

земель

12.45, 0.40 Речовий доказ

15.00, 23.40 Таємнича світова 

війна

16.00 Горизонт

18.00, 22.45 Дикі острови

18.55 Гучна справа

19.55, 1.50 Містична Україна

20.50 Битва цивілізацій

21.45 Мисливці за торнадо

02.40 Ілюзії сучасності

К1

06.30 Top Shop

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.15 «Орел і решка. Шопінг»

10.00 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

12.00 Х/ф «Джунглі: 
У пошуках 
Марсупіламі»

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 «Суперстюард»
00.50 «Вірю не вірю»

01.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.45 М/ф «Гномео та 

Джульєтта»

11.15 Т/с «Рання пташка»

13.00 Вечірка

14.00 4 весілля

17.00, 1.00 Панянка-селянка

19.00 СуперЖінка

20.00 Одного разу під 

Полтавою

21.00 Танька і Володька

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, 13.45 #ВУКРАЇНІ

09.35, 11.15 Т/с «Галерея 

Вельвет»

10.55, 14.15 Телепродаж

12.45, 23.30, 5.40 Своя земля

13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

2.00, 5.15 Новини

13.10 Бюджетники

14.30 «Аромати Греції»

15.15 Х/ф «Грозовий 

перевал»

16.35 «Особливий загін»

17.30 Перша шпальта

18.25, 2.25 Тема дня

19.30 Разом

20.00 «Дикі тварини»

21.30 «Зворотний відлік»

00.00 Телепродаж Тюсо

03.20 Схеми. Корупція в 

деталях

03.50 Розсекречена історія

04.45 Спільно
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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»

17.20 Мелодрама «Наречена 

зі Стамбула»

20.15 «Секретні матеріали-

2019»

20.45, 21.45 Мелодрама «У 

неділю рано зілля 

копала»

22.50 Комедія «Байки Мітяя»

01.15 Комедія «Я знову тебе 

кохаю-2»

ІНТЕР

02.10, 0.40 «Речдок»
02.55, 2.25 «Орел і решка. 

Шопінг»
04.05 «Орел і решка. 

Морський сезон»
05.05, 4.25 «Школа доктора 

Комаровського. 
Невідкладна допомога»

05.25, 22.05 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 17.40 
Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 
«Інтером»

09.50, 18.00, 19.00, 1.40 
«Стосується кожного»

11.40, 12.25 Х/ф «Моє 
велике грецьке 
весілля»

12.00 «Новини»
14.00 Х/ф «Закони 

привабливості»
15.50 «Жди меня. Україна»
20.00, 3.40 «Подробиці»
21.00 Т/с «Слідчий 

Горчакова»
23.50 Т/с «Птаха у клітці»
04.55 «Телемагазин»

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, 2.15 Зоряний шлях

11.20, 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 Т/с «Віддай мою мрію»

23.30, 4.45 Агенти 

справедливості

01.45 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

03.55 Зона ночі

04.50 Абзац

06.25, 7.45 Kids Time

06.30 М/с «Том і Джеррі в 

дитинстві»

07.50 Х/ф «Монстри»

09.50 Х/ф «Монстри-2. 

Темний континент»

12.20 Х/ф «Зоряні війни: 

Пробудження сили»

15.10 Х/ф «Бунтар один»

17.50 Аферисти

22.10 Х/ф «Полтергейст»

00.20 Х/ф «Дрейф»

02.00 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
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 
Стогнієм

10.10 Не дай себе обдурити
11.00 Антизомбі
11.50, 13.20 Х/ф «С.В.О.Т.: 

Перехресний вогонь»
12.45, 15.45 Факти. День
14.05 Х/ф «С.В.О.Т.: В 

облозі»
16.25 Х/ф «С.В.О.Т.: 

Спецназ міста 
янголів»

18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Теорія змови Прем’єра
21.30 Т/с «Контакт»
00.30 Т/с «Таємниця та 

брехня»
03.10 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

05.50 Х/ф «Чорна рада»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Навіки — 19»
10.30, 19.30 Т/с «Смерть у 

раю»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.40 

«Свідок»
12.50 «Свідок. Агенти»
13.30, 17.45, 3.10 

«Випадковий свідок»
14.05, 3.30 «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 «Кулагін та 

партнери»
04.00 «Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 
06.00 Орегонський путівник 
06.30 Цікаво.com 
07.00 Кмітливий Сяодзі. 

Мультфільм 
07.45 Лайфхак українською 
08.00 Пізній Ранок шоу. 

Найкраще
10.00 Еліза. Телевізійний 

серіал 12+ 
10.50 Мегаполіси. 

Документальний цикл 
11.40 Тайська кухня 
12.30 Цікаво.com 
13.00 #ВУКРАЇНІ 
13.30 Григір Тютюнник. Доля. 

Коріння. Документальна 
програма 

14.15 Лодії та Чайки. 
Документальний цикл 
«Перемоги України»

14.25 Час поезії. Найкраще. 
Євген Маланюк

15.00 Пізній Ранок шоу. 
Найкраще

15.40 Мистецький 
пульс Америки. 
Документальний серіал 

16.10 РадіоДень. Освітні 
програми. Твій чаc/
Модуль знань

16.55 Концерт класичної 
музики з Будинку 
звукозапису 
Українського радіо. In 
PARADISUM 

18.00 Новини (із 
сурдоперекладом)

18.25 Тема дня
19.25 Час поезії. Найкраще. 

Микола Бажан
19.50 Лайфак українською 
20.05 Весняний фестиваль. 

Документальний цикл 
21.00 Новини 
21.25 Ювілейний концерт 

гурту «Піккардійська 
терція» 

22.30 Сучасна музика на 
UA.КУЛЬТУРА. ТНМК

22.45 Сучасна музика на 
UA.КУЛЬТУРА. Група О

23.00 Новини 
23.25 Тема дня
00.15 Час поезії. Найкраще. 

Микола Бажан
00.45 #ВУКРАЇНІ 
01.05 Разом 
01.30 Своя земля. 

Документальний цикл 
02.00 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/
Модуль знань

02.40 Світло 
03.30 Війна і мир 
04.10 Дивацькі історії України 
04.15 Світ навколо
04.20 Мистецький пульс 

Америки 
04.50 Цікаво. сom
05.10 РадіоДень. Життя+ 
05.30 52 вікенди
05.50 Погода 
 

СТБ

06.50 Т/с «Коли ми вдома»
09.35 МастерШеф
13.45 Цієї миті рік потому
15.45, 18.00 Х/ф «Убивство 

в «Східному 
експресі»

17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.50 Х/ф «Фокус»
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 «Величний Джо»
09.40, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАІ»
11.00, 17.20 «Загублений 

світ»
13.50 Х/ф «Меч дракона»
15.45 Х/ф «100 градусів 

нижче нуля»
19.20 Т/с «Опер за викликом-

4»
20.25 Кваліфікація ЛЧ 

«Динамо» — «Брюгге»
22.25 Т/с «Касл-5»
23.15 Т/с «Касл-4»
01.00 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 20.35 Топ-матч
06.10 «Ліверпуль» — 

«Порту». 1/4 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА

08.10 «Андерлехт» — 
«Мехелен». Чемпіонат 
Бельгії

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS

10.20 «Ворскла» — «Львів». 
ЧУ

12.05 Великий футбол
13.50 «Шахтар» — 

«Гоффенгайм». Ліга 
Чемпіонів УЄФА

16.00 Передмова до сезону. 
Чемпіонат Іспанії

16.55 «Олександрія» 
— «Олімпік». ЧУ

18.45 «Монпельє» 
— «Ренн». Чемпіонат 
Франції

20.40 «Шарлеруа» — 
«Антверпен». Чемпіонат 
Бельгії

22.50 «Колос» — «Зоря». ЧУ
00.40 «Лілль» — «Нант». 

Чемпіонат Франції
02.25 «Рома» — «Дженоа». 

ЧІ
04.10 «Ювентус» — 

«Атлетіко». 1/8 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Олександрія» — 
«Олімпік». Чемпіонат 
України

07.50, 17.50 Топ-матч
08.00 «Ліон» — «Шахтар. 

Ліга Чемпіонів УЄФА
09.50 Передмова до сезону. 

Чемпіонат Іспанії
10.45 «Монако» — «Ліон». 

Чемпіонат Франції
12.30 «Ліверпуль» 

— «Барселона». 1/2 
фіналу. Ліга Чемпіонів 
УЄФА

14.15 «Колос» — «Зоря». 
Чемпіонат України

16.00 «ПСЖ» — «Нім». 
Чемпіонат Франції

18.00 «Андерлехт» — 
«Мехелен». Чемпіонат 
Бельгії

19.50 Чемпіонат Франції. 
Огляд туру

20.45 «Ворскла» — «Львів». 
Чемпіонат України

22.35 «Марсель» — 
«Реймс». Чемпіонат 
Франції

00.25 «Ліон» — «Ман Сіті». 

Ліга Чемпіонів УЄФА
02.15 «Монпельє» 

— «Ренн». Чемпіонат 
Франції

04.00 «К’єво» 
— «Фіорентина». 
Чемпіонат Італії

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
08.00, 14.05 Правда життя
09.00, 18.05, 22.45 Дикі 

острови
09.55, 17.05 Цікаво.com
10.55 Код доступу
12.55, 0.40 Речовий доказ
15.05, 23.40 Таємнича світова 

війна
16.05, 21.45 Горизонт
19.00 Гучна справа
20.00, 1.50 Містична Україна
20.50 Битва цивілізацій
02.40 Ілюзії сучасності
03.30 Бандитська Одеса

К1

06.30 Top Shop
07.50 М/с «Гарфілд Шоу»
08.15 «Дай Лапу»
08.55 «Орел і решка. Шопінг»

10.00 Т/с «Мисливці за 
реліквіями»

11.40, 17.00 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 Вечірка
14.00, 19.00 СуперЖінка
15.00 4 весілля
17.00, 1.00 Панянка-селянка
20.00 Одного разу під 

Полтавою
21.00 Танька і Володька
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, 13.45 #ВУКРАЇНІ

09.35, 11.15 Т/с «Галерея 

Вельвет»

10.55, 14.15 Телепродаж

12.45, 23.30, 5.40 Своя земля

13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

2.00, 5.15 Новини

13.10 Бюджетники

14.30 «Аромати Греції»

15.15 Х/ф «Грозовий 

перевал»

16.35 «Особливий загін»

17.30 Перша шпальта

18.25, 2.25 Тема дня

19.30 Разом

20.00 «Дикі тварини»

21.30 «Зворотний відлік»

00.00 Телепродаж Тюсо

03.20 Схеми. Корупція в 

деталях

03.50 Розсекречена історія

04.45 Спільно
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ТБ-ВІВТОРОК УКРАЇНА МОЛОДА 7

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

ПЕРЕДПЛАТА-2019■



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»

11.00 «Міняю жінку»

13.45 «Сімейні мелодрами»

14.45 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.20 Мелодрама «Наречена 

зі Стамбула»

20.15 «Секретні матеріали-

2019»

20.45, 21.45 Мелодрама «У 

неділю рано зілля 

копала»

22.50 Комедія «Байки Мітяя»

01.15 Комедія «Я знову тебе 

кохаю-2»

ІНТЕР

05.25, 22.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 Т/с «Тягар істини»

10.50, 12.25 Х/ф «007: 
СПЕКТР»

14.00 Т/с «Дієві ліки»

15.50, 16.45, 0.40 «Речдок»

18.00, 19.00, 1.40 «Стосується 

кожного»

20.00, 3.40 «Подробиці»

21.00 Т/с «Слідчий 

Горчакова»

23.45 Т/с «Птаха у клітці»

02.25 «Орел і решка. Шопінг»

04.25 «Школа доктора 

Комаровського. 

Невідкладна допомога»

04.55 «Телемагазин»

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, 2.30 Зоряний шлях

11.20, 3.15 Реальна містика

12.30 Т/с «Черговий лікар-4»

14.30, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-3»

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Віддай мою мрію»

23.20 Контролер

00.00, 2.15, 4.45 Агенти 

справедливості

01.45 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

04.25 Служба розшуку дітей

04.30 Зона ночі

06.00 Абзац

06.45, 8.05 Kids Time

06.50 М/с «Сімейка Крудс»

07.50 М/с «Том і Джеррі в 

дитинстві»

08.10, 19.00 Хто зверху?

10.10 Т/с «Цілком секретно»

12.50 Заробітчани

16.50 Вар’яти

21.00 Х/ф «Знамення»

23.20 Х/ф «Синя безодня»

01.10 Т/с «Статус відносин: 

Заплутано»

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35, 20.15 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

11.10, 13.20, 21.25 Т/с 

«Контакт»

12.45, 15.45 Факти. День

13.40 Х/ф «Індіана 

Джонс: У пошуках 

загубленого 

ковчега»

16.30 Х/ф «Індіана Джонс і 

Храм Долі»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

00.25 Т/с «Таємниці та 

брехня»

03.00 Стоп

5 канал

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

05.00 Top Shop

06.55 Х/ф «Останній гейм»
08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Навіки — 19»
10.45, 19.30 Т/с «Смерть у 

раю»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.35 

«Свідок»

12.50 «Будьте здоровi»

13.25, 17.45, 3.05 

«Випадковий свідок»

14.05, 3.30 «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 «Кулагін та 

партнери»

04.00 «Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Орегонський путівник 

06.30 Цікаво.com 

07.00 Кмітливий Сяодзі. 

Мультфільм 

07.45 Лайфхак українською 

08.00 Пізній Ранок шоу. 

Найкраще

10.00 Еліза. Телевізійний 

серіал 12+ 

10.50 Мегаполіси. 

Документальний цикл 

11.40 Тайська кухня 

12.30 Цікаво.com 

13.00 #ВУКРАЇНІ 

13.30 Григір Тютюнник. 

«Повна душа болю…». 

Документальна 

програма 

14.10 Човен. 

Експериментальна 

археологія. 

Документальний цикл 

«Перемоги України»

14.15 UA.МУЗИКА. Кліп 

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

16.55 Концерт класичної 

музики з Будинку 

звукозапису 

Українського радіо. In 

PARADISUM 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.25 Тема дня

19.25 #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим. 

Найкраще 

19.50 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

Андрухович і Карбідо. 

ЛІТОГРАФІЇ

21.00 Новини 

21.25 Сильна доля 

22.15 Сучасна Музика на 

UA.Культура.Тері Фао

22.30 Сучасна музика на 

UA.Культура. Andzh

22.45 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. Даша 

Суворова

23.00 Новини 

23.25 Тема дня

00.15 #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим. 

Найкраще 

00.40 #ВУКРАЇНІ 

01.05 Разом 

01.30 Своя земля. 

Документальний цикл 

02.00 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

02.40 Світло 

03.30 Війна і мир 

04.10 Дивацькі історії України 

04.15 Світ навколо

04.20 Мистецький пульс 

Америки 

04.50 Цікаво. сom

05.10 РадіоДень. Життя+ 

05.30 52 вікенди

05.50 Погода

 

СТБ

06.50 Т/с «Коли ми вдома»

09.50 МастерШеф

13.50 Цієї миті рік потому

15.50, 18.00 Х/ф «Фокус»
17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.40 Х/ф «Чесна 
Куртизанка»

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 «Величний Джо»

09.40, 18.15 «Спецкор»

10.20, 18.50 «ДжеДАІ»

11.00, 17.20 «Загублений 

світ»

13.00 «Помста природи»

13.30 Х/ф «Мисливці за 
реліквіями»

19.25 Т/с «Опер за викликом-

4»

21.40, 0.10 Т/с «Касл-5»

01.05 «Облом.UA.»

04.15 1-й тур ЧУ з футболу 

«Дніпро-1» — «Десна»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 16.00, 18.00, 1.00, 

3.20, 5.25 Топ-матч

06.10 «Порту» — 

«Ліверпуль». 1/4 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

08.10 «Шарлеруа» — 

«Антверпен». Чемпіонат 

Бельгії

10.00, 15.40, 22.45 Футбол 

NEWS

10.20 «Олександрія» 

— «Олімпік». ЧУ

12.05 «Марсель» — 

«Реймс». Чемпіонат 

Франції

13.50 «ПСЖ» — «Црвена 

Звезда». Ліга Чемпіонів 

УЄФА

16.10 «Колос» — «Зоря». ЧУ

18.15 «Лілль» — «Нант». 

Чемпіонат Франції

20.05 «Чемпіонат Франції. 

Огляд туру

21.00 «Передматчева студія»

21.45 LIVE. «Ліверпуль» 

— «Челсі». Суперкубок 

УЄФА 2019 р.

00.15 «Післяматчева студія»

01.30 «ПСЖ» — «Нім». 

Чемпіонат Франції

03.35 «Андерлехт» — 

«Мехелен». Чемпіонат 

Бельгії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Колос» — «Зоря». 

Чемпіонат України

07.50, 9.50, 1.55, 3.50 Топ-

матч

08.00 «Рома» — «Вікторія. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

10.00, 22.15 Лілль» 

— «Нант». Чемпіонат 

Франції

11.50 «Тоттенгем» — 

«Ліверпуль. Фінал. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

14.00 «Ворскла» — «Львів». 

Чемпіонат України

15.50 Чемпіонат Франції. 

Огляд туру

16.45 «Монпельє» 

— «Ренн». Чемпіонат 

Франції

18.35 «Валенсія» — «Янг 

Бойз». Ліга Чемпіонів 

УЄФА

20.25 «Олександрія» — 

«Олімпік». Чемпіонат 

України

00.05 «Баварія» 

— «Бенфіка». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

02.00 «Марсель» — 

«Реймс». Чемпіонат 

Франції

04.00 «Сассуоло» 

— «Сампдорія». 

Чемпіонат Італії

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.45, 13.50, 2.40 Правда 

життя

08.45, 18.00, 22.45 Дикі 

острови

09.40 Фестивалі планети

10.40 Код доступу

12.40, 0.40 Речовий доказ

15.00, 23.40 Таємнича світова 

війна

16.00, 21.45 Горизонт

17.00 Цікаво.com

18.55, 20.50 Битва цивілізацій

19.50 Скарб.UA

01.50 Містична Україна

К1

06.30 Top Shop

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.25 «Орел і решка. Шопінг»

09.20 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

11.10 Т/с «Доктор Хто»

13.40 «Орел і решка. Навколо 

світу»

16.40 Т/с «Доктор Хто-4»

19.00 Т/с «Доктор Хаус»

22.25 «Орел і решка. 

Морський сезон»

23.30 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

01.30 «Вірю не вірю»

02.20 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.45 М/ф «Перната банда»

11.15 Т/с «Рання пташка»

13.00 Вечірка

14.00, 19.00 СуперЖінка

15.00 4 весілля

17.00, 1.00 Панянка-селянка

20.00 Одного разу під 

Полтавою

21.00 Танька і Володька

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, 19.30, 4.20 #ВУКРАЇНІ

09.30, 11.20 Т/с «Галерея 

Вельвет»

11.05, 14.15 Телепродаж

13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

23.15, 2.00, 5.15 Новини

14.30 «Аромати Греції»

15.15 Своя земля

15.30 Бюджетники

15.55, 2.25 «Зворотний 

відлік»

18.25 Тема дня

20.00 «Дикі тварини»

21.25, 23.40, 5.40 UA:Спорт

21.45 Наші гроші. Дайджест

22.15 «Тваринна зброя»

00.00 Телепродаж Тюсо
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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»

11.00 «Міняю жінку»

13.45 «Сімейні мелодрами-6»

14.45 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.20 Мелодрама «Наречена 

зі Стамбула»

20.15 «Секретні матеріали-

2019»

20.45, 21.45 Мелодрама «У 

неділю рано зілля 

копала»

22.50 Комедія «Байки Мітяя»

01.10 Комедія «Я знову тебе 

кохаю-2»

ІНТЕР

05.25, 22.00 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 
«Інтером»

10.00 Т/с «Тягар істини»
11.00, 12.25 Х/ф «007: Із 

Росії з любов’ю»
14.00 Т/с «Дієві ліки»
15.50, 16.45, 0.40 «Речдок»
18.00, 19.00, 1.40 «Стосується 

кожного»
20.00, 3.35 «Подробиці»
21.00 Т/с «Слідчий 

Горчакова»
23.50 Т/с «Птаха у клітці»
02.25 «Орел і решка. Шопінг»
04.20 Д/п «Анатомія 

катастроф»
05.05 «Школа доктора 

Комаровського. 
Невідкладна допомога»

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, 2.30 Зоряний шлях

11.20, 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 Т/с «Віддай мою мрію»

23.20 По слідах

00.00, 2.15 Агенти 

справедливості

01.45 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.45 Зона ночі

04.20 Абзац

06.15, 8.05 Kids Time

06.20 М/с «Сімейка Крудс»

07.20 М/с «Том і Джеррі в 

дитинстві»

08.10, 17.00 Хто зверху?

10.10 Т/с «Цілком секретно»

12.50 Заробітчани

20.50 Х/ф «Пункт 

призначення»

22.50 Х/ф «Пункт 

призначення-2»

00.50 Т/с «Клініка»

02.40 Служба розшуку дітей

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

11.35, 13.15, 21.25 Т/с 

«Контакт»

12.45, 15.45 Факти. День

16.20 Х/ф «Індіана Джонс 

і королівство 

кришталевого 

черепа»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Антизомбі. Дайджест

00.25 Т/с «Таємниці та 

брехня»

03.05 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

06.40 Х/ф «Ніагара»
08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Дикий пляж»
10.30, 19.30 Т/с «Смерть у 

раю»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.40 

«Свідок»

12.50 «Вартість життя»

13.30, 17.45, 3.10 

«Випадковий свідок»

14.05, 3.30 «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»

01.30 Т/с «Кулагін та 

партнери»

04.00 «Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Орегонський путівник 

06.30 Цікаво.com 

07.00 Кмітливий Сяодзі. 

Мультфільм 

07.45 Лайфхак українською 

08.00 Пізній Ранок шоу. 

Найкраще

10.00 Еліза. Телевізійний 

серіал, 12+ 

10.45 Мегаполіси. 

Документальний цикл 

11.40 Тайська кухня 

12.30 Цікаво.com 

13.00 #ВУКРАЇНІ 

13.30 Леонід Осика. 

Документальний цикл 

«Сімдесятники» 

14.00 Всеволод Нестайко. 

Родом з дитинства. 

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

16.55 Концерт Марії Бурмаки 

та Gypsy Lyre «Нове та 

улюблене»

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 

21.55 Сільвіо та інші. 

Художній фільм 

00.25 Новини 

00.50 Тема дня

01.45 Своя земля. 

Документальний цикл 

02.00 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

02.40 Світло 

03.30 Війна і мир 

04.10 Дивацькі історії України 

04.15 Світ навколо

04.20 Мистецький пульс 

Америки 

04.50 Цікаво. Com

05.10 РадіоДень. Життя+ 

05.30 52 вікенди

05.50 Погода 

 

СТБ

06.50 Т/с «Коли ми вдома»

09.15 МастерШеф

13.10 Цієї миті рік потому

15.25, 18.00 Х/ф «Чесна 
куртизанка»

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.10 Х/ф «Єсенія»
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 «Величний Джо»

09.40, 18.15 «Спецкор»

10.20, 18.50 «ДжеДАІ»

11.00, 17.20 «Загублений 

світ»

14.00 Х/ф «Ураган 500 
миль на годину»

15.30 Х/ф «Останній 
легіон»

19.25 Т/с «Опер за викликом-

4»

21.30, 23.05 Т/с «Касл-5»

00.50 «Облом.UA.»

04.15 Кваліфікація ЛЄ «ЦСКА 

(Софія)» — «Зоря»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 19.45, 23.55, 2.00 

Топ-матч

06.10 «Барселона» — 

«Ліверпуль». 1/2 фіналу. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

08.10 «Олександрія» 

— «Олімпік». ЧУ

10.00, 15.40, 22.15 Футбол 

NEWS

10.20 «Колос» — «Зоря». ЧУ

12.05 «Лілль» — «Нант». 

Чемпіонат Франції

13.50 «Атлетіко» 

— «Брюгге». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

16.00 «Передматчева студія»

16.50 «Ліверпуль» — 

«Челсі». Суперкубок 

УЄФА 2019 р.

19.00 «Післяматчева студія»

20.05 Передмова до сезону. 

Чемпіонат Іспанії

21.00, 23.25 «Студія»

21.25 Матч

00.10 «Монако» — «Ліон». 

Чемпіонат Франції

02.10 «Фіорентина» 

— «Рома». ЧІ

04.00 «Шарлеруа» — 

«Антверпен». Чемпіонат 

Бельгії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Шарлеруа» — 

«Антверпен». Чемпіонат 

Бельгії

07.50, 9.50, 13.45, 15.50, 0.15 

Топ-матч

08.00 «ПСЖ» — «Наполі». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

10.00, 20.30 «Передматчева 

студія»

10.50, 21.20 «Ліверпуль» 

— «Челсі. «Суперкубок 

УЄФА 2019 г.

13.00, 23.30 «Післяматчева 

студія»

14.00 «Андерлехт» — 

«Мехелен». Чемпіонат 

Бельгії

16.00 «Монако» — «Ліон». 

Чемпіонат Франції

17.45 «Лаціо» — «Кальярі». 

Чемпіонат Італії

19.35 Чемпіонат Франції. 

Огляд туру

00.30 «Вікторія» — «Реал». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

02.15 «ПСЖ» — «Нім». 

Чемпіонат Франції

04.00 «Торіно» — 

«Болонья». Чемпіонат 

Італії

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.10, 14.15 Правда життя

09.10, 18.10 Дикі острови

10.05, 17.10 Цікаво.com

11.05 Код доступу

13.05, 0.40 Речовий доказ

15.10, 23.40 Таємнича світова 

війна

16.10 Мисливці за торнадо

19.05 Битва цивілізацій

20.00 Скарб.UA

20.50 Гучна справа

21.45 Горизонт

22.45 Галапагоси

01.50 Містична Україна

02.40 Україна: забута історія

К1

06.30 Top Shop

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.15 «Дай Лапу»

08.35 «Орел і решка. Шопінг»

09.30 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

11.20, 16.40 Т/с «Доктор 

Хто-4»

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 «Співоче 
деревце»

11.15 Т/с «Рання пташка»

13.00 Вечірка

14.00, 19.00 Супержінка

15.00 4 весілля

17.00, 1.00 Панянка-селянка

20.00 Одного разу під 

Полтавою

21.00 Танька і Володька

23.00 ЛавЛавCar

02.00 Теорія зради

02.50 БарДак

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00, 6.05 М/с «Ведмеді-

сусіди»

06.30 М/с «Вруміз»

06.40 Додолики

07.00 Країна на смак

08.05, 15.15 Енеїда

09.05, 17.30, 3.55 #ВУКРАЇНІ

09.35, 11.20 Т/с «Галерея 

Вельвет»

11.00, 14.15 Телепродаж

12.45, 4.55 Своя земля

13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

23.15, 2.00, 5.15 Новини

13.10 UA:Фольк. Спогади

14.30 «Аромати Перу»

16.15 «Особливий загін»

18.25, 2.35 Тема дня

19.30 Перший на селі

20.00 «Боротьба за 

виживання»

21.25, 23.40, 2.25, 5.40 UA:

Спорт

21.45 Схеми. Корупція в 

деталях

22.15 «Тваринна зброя»

00.00 Телепродаж Тюсо

03.30 Разом

04.30 Спільно
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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, 5.00 

ТСН

09.30 «Одруження наосліп»

11.00 «Міняю жінку»

13.45 «Сімейні мелодрами-6»

14.45 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.20 Мелодрама «Наречена 

зі Стамбула»

20.20, 22.25 «Ліга сміху-

2017»

00.30, 2.00 «Київ вечірній-

2017»

04.20 «Секретні матеріали-

2019»

ІНТЕР

05.25 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 Т/с «Тягар істини»

11.20, 12.25 Х/ф «007: 
Голдфінгер»

14.00 Т/с «Дієві ліки»

15.50, 16.45, 23.35 «Речдок»

18.00, 2.10 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 Х/ф «Справа 
хоробрих»

03.40 «Орел і решка. Шопінг»

05.05 «Телемагазин»

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 «Відкрите вікно»

14.30, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-3»

19.50 «Говорить Україна»

22.00, 23.30, 2.10 Т/с 

«Веселка в небі»

01.40 Телемагазин

03.00 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.30 Зона ночі

04.00 Абзац

05.35, 8.00 Kids Time

05.40 М/с «Сімейка Крудс»

07.00 М/с «Том і Джеррі в 

дитинстві»

08.05 Хто зверху?

09.50 Половинки

15.40 Х/ф «Прокляття 
фараона Тута»

19.00 Х/ф «Пункт 
призначення»

21.00 Х/ф «Пункт 
призначення-3»

22.50 Х/ф «Пункт 
призначення-4»

00.30 Т/с «Клініка»

02.25 Служба розшуку дітей

ICTV

04.00 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.30, 1.25 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

10.10 Антизомбі. Дайджест

11.05, 13.20, 16.20, 22.55, 1.50  

«На трьох»

12.45, 15.45 Факти. День

14.10, 23.50 Т/с 

«Марк+Наталка»

18.45 Факти. Вечір

20.10 Дизель шоу

5 канал

06.00, 9.45, 21.40, 3.00 Час-

Time

06.15, 8.25 Огляд преси

06.25, 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

07.05 Х/ф «Ні пуху, ні пера»
08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Невиправний 
брехун»

10.30, 19.30 Т/с «Смерть у 

раю»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.05 

«Свідок»

12.50 «Правда життя»

13.25, 17.45, 2.40 

«Випадковий свідок»

14.05, 2.50 «Речовий доказ»

14.45, 21.30 Т/с «Хейвен»

16.50 «Легенди бандитської 

Одеси»

17.20 «Легенди карного 

розшуку»

18.20 «Таємниці світу»

23.45 «ІнтерФільмФест-

2019». Справа Бейліса

00.15 Т/с «Я — охоронець»

03.20 «Легенди бандитського 

Києва»

03.45 «Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Орегонський путівник 

06.30 Цікаво.com 

07.00 Кмітливий Сяодзі. 

Мультфільм 

07.45 Лайфхак українською 

08.00 Пізній Ранок шоу. 

Найкраще

10.00 Еліза. Телевізійний 

серіал, 12+ 

10.45 Мегаполіси. 

Документальний цикл 

11.35 Смак сиру. 

Документальний серіал 

12.30 Цікаво.com 

13.00 #ВУКРАЇНІ 

13.30 Клоун іде на манеж. 

Микола Яковченко. 

Документальна 

програма

13.55 Наталья Сумська. 

Перевтілення. 

Документальна 

програма

14.25 #KіноWALL з Сергієм 

Тримбачем. Найкраще 

15.40 Мистецький 

пульс Америки. 

Документальний серіал 

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

16.55 Фільм-концерт 

SUPERNATION гурту 

«Друга ріка»

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.25 Тема дня

19.25 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом. Найкраще 

19.50 Лайфак українською 

20.10 Аромати Мексики. 

Документальний цикл 

21.00 Новини 

21.25 Сильна доля 

23.00 Новини 

23.25 Тема дня

00.15 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом. Найкраще 

00.45 #ВУКРАЇНІ 

01.10 Разом 

01.35 Історія акторки. як 

живе переселений 

Луганський театр. 

Репортаж Громадського

01.40 Римма Зюбіна у 

Сіверськодонецьку. 

Репортаж громадського

01.45 Своя земля. 

Документальний цикл

02.00 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

02.40 Світло 

03.30 Війна і мир 

04.10 Дивацькі історії України 

04.15 Світ навколо

04.20 Мистецький пульс 

Америки 

04.50 Цікаво. Com

05.10 РадіоДень. Життя+ 

05.30 52 вікенди

05.50 Погода

 

СТБ

06.35 Т/с «Майор і магія»

14.30 Х/ф «Операція «И» 
та інші пригоди 
Шурика»

16.25, 18.00 Х/ф «Єсенія»
17.30, 22.00 Вікна-Новини

19.45 Х/ф «Неймовірні 
пригоди Адель Блан-
Сек»

22.45 Х/ф «Із 13 в 30»
01.00 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 Т/с «Величний Джо»

09.40, 18.15 «Спецкор»

10.20, 18.50 «ДжеДАІ»

11.00, 17.20 «Загублений 

світ»

13.55 «Помста природи»

14.05 Х/ф «Земний 
Апокаліпсис»

15.35 Х/ф «Астероїд проти 
Землі»

19.25 Х/ф «Вулкан»
21.20 Х/ф «Висота»

23.00 Х/ф «Відсіч»
00.50 «Облом.UA.»

02.35 3 тур ЧУ з футболу 

«Карпати» — 

«Маріуполь»

04.20 «Цілком таємно-2017»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Ліверпуль» 

— «Барселона». 1/2 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

07.50 «Ліверпуль» — 

«Челсі». Суперкубок 

УЄФА 2019 р.

10.00, 15.40, 22.15 Футбол 

NEWS

10.20 Передмова до сезону. 

Чемпіонат Іспанії

11.15 «ПСЖ» — «Нім». 

Чемпіонат Франції

13.00 Чемпіонат Франції. 

Огляд туру

13.55 «Тоттенгем» 

— «Барселона». Ліга 

Чемпіонів УЄФА

16.00, 18.15 «Студія»

16.25 Матч

18.45 Чемпіонат Франції. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

19.15 «Монако» — «Ліон». 

Чемпіонат Франції

21.00 Чемпіонат Німеччини. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

21.25 LIVE. «Баварія» 

— «Герта». Чемпіонат 

Німеччини

23.25 «Брюгге» — «Ейпен». 

Чемпіонат Бельгії. 

Прем’єра

01.15 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

01.45 «Ювентус» — 

«Удінезе». ЧІ

03.35, 5.35 Топ-матч

03.45 «Атлетік» 

— «Барселона». 

Чемпіонат Іспанії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Андерлехт» — 

«Мехелен». Чемпіонат 

Бельгії

07.50, 9.50, 12.45, 14.45 Топ-

матч

08.00 «Монако» — «Брюгге». 

Ліга Чемпіонів УЄФА

10.00, 12.15 «Студія»

10.25, 0.25 Матч

12.55 «Шарлеруа» — 

«Антверпен». Чемпіонат 

Бельгії

15.00 «Марсель» — 

«Реймс». Чемпіонат 

Франції

16.50 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

17.20 «Ліверпуль» — 

«Челсі». Суперкубок 

УЄФА 2019 р.

19.35 «Наполі» — «Інтер». 

Чемпіонат Італії

21.25 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

21.55 LIVE. «Атлетік» 

— «Барселона». 

Чемпіонат Іспанії

23.55 Чемпіонат Німеччини. 

Передмова до туру

02.10 «Монако» — «Ліон». 

Чемпіонат Франції

03.55 «Аталанта» — 

«Болонья». Чемпіонат 

Італії

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.50, 14.00 Правда життя

08.55 Дикі острови. Філіппіни

09.50 Цікаво.com

10.50 Код доступу

12.50, 0.40 Речовий доказ

15.10, 23.40 Таємнича світова 

війна

16.10, 21.45 Горизонт

17.10 Фестивалі планети

18.10 Дикі острови

19.05 Битва цивілізацій

20.00 Скарб.UA

20.50 Гучна справа

22.45 Галапагоси

01.50 Містична Україна

02.35 Наші

К1

06.30 Top Shop

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.15 «Дай Лапу»

09.00 «Орел і решка. Шопінг»

10.00 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

11.50, 16.40 Т/с «Доктор 

Хто-4»

13.50 «Орел і решка. Навколо 

світу»

17.40 Х/ф «Анжеліка 
— маркіза янголів»

20.00 Х/ф «Ілюзіоніст»
22.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

23.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

02.10 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.45 Х/ф «Замок 
Шрекенштейн»

11.30 Т/с «Рання пташка»

13.15 Вечірка

14.15, 19.00 СуперЖінка

15.15 4 весілля

16.15 М/ф «Льодовиковий 

період-2: Глобальне 

потепління»

18.00, 1.00 Панянка-селянка

20.00 Одного разу під 

Полтавою

21.00 М/ф «Льодовиковий 

період-3. Ера 

динозаврів»

23.00 Х/ф «Весільний 
погром»

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, 3.30 #ВУКРАЇНІ

09.35, 11.15 Т/с «Галерея 

Вельвет»

11.00, 14.15 Телепродаж

12.45, 4.55 Своя земля

13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

1.35, 5.10 Новини

13.10 «Браво, шеф!»

14.30 «Аромати Перу»

15.15 UA:Фольк. Спогади

16.15 «Особливий загін»

17.25 Схеми. Корупція в 

деталях

17.55 VoxCheck

18.25, 2.25 Тема дня

19.30 Розсекречена історія

20.30 «Боротьба за 

виживання»

21.25, 2.00, 5.30 UA:Спорт

21.55 Перша шпальта

22.30 Як дивитися кіно

23.00 Х/ф «Сільвіо та інші»

03.55 Разом

04.25 Спільно

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 9—10 СЕРПНЯ 2019
16 серпня

ТБ-П’ЯТНИЦЯУКРАЇНА МОЛОДА10



КАНАЛ «1+1»

06.00, 23.30, 0.30 «Світське 

життя-2019 дайджест»

06.50 «Гроші-2019»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00, 11.15, 12.20, 13.20, 

14.25 «Світ 

навиворіт-5»

16.05 «Жіночий квартал»

18.30 «Розсміши коміка. 

Діти»

19.30 ТСН

20.15 «Українські сенсації-

2019»

21.30 «Вечірній квартал»

01.30 «Ліга сміху»

03.15 «Київ вечірній»

ІНТЕР

05.35 «Жди мене. Україна»
07.15 «Слово Предстоятеля»
07.25 Х/ф «Поживемо 

— побачимо»
09.00 «Шість соток»
10.00 «Готуємо разом»
11.00 Х/ф «Полин — трава 

гірка»
13.00 Х/ф «Калина 

червона»
15.00 Х/ф «Поклич мене у 

світлу далину»
17.00, 20.30 Т/с «Слідчий 

Горчакова»
20.00 «Подробиці»
22.00 Х/ф «Танго кохання»
00.00 Х/ф «Навіщо ти 

пішов»
01.55 «Орел і решка. Шопінг»
03.10 Подробиці
03.40 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 3 
сезон»

04.20 М/ф «Пригоди 
чарівного глобуса, або 
Витівки відьом»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00, 3.10 

Сьогодні

07.30, 5.30 Зоряний шлях

09.00, 15.20 Т/с «Віддай мою 

мрію»

17.10, 21.00 Т/с «Лист 

помилково»

20.00 Головна тема

23.00 Шоу Братів Шумахерів

01.00, 2.15 Х/ф «Це мій 

собака»

01.45 Телемагазин

04.00 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.40 Зона ночі

05.45, 7.35 Kids Time

05.50 М/с «Лунтік»

06.40 М/с «Том і Джеррі в 

дитинстві»

07.40 Подіум

09.40 Хто зверху?

15.40 Х/ф «Дев’ять життів»

17.30 М/ф «Гноми вдома»

19.00 Х/ф «Аксель»

21.00 Х/ф «Відьмина гора»

22.50 Х/ф «Пункт 

призначення 5»

00.50 Т/с «Клініка»

ICTV

05.10 Скарб нації

05.20 Еврика!

05.30 Факти

05.55 Більше ніж правда

07.45 Я зняв!

09.35 Дизель шоу

10.55 Особливості 

національної роботи

12.45 Факти. День

13.00 Т/с «Обмани себе»

14.05 Х/ф «Ковбої проти 

прибульців»

16.25 Х/ф «Блейд»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Блейд-2»

21.25 Х/ф «Блейд-3: 

Трійця»

23.30 Т/с «Контакт»

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

05.45 Х/ф «Ранкове шосе»
07.25 Х/ф «Через Гобі та 

Хінган»
10.30 Х/ф «Чекайте на 

зв’язкового»
12.00 Т/с «Спецзагін «Кобра 

11»

15.45, 3.20 «Випадковий 

свідок»

17.00 «Таємниці світу»

18.05 «Круті 90-ті»

19.00, 2.50 «Свідок»

19.30 Х/ф «Суєта суєт»
21.15 Х/ф «Горбун»
23.50 Х/ф «Планетаріум»
01.55 «Реальні злочинці»

03.55 «Речовий доказ»

04.25 «Легенди бандитського 

Києва»

04.50 Top Shop

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Погляд зсередини 

06.50 UA.МУЗИКА. Кліпи

07.05 Браво, Шеф! 

Документальний серіал 

08.00 UA.МУЗИКА. Кліп 

08.05 Марин та його друзі. 

Підводні історії. 

Мультфльм 

08.55 UA.МУЗИКА. Кліпи

09.05 Дуда і Дада. 

Мультфільм 

10.20 Лайфхак українською

10.30 Мальовничі села. 

Документальний цикл 

11.20 Аромати Шотландії. 

Документальний цикл 

12.40 Еліза. Телевізійний 

серіал 12+ 

16.15 Енеїда 

17.15 Наталя Фаліон та 

Лісапетний батальйон. 

Великий ювілейний 

концерт 

18.15 Мистецький проект 

Klezmer Fest. SHO?!

19.10 Мистецький проект 

Klezmer Fest. 

Bandaradan

19.50 Мистецький проект 

Klezmer Fest. Kapeyla 

Revuckogo, D. Popova, 

Opening +2ViolinsKids

20.05 Заміновані вірністю. 

Документальний фільм

21.00 Новини 

21.25 Замки Ірландії. 

Документальний серіал 

«Історія ірландських 

замків» 

22.50 UA.МУЗИКА. Кліп 

23.00 Новини 

23.20 Орегонський путівник 

01.15 Разом 

01.40 Київські місця 

Казимира Малевича. 

Репортаж громадського

01.40 Своя земля. 

Документальний цикл

01.55 Жадан про новий роман 

«Інтернат», війну, 

мир та мову. Лекції 

Громадського

02.40 Світло 

03.30 Війна і мир 

04.10 Дивацькі історії України 

04.20 Мистецький пульс 

Америки 

04.50 Цікаво. Com

05.15 Своя земля. 

Документальний цикл 

СТБ

06.15 Т/с «Коли ми вдома»

07.15 Х/ф «Іван Бровкін на 
цілині»

09.10 Х/ф «Людина-
амфібія»

11.10 Т/с «Тінь кохання»

15.05 Т/с «Кріпосна»

19.00 Т/с «Трава під снігом»

23.00 Х/ф «Неймовірні 
пригоди Адель 
Блан-Сек»

01.25 Я соромлюсь свого тіла

ПРЯМИЙ

10.00, 11.00, 12.00, 

14.00, 15.00, 16.00 

«Репортер». Новини

10.10 «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»

14.00 Х/ф «Вулкан»
15.55 Х/ф «Ураган 500 

миль на годину»
17.25 Х/ф «Подвійний 

дракон»
19.15 Х/ф «Подвійний удар»
21.15 Х/ф «Морська 

пригода»
23.05 Х/ф «Мега-акула проти 

Колоса»

00.50 «Облом.UA.»

04.20 «Цілком таємно-2017»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Тоттенгем» — 

«Ліверпуль». Фінал. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

08.10 «Наполі» — «Інтер». ЧІ

10.00, 15.40, 22.45 Футбол 

NEWS

10.20 «Баварія» — «Герта». 

Чемпіонат Німеччини

12.05 «Передматчева студія»

12.50 «Ліверпуль» — 

«Челсі». Суперкубок 

УЄФА 2019 р.

14.55 «Післяматчева студія»

15.55 Чемпіонат Німеччини. 

Передмова до туру

16.25 LIVE. «Боруссія» 

(Д) — «Аугсбург». 

Чемпіонат Німеччини

18.25 LIVE. «Сельта» 

— «Реал». Чемпіонат 

Іспанії

19.55 LIVE. «Валенсія» 

— «Сосьєдад». 

Чемпіонат Іспанії

20.45 Футбол Tables

21.55 LIVE. «Вільярреал» — 

«Гранада». Чемпіонат 

Іспанії

23.55, 2.00 Топ-матч

00.10 «Ворскла» — «Дніпро-

1». ЧУ

02.15 «Боруссія» (М) — 

«Шальке». Чемпіонат 

Німеччини

04.00 «Вольфсбург» 

— «Кельн». Чемпіонат 

Німеччини

ФУТБОЛ-2

06.00 «Баварія» — «Герта». 

Чемпіонат Німеччини

07.45 «Брюгге» — «Ейпен». 

Чемпіонат Бельгії

09.30 «Атлетік» 

— «Барселона». 

Чемпіонат Іспанії

11.15 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

11.45 Матч

13.30, 15.55 «Тур ONLINE»

13.55 LIVE. «Ворскла» — 

«Дніпро-1». Чемпіонат 

України

14.45, 17.15 Футбол Tables

16.25 LIVE. «Вольфсбург» 

— «Кельн». Чемпіонат 

Німеччини

18.25, 19.10, 22.55, 1.00, 3.20, 

5.35 Топ-матч

18.40 Чемпіонат Франції. 

Передмова до туру

19.25 LIVE. «Боруссія» 

(М) — «Шальке». 

Чемпіонат Німеччини

20.15 Футбол NEWS

21.25 LIVE. «Бордо» — 

«Монпельє». Чемпіонат 

Франції

23.10 «Боруссія» (Д) — 

«Аугсбург». Чемпіонат 

Німеччини

01.30 «Сельта» — «Реал». 

Чемпіонат Іспанії

03.45 «Валенсія» — 

«Сосьєдад». Чемпіонат 

Іспанії

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.15, 23.55 Містична Україна

08.05, 18.00 Правда життя

09.05 Речовий доказ

11.25 Таємнича світова війна

12.25 Цукор

14.10 Чужинці всередині нас

15.10 Фестивалі планети

16.10 Дикі острови

17.05 Галапагоси

21.15 Сміття

23.00 Втрачена фреска да 

Вінчі

00.45 Війна всередині нас

05.30 Смарт-шоу

К1

06.30 Top Shop

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

09.30 М/ф «Барбі і 

Кришталевий замок»

11.00 Х/ф «Останній 
дракон. У пошуках 
магічної перлини»

13.00 Х/ф «Ілюзіоніст»
15.10 «Орел і решка. 

Навколо світу»

23.50 Х/ф «Король 
вечірок 2»

01.45 «Вірю не вірю»

02.30 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

11.45 М/ф «У пошуках єті»

13.20 Х/ф «Співоче 
деревце»

14.30, 1.00 Панянка-селянка

17.30 Х/ф «Три горішки 
для Попелюшки»

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»

06.27 Гімн України

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, 14.50 Телепродаж

12.00 М/с «Дуда і Дада»

12.10 М/с «Марин та його 

друзі. Підводні історії»

13.00 Х/ф «Грозовий 

перевал»

14.15 «Мальовничі села»

15.10 «Фестивалі планети»

15.40 «Браво, шеф!»

16.35 Разом

17.05, 5.25 Спільно

17.35 Д/ф «Патагонія. Від 

Камаронес до гори 

Дарвіна»

18.35 «Мегаполіси»

19.00 «Супер-Чуття»

20.00 Розсекречена історія

21.00, 23.20, 2.00, 3.45, 5.00 

Новини

21.25 UA:БОКС

22.20 Т/с «Монро»

00.00 Телепродаж Тюсо

02.20 UA:Фольк. Спогади

03.15 Своя земля

04.05 Сильна доля
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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, 2.15 «Світ навиворіт-5»

10.30 Комедія «Байки Мітяя»

20.15 «Голос. Найкраще»

23.10 «Ліга сміху-2017»

01.15 «Розсміши коміка. 

Діти»

ІНТЕР

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

08.00 «уДачний проект»

09.00 «Готуємо разом»

10.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 3 

сезон»

11.00, 4.25 «Орел і решка. 

Морський сезон 3»

12.00, 3.45 «Орел і решка. 

Морський сезон 2»

13.40 Т/с «Тягар істини»

18.10 Х/ф «Золото Флінна»
20.00 «Подробиці»

20.30 Х/ф «007: Казино 
Рояль»

23.25 Х/ф «Випадковий 
запис»

01.00 «Речдок»

02.35 «Орел і решка. Шопінг»

05.05 «Телемагазин»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 19.00 Сьогодні

07.30 Зоряний шлях

09.10 Т/с «Лист помилково»

13.00 Т/с «Веселка в небі»

17.00, 20.00 Т/с «Серце 

слідчого»

22.00 Т/с «Провінціалка»

01.45 Телемагазин

02.15 Х/ф «Перевірка на 

любов»

03.50 Х/ф «Це мій собака»

05.30 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

05.40 Стендап шоу

06.35, 9.15 Kids Time

06.40 М/с «Том і Джеррі в 

дитинстві»

07.40 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

09.20 М/ф «Гноми вдома»

11.00 Х/ф «Прокляття 

фараона Тута»

14.30 Х/ф «Аксель»

16.20 Х/ф «Відьмина гора»

18.20 Х/ф «Стартрек»

21.00 Х/ф «Стартрек: 

Відплата»

23.40 Х/ф «Пункт 

призначення 2»

01.30 Т/с «Клініка»

ICTV

05.35 Скарб нації

05.45 Еврика!

05.55 Факти

06.20 Громадянська оборона

07.15 Антизомбі. Дайджест

08.10 Т/с «Відділ 44»

12.45 Факти. День

13.05 Х/ф «Блейд»

15.20 Х/ф «Блейд-2»

17.30, 19.10 Х/ф «Блейд-3: 

Трійця»

18.45 Факти. Вечір

20.05 Х/ф «Оселя зла-6: 

Фінальна битва»

22.00 Х/ф «Оселя зла-5: 

Відплата»

23.50 Х/ф «Оселя зла-4: 

Життя після смерті»

01.40 Т/с «Контакт»

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

15.20 Світла енергія

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

05.50 Х/ф «Прощавайте, 
фараони!»

7.20 «Страх у твоєму домі»
11.00 Х/ф «Наречений з 

того світу»
11.55 Х/ф «Суєта суєт»
13.35 Х/ф «Я помщуся»
16.30 Х/ф «Горбун»
19.00 Х/ф «Міцний 

горішок»
20.30 Х/ф «Акція»
22.15 Х/ф «Дот»
00.05 Х/ф «Планетаріум»
02.10, 3.30 «Речовий доказ»
03.05 «Випадковий свідок»
04.00 «Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 
06.00 Супер-Чуття. 

Документальний цикл 
06.50 UA.МУЗИКА. Кліп 
07.05 Браво, Шеф! 

Документальний серіал 
08.00 UA.МУЗИКА. Кліп 
08.05 Марин та його друзі. 

Підводні історії. 
Мультфльм 

08.55 UA.МУЗИКА. Кліпи
09.05 Дуда і Дада. 

Мультфільм 
10.20 Лайфхак українською
10.30 Мальовничі села. 

Документальний цикл
11.20 Аромати Шотландії. 

Документальний цикл 
12.40 Біблійна колекція. Естер 

прекрасна. Художній 
фільм 

14.25 Дика Африка. Африка. 
Документальний фільм 

15.25 Дика Африка. 
Слідами білих акул. 
Документальний фільм 

16.20 Дика Африка. 
Велика п’ятірка. 
Документальний фільм

17.15 Фольк-music 
18.30 Бюджетники 
19.05 РадіоДень. Книжкова 

лавка. ТОП 7 

20.00 Розсекречена історія 
21.00 Новини 
21.20 Острови. 

Карибські острови. 
Документальний цикл 

22.15 Сильна доля 
23.00 Новини 
23.20 Орегонський путівник 
01.15 Разом 
01.40 Кобзар, репер і Жадан. 

Репортаж громадського
01.50 РадіоДень. Книжкова 

лавка. ТОП 7 
02.40 Світло 
03.30 Війна і мир 
04.10 Дивацькі історії України 
04.20 Мистецький пульс 

Америки 
04.50 Цікаво. Com
05.10 Своя земля. 

Документальний цикл
 

СТБ

05.30, 9.45 Хата на тата
07.40 Страва честі
18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси
19.55 Один за всіх
21.05 Х/ф «Кардіограма 

кохання»
23.00 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 «ДжеДАІ-2019»
08.35 «ДжеДАІ. Дайджест-

2018»

09.35 Т/с «Опер 
за викликом-4»

12.30 Х/ф «Ласкаво 
просимо у Гамбург»

14.10 Х/ф «Нікова помста»
16.00 Х/ф «Нестерпний 

біль»
17.50 Х/ф «Чистилище»
19.40 Х/ф «Інферно»
21.15 Х/ф «Захисник»
23.00 «ПРОФУТБОЛ»
00.20 «Облом.UA.» 

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 18.55, 23.55, 2.00 
Топ-матч

06.10 «Бордо» — 
«Монпельє». Чемпіонат 
Франції

08.10 «Баварія» — «Герта». 
Чемпіонат Німеччини

10.00, 15.40, 20.15 Футбол 
NEWS

10.20 «Сельта» — «Реал». 
Чемпіонат Іспанії

12.05 «Боруссія» (Д) — 
«Аугсбург». Чемпіонат 
Німеччини

13.50 Матч
16.00 Огляд вівторка. Ліга 

Чемпіонів УЄФА
16.55 LIVE. «Олімпік» 

— «Карпати». ЧУ
17.45 Футбол Tables
19.25 LIVE. «Львів» — 

«Шахтар». ЧУ
21.20 «Великий футбол»
23.00 LIVE. «Атлетіко» — 

«Хетафе». Чемпіонат 
Іспанії. 2-й тайм

00.10 «Айнтрахт» 
— «Гоффенгайм». 
Чемпіонат Німеччини

02.10 «Еспаньйол» — 
«Севілья». Чемпіонат 
Іспанії

04.00 «Ренн» — «ПСЖ». 
Чемпіонат Франції

ФУТБОЛ-2

06.00 Матч
07.50, 9.50, 11.55, 14.00, 

16.05, 23.55, 1.50, 3.50 
Топ-матч

08.00 «Вільярреал» — 
«Гранада». Чемпіонат 
Іспанії

10.05 «Боруссія» (М) — 
«Шальке». Чемпіонат 
Німеччини

12.10 «Ворскла» — «Дніпро-
1». Чемпіонат України

14.15 «Вольфсбург» 
— «Кельн». Чемпіонат 
Німеччини

16.25 LIVE. «Айнтрахт» 
— «Гоффенгайм». 
Чемпіонат Німеччини

17.15, 20.45, 22.45 Футбол 
Tables

18.25 «Сельта» — «Реал». 
Чемпіонат Іспанії

19.55 LIVE. «Еспаньйол» — 
«Севілья». Чемпіонат 
Іспанії

21.55 LIVE. «Ренн» 
— «ПСЖ». Чемпіонат 
Франції

00.00 «Львів» — «Шахтар». 
Чемпіонат України

02.00 «Боруссія» (Д) — 

«Аугсбург». Чемпіонат 

Німеччини

04.00 «Олімпік» — 

«Карпати». Чемпіонат 

України

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

06.55, 23.45 Містична Україна

07.45, 17.40 Правда життя

08.50 Речовий доказ

11.10 Таємнича світова війна

12.10 Сміття

13.55 Втрачена фреска да 

Вінчі

14.50 Фестивалі планети

15.50 Галапагоси

21.00 Цукор

22.45 Чужинці всередині нас

00.35 Підроблена історія

К1

06.30 Top Shop

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.15 «Ух ти show»

09.15 Х/ф «Останній 
дракон. В пошуках 
магічної перлини»

11.10 Х/ф «Більше за 
життя»

13.00 «Орел і решка. 
Перезавантаження. 
Америка»

02.00 «Вірю не вірю»
02.50 Х/ф «Анжеліка 

— маркіза янголів»
04.35 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
12.50 Х/ф «Снігова 

королева»
14.30 Панянка-селянка
17.15 М/ф «Льодовиковий 

період 3. Ера 
динозаврів»

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 Х/ф «Весільний 

погром»
01.45 Теорія зради
02.35 БарДак
03.25 Віталька
05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»

06.05, 6.30 М/с «Вруміз»

06.27 Гімн України

06.40 Додолики

07.00 «Дешевий відпочинок»

08.00, 3.15 Своя земля

08.30 Разом

09.05 #ВУКРАЇНІ

09.30, 2.20 Енеїда

10.30 Країна на смак

11.40, 14.15 Телепродаж

12.00 М/с «Марин та його 

друзі. Підводні історії»

13.00 Х/ф «Шестеро 
мандрують світом»

14.35 «Тайська кухня»

15.25, 21.25 Бюджетники

15.55 UA:Фольк. Спогади

16.55 Перший на селі

17.25 Д/ф «Індія. 

Національний парк 

Канха»

18.25 «Фестивалі планети»

18.55 «Мегаполіси»

19.20 «Супер-Чуття»

19.50 Д/ф «Останній шанс 

побачити»

21.00, 2.00, 3.45, 5.00 Новини

22.00 UA:БОКС

22.50 Т/с «Монро»

00.00 Телепродаж Тюсо

04.05 Сильна доля

05.25 Спільно
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«Серце болить, а я думаю, 
що перевтомилася»
 У Черкаський обласний кардіоцентр 
жінка потрапила напередодні з інфарктом 
міокарда. 
 «Відверто вам скажу, подумати не мог-
ла, що в мене такі серйозні проблеми з сер-
цем. Бувало, тиск підніметься, серце бо-
лить, а я вважаю, що перевтомилася», 
— розповідає Клавдія Яковенко. А одно-
го вечора, пригадує вона, у грудях почало 
неймовірно сильно пекти. І ніякі пігулки, 
які приймала, не допомагали.
 «Звернулася у кам’янську міську лі-
карню, думаю, дадуть ліки — і попустить. 
Бо ж роботи вдома стільки... А там кар-
діограма показала передінфарктний стан», 
— веде далі Клавдія Яковенко. Жінка го-
ворить, що в місцевій лікарні її трохи під-
лікували, а потім порадили звернутися до 
лікарів в обласний кардіоцентр.
 «Приїхала сюди, тут провели обстежен-
ня, і Олег Олександрович каже, що мої су-
дини на 95% забиті. Призначили опера-
цію. Тепер усе позаду, почуваюся добре і 
дуже дякую йому та всім лікарям і медсес-

трам за порятунок i піклування», — гово-
рить Клавдія Яковенко.
 «Добре, що у нас, на Черкащині, такі 
хірурги висококласні, що є свій кардіо-
центр і не треба їхати до Києва, як було 
раніше», — додає її сусідка по палаті, 66-
річна Катерина Стецюра. Цю жінку при-
везли сюди з села Лип’янка Шполянсько-
го району і також прооперували. 
 Загалом із початку цього року в Чер-
каському обласному кардіоцентрі вже 
провели майже 200 операцій. Якщо рані-
ше жителі області повинні були звертати-
ся по серцеву допомогу до столиці, то тепер 
в обласному кардіоцентрі працюють знані 
в Україні фахівці, які проводять операції 
на відкритому серці, успішно видаляють 
пухлини серця, проводять аортокоронар-
не шунтування, втручання при вроджених 
вадах, протезування і пластику серцевих 
клапанів, пластику аневризми лівого шлу-
ночка, хірургічне лікування гіпертрофіч-
них кардіоміопатій, операції при патології 
аорти. 
 «Успішність роботи кардіоцентру за-
лежить від того, хто тут трудиться. У нас 

працює три кардіохірурги, які пройшли 
школу Національного інституту серцево-
судинної хірургії імені Миколи Амосо-
ва», — розповідає «Україні молодій» Олег 
Журба, кандидат медичних наук, серцево-
судинний хірург Черкаського кардіоцен-
тру, головний позаштатний кардіохірург 
управління охорони здоров’я Черкаської 
ОДА, за плечима якого — вісім років робо-
ти в кардіохірургії інституту імені Мико-
ли Амосова, досвід роботи у клініках аме-
риканського Солт-Лейк Сіті та німецького 
Штутгарта.

«Треба привчати до здорового способу 
життя молоде покоління»
 За його словами, вік пацієнтів обласно-
го кардіоцентру — абсолютно різний. Най-
молодший, якого він оперував, був 32-річ-
ним, а найстарший мав 85 років.
 Ті ж інфаркти міокарда, наголошує 
лікар, є і будуть, але дуже важливо їх вчас-
но виявляти. А ще краще — попереджа-
ти.
 «Інфаркт — це критичний стан, який 
виникає внаслідок хронічної ішемічної 
хвороби серця, коли є атеросклеротич-
ні бляшки, котрі й призводять до цього 
захворювання. Зазвичай у таких хворих 
у 90% обов’язково є прояви стенокардії, 
загрудинного болю або задишки», — по-
яснює лікар Олег Журба.
 Він каже, що обтяжливим тут є цук-
ровий діабет. Оскільки в таких пацієнтів 
може бути стерта клініка хвороби. І тоді 
людина скаржиться, приміром, на диском-
форт у спині й не поспішає до лiкаря. А це 
призводить до госпіталізації вже з інфар-
ктом міокарда та ще й із високим рівнем 
глюкози.
 Але частіше за все, говорить Олег Олек-
сандрович, пацієнт, як це було у випадку 
з Клавдією Яковенко, скаржиться на біль 
за грудиною або на важкість, яка віддає в 
руку чи шию, нерівномірне серцебиття, 
слабкість, нудоту, задишку.
 «І тут важливо звернутися по медичну 
допомогу в перші дві години. Адже на сер-
цево-судинні захворювання припадає 67% 
летальних випадків серед усіх причин 
смертності в Україні», — констатує лікар 
Журба.
 Він переконаний: щоб змінити таку 
вражаючу статистику, треба не забувати 
обов’язково робити наголос на профілак-
тиці захворювання та ранній діагностиці. 
Сімейні та дільничні лікарі мають постій-
но пояснювати це людям, щоб вони йшли 
до медиків не тоді, коли припече. 
 «За кордоном живуть довше не лише 
тому, що у них високий рівень медичної 
допомоги, а ще й тому, що вони вчасно, з 
профілактичною метою, звертаються до лі-
карів», — говорить Олег Олександрович, 
який бачив усе це на власні очі в США та 
Німеччині.
 Також, вважає Олег Журба, в Україні 
треба активно створювати умови для спор-
ту, облаштовувати спортивні майданчики і 
привчати людей, особливо молоде поколін-
ня, до здорового способу життя.
 «Якщо ми активізуємо ці процеси сьо-
годні, то результат буде не зараз, а років че-
рез двадцять, коли повиростають ці діти. І 
це вже добре», — підсумовує черкаський 
кардіохірург Олег Журба. ■

ДОБРА СПРАВА

Крамниця 
по-іншому
У громаді 
придумали, як 
об’єднати заможних 
і малозабезпечених
Світлана МИЧКО
Тернопільська область

 Нещодавно Теребовлянсь-
ка територіальна громада, 
що на Тернопільщині, вигра-
ла солідний грант у конкурсі 
DREAMaction 3.0 від двох 
міжнародних організацій, які 
займаються підтримкою про-
ектів задля підвищення якості 
життя в громадах. Це дасть 
змогу реалізувати дещо нез-
вичну інноваційну ідею під на-
звою «Інша КРАМниця». Ось 
як розповідають про неї самі 
розробники проекту:
 — Наша ідея — соціальний 
Profit-room — єдина в Україні 
передбачає функціонування 
нового майданчика для вирі-
шення соціальних проблем 
жителів громади. Це створен-
ня в Теребовлянській громаді 
нової платформи — інкуба-
тора для розвитку підприєм-
ництва, навичок комунікації 
та соціальної адаптації осіб зi 
складними життєвими обста-
винами у вигляді неформатної 
крамниці, що об’єднає сім’ї 
різного майнового стану для 
взаємної підтримки. Такої, 
приміром, як адресна допо-
мога речами та наставництво. 
Ми плануємо організувати ро-
боту КРАМниці, де навчатиме-
мо працювати людей, які пере-
бувають у складних життєвих 
обставинах, і водночас вирішу-
вати їхні соціальні проблеми. 
Біля КРАМниці буде встанов-
лено контейнер, де кожен охо-
чий зможе поділитися одягом i 
речами побуту (вживаними або 
новими, такими, що не знадо-
билися). Усі ці речі працівни-
ки КРАМниці, тобто сім’ї у 
СЖО (складних життєвих об-
ставинах. — Авт.), впорядко-
вуватимуть i сортуватимуть.
 Частину вони зможуть ре-
алізувати, а виручені кошти 
спільно з наставником — пра-
цівником соціальної сфери Те-
ребовлянської громади — роз-
ділити на першочергові пот-
реби власної сім’ї, накопичи-
ти як стартовий капітал для 
маленької власної справи, або 
ж використати як благодій-
ну допомогу для жителів ОТГ, 
які цього потребують. Також 
зібрані речі використовувати-
муть як адресну допомогу ма-
лозабезпеченим сім’ям, котрі 
не мають у що одягти дітей, 
мають потребу в тих чи інших 
(наявних у КРАМниці) речах.
 Базові навички домашньо-
го побуту, планування сімей-
ного бюджету, комунікація з 
іншими сім’ями та відвідува-
чами КРАМниці, профорієн-
тація на майбутнє — такі 
вміння націлений розвива-
ти проект у середовищі сімей, 
що потрапили у складні жит-
тєві обставини. Віримо, що 
взаємна допомога i підтрим-
ка між жителями громади 
та віра у власні сили допомо-
жуть частині сімей вийти зі 
складного становища та стати 
щасливішими. ■

■МЕДИЦИНА

Серцевий ритм
Із початку року в Черкаському кардіоцентрі 
провели майже 200 операцій
Людмила НІКІТЕНКО

У жительки Кам’янки Клавдії Яковенко сьогодні щасливий день. Так вона каже. Адже 
після операції на серці її виписують з обласного кардіологічного центру. Тож із самісінь-
кого ранку 68-річна вчителька музики у доброму гуморі і збирається повертатися у рідне 
місто, де її чекають чоловік Петро та онук Роман.
«Вдячна хірургу Олегу Журбі, який мене прооперував 10 днів тому. Тепер він сказав, 
що можна їхати додому. Я вже й речі зібрала», — каже мені пані Клавдія і радісно усмі-
хається. Вдома, уточнює вона, спочатку хоче відпочити, а далі має чимало планів. Адже, 
наголошує, після такої операції згодом можна вести активний спосіб життя.

■

Клавдія Яковенко слухає поради лікаря Олега Журби перед випискою. 
Фото автора.
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Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 Старшокурсники універ-
ситету Борис Карпутін, Карі-
на Белогубкіна і Наталія Ре-
геда під керівництвом свого 
наставника Руслана Криво-
бока створили економічний 
варіант знаменитої люмінес-
центної плитки. Вдень їхнє 
тротуарне покриття накопи-
чуватиме сонячну енергію, а 
вночі віддаватиме її у вигляді 

електричного світла. 
 Від інших аналогів хар-
ківське ноу-хау відрізняєть-
ся більш демократичною ці-
ною і вищим рівнем міцності. 
«Представлена на ринку лю-
мінесцентна тротуарна плит-
ка виготовляється за зовсім ін-
шими технологіями і в два-три 
рази дорожча за нашу, — уточ-
нює Борис Карпутін. — До того 
ж плитка конкурентів із часом 
може втрачати люмінесцентні 
властивості, тоді як у нашої та-

кого недоліку немає».
 Наразі молоді конструкто-
ри мають декілька дослідних 
зразків свого винаходу, які 
створювали у вільний від нав-
чання час в університетській 
лабораторії. Усі витрати спо-
чатку взяли на себе. Згодом 
молоді люди виграли конкурс 
технічних інновацій, який 
проводив фонд Chernovetskyi 
Investment Group, та отримали 
400 тисяч гривень на розвиток 
проекту. У його успіху вони не 

сумніваються, оскільки троту-
ар зі світінням не лише матиме 
гарний вигляд, а й дозволить 
зекономити на вартості елект-
роенергії. Ціна однієї фракції 
коливається в межах 200-400 
гривень залежно від товщини 
покриття. «Наша люмінесцен-
тна плитка може світитися всю 
ніч, — запевняє Борис Кар-
путін. — Багато власників ко-
теджів захочуть викласти нею 
доріжки на своїх присадибних 
ділянках». ■

ВИНАХОДИ

У темряві із сонячною підсвіткою
Студенти Національного технічного університету «ХПІ» створили тротуарну плитку, 
яка освітлюватиме шлях уночі

■



Юлія ФУРСОВА, 
завідувач відділу 
Національного історико-
культурного заповідника 
«Гетьманська столиця»

Відреставрований та від-
критий для відвідування 
палац гетьмана України 
Кирила Розумовського є 
переконливим прикладом 
повернення із забуття не 
лише пам’ятки архітекту-
ри, а й цілої епохи, при-
кладом відродження іс-
торії нашої держави.

Раритети Розумовського
 22 серпня 2009 року 
стало знаменним для жи-
телів Батурина та Украї-
ни. Адже після тривалої 
реставрації, із 2003-го по 
2008-й, яка здійснюва-
лась за ініціативи Пре-
зидента України Вікто-
ра Ющенка та при благо-
дійній участі українських 
меценатів, гетьманський 
палац гостинно відчинив 
свої двері для кожного ба-
жаючого.
 Пройдені 10 років за-
свідчили Україні та й сві-
тові, що зусилля, спря-
мовані на реставрацію та 
відкриття палацу, були 
важливими, і сьогодні ця 
будівля є гідною високо-
го імені свого власника 
Гетьмана Кирила Розу-
мовського! Це унікальне 
місце зі своїми власними 
обличчям та характером, 
яке вражає відвідувачів 
прекрасним архітектур-
ним стилем, вишуканим 
парковим ландшафтом, 
надзвичайно глибокою 
експозицією та фаховими 
екскурсіями. Гетьмансь-
кий палац є символом Ба-
турина, важливим турис-
тичним об’єктом Украї-
ни, осередком проведення 
різноманітних культурно-
мистецьких заходів, цент-
ром популяризації історії 
Гетьманщини. 
 Палац гетьмана Ук-
раїни Кирила Розумовсь-
кого — це те місце, в яко-
му, завдяки кропіткій 
роботі працівників На-
ціонального заповідни-
ка «Гетьманська столи-
ця» та їхньому розумін-
ню важливості збережен-
ня нашої історії, за десять 
років зібрані оригіналь-
ні речі, що належали са-
мому гетьману Кири-
лу Розумовському. Сьо-
годні кожен бажаючий 
лише в Батурині має змо-
гу на власні очі побачити 
палаш (довго клинкова 
зброя) лейб-компаній-
ський ХVІІІ століття та 
Універсал гетьмана Ки-
рила Розумовського про 
призначення сотником 
Переволочанським Сте-
фана Лукомського від 9 
жовтня 1763 року, що 
були подаровані його 
прямим нащадком Грего-
ром Розумовським з при-
ватної збірки. Також тут 
представлені оригінальні 
речі, що пов’язані з жит-

тям та діяльністю гетьма-
на: печатка суконної фаб-
рики Кирила Розумовсь-
кого ХVІІІ століття, 
фрагменти надгробного 
пам’ятника гетьмана Ки-
рила Розумовського робо-
ти скульптора Івана Мар-
тоса 1805 року. 

Місце рішень справжніх 
державників 
і президентів
 Гетьманський палац 
є ніби містком між мину-
лим і сьогоденням, саме 
тому колектив заповід-
ника проводить тут фа-
хові наукові конферен-
ції, на яких порушують 
актуальні питання з іс-
торії України та міста Ба-
турина. Заповіднику вда-
лося саме палац гетьма-
на зробити регіональним 
осередком єднання про-
відних істориків навко-
ло спільної мети — повер-
нення із забуття самосві-
домості українців як єди-
ної нації, майданчиком 
для презентації науко-
вих робіт та ґрунтовних 
історичних відкриттів ві-

домими істориками Сер-
гієм Павленком, Ольгою 
Ковалевською, Тарасом 
Чухлібом, Олексієм Со-
кирком, Світланою Пота-
пенко, Іриною Ігнатенко, 
Тетяною Таїровою-Яков-
левою.
 Палац гетьмана Украї-
ни Кирила Розумовсько-
го є ідейним натхненни-
ком та організатором різ-
них культурно-мистець-
ких заходів, його двері 
завжди відкриті для спів-
праці, і саме він згуртовує 
навколо себе молоде по-
коління, виховує майбут-
ніх будівничих українсь-
кої держави на прикладах 
діяльності видатних ук-
раїнських керманичів. У 
палаці було започаткова-
но проводити різноманіт-
ні культурно-мистецькі 
заходи, які за ці десять 
років стали традиційни-
ми та об’днали навколо 
себе велике коло прихиль-
ників.
 Палацові зали історич-
ної будівлі — це місце, де і 
сьогодні переконливо зву-
чать слова високопосадов-

ців, тих, хто сьогодні тво-
рить історію нашої де-
ржави. Зали гетьмансь-
кого палацу приймали з 
офіційними візитами пре-
зидентів України — Вік-
тора Ющенка у 2009-му та 
Петра Порошенка у 2019-
му, що засвідчує його не-
пересічну роль для сього-
дення. Неодноразово па-
лац ставав місцем, де при-
ймали важливі державні 
рішення під головуван-
ням міністрів України Єв-
гена Нищука та Лілії Гри-
невич.

Батурин із Христиною 
Соловій та «Антитілами»
 Одночасно гетьмансь-
кий палац — це те місце, 
яке обирають для найваж-
ливішого кроку в своєму 
житті люди незалежно 
від статусу і посад. Адже 
його особлива атмосфера 
сприяє проведенню різно-
манітних фотосесій та уро-
чистих подій. У такому 
важливому для кожного 
українця місці є за честь 
навіки поєднати свої долі. 
За ці роки у гетьмансько-

му палаці в урочистій ат-
мосфері вже 440 закоха-
них сказали один одному 
«так» і об’єдналися у щас-
ливі українські родини. 
 У Гетьманському па-
лаці і довкола часто зву-
чить музика, класична та 
сучасна, яка допомагає 
знайти дорогу до молодих 
українців та прищепити 
їм любов до прекрасного 
й гордість за свою держа-
ву. Із 2012-го у палаці Ки-
рила Розумовського був 
започаткований щоріч-
ний обласний музичний 
фестиваль-конкурс мо-
лодих виконавців імені 
Андрія Розумовського. 
Фестиваль названий на 
честь сина гетьмана Ук-
раїни, видатного дипло-
мата та мецената, остан-
нього власника палацу — 
Андрія Кириловича Ро-
зумовського. Аналогів 
проведення такого фести-
валю-конкурсу, організо-
ваного музейним закла-
дом, немає. Аналізую-
чи, розуміємо, що це була 
надзвичайно правильна 
ідея, яка, незважаючи на 
всі труднощі її реалізації, 
виконує свою місію і від-
криває українцям видат-
ного сина гетьмана Розу-
мовського! 
 Драйвові концерти є 
важливим аргументом 
для українців, які чують з 
вуст відомих артистів Ук-
раїни про видатну сторін-
ку нашої історії, добу 
Гетьманщини, та важ-
ливу роль Батурина. Пи-
шаємося грандіозним за-
ходом, що відбувся 23 
серпня 2018 року на тери-
торії палацово-парково-
го ансамблю — «Ренесанс 
Незалежності», в якому 
взяли участь народна ар-
тистка України Русла-
на з симфонічним оркес-
тром «Київська камера-
та», шоу-балет «Життя», 
гурти «Тартак» та Kozak 
System, Катя Чілі та ук-
раїнський скрипаль-вір-
туоз Василь Попадюк. 
 Усі ці заходи, що про-
водяться в гетьмансько-
му палаці, засвідчують 
усім нам важливість збе-
реження нашої історії, а 
відповідно, і розбудову 

української державності. 
Сьогодні ми з упевненіс-
тю можемо говорити, що 
палац гетьмана Кирила 
Розумовського є одним 
із найпопулярніших му-
зейних закладів Украї-
ни, а кількість його відві-
дувачів із кожним роком 
лише зростає. Із моменту 
відкриття палац відвідало 
близько мільйона екскур-
сантів! 
 І нехай перший зроб-
лений запис у книзі від-
гуків палацу, який за-
лишив президент Украї-
ни Віктор Ющенко, ста-
не для кожного мотивом 
відвідати гетьманський 
Батурин та відроджений 
палац гетьмана Кирила 
Розумовського: «В доб-
ру, щасливу путь — Ук-
раїнське відродження! 
Хай цей музей дає мож-
ливість кожному, хто його 
відвідає, відчути своє рід-
не коріння, відновити за-
гублену пам’ять, усвідо-
мити власну історичну 
місію перед своїм наро-
дом, перед своєю Держа-
вою, перед своїми дітьми 
та онуками». 
 Ми не зупиняємось на 
досягнутому і, повторю-
ючи девіз гетьмана Ро-
зумовського «Славу при-
множувати справами», 
щодня робимо малі й ве-
ликі українські справи. 
І готуємось до першого 
ювілею гетьманського па-
лацу, який відзначимо у 
колі видатних українсь-
ких артистів — разом із 
талановитим Тарасом То-
полею та гуртом «Антиті-
ла», драйвовими Юрієм 
Журавлем та гуртом «ОT 
Vinta», ніжною Христи-
ною Соловій. Один з кра-
щих шоуменів країни — 
Сергій Притула — буде 
ведучим нашого концер-
ту! 
 Запрошуємо вас на 
грандіозний концерт 
«Viva Батурин!», який 
відбудеться 23 серпня 
2019 року о 19-00 на тери-
торії палацу гетьмана Ки-
рила Розумовського, щоб 
усім разом відзначити де-
сяту річницю відроджен-
ня палацу та відродження 
нашої історії! ■
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НАЦІЯ

Гетьманські зали. Ренесанс
Упродовж десятиліття після реставрації збирає поціновувачів історії 
і культури палац Кирила Розумовського

■

Зала гетьманського палацу в Батурині.
Фото надані НІКЗ «Гетьманська столиця».

❙
❙

Перші щирі побажання від президента Віктора Ющенка в день 
відкриття гетьманського палацу 22 серпня 2009 року. 

❙
❙

Батурин запрошує!❙
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«За тиждень до старту континентального форуму я почала уявляти, 

як здійснюється моя чемпіонська мрія, й завдяки важкій роботі та 
наполегливим тренуванням я досягла того, чого бажала».

Софія Лискун
українська стрибунка у воду

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Залишившись без медалей 
у стартовий день домашнього 
чемпіонату Європи, українські 
стрибуни у воду активно взяли-
ся надолужувати згаяне. І після 
п’ятого місця в командних зма-
ганнях уже поклали до синьо-
жовтої скарбнички три нагоро-
ди — два «золота» та одне «сріб-
ло», що дозволило українській 
збірній разом із німецькою ко-
мандою захопити лідерство в 
медальному заліку.
 «Золотий» дубль українські 
водні акробати зробили в дру-
гий змагальний день, коли Вік-
торія Кесар та Станіслав Оле-
фірчик перемогли в синхронно-
му міксті на 3-метровому трам-
пліні, а Софія Лискун досягла 
тріумфу на 10-метровій вишці.
 Третя континентальна наго-
рода, здобута українською збір-
ною на ЧЄ в Києві, належить 
Олегу Колодію, котрий у про-
тистоянні із зірковим німцем 
Патріком Хаусдінгом на метро-
вому трампліні піднявся на дру-
гу сходинку п’єдесталу. «Для 
«золота» не вистачило склад-
ності в останньому стрибку», — 
так прокоментував протисто-

яння «на метрі» з 14-разовим 
чемпіоном Європи український 
спортсмен.
 Так само між представни-
ками німецької та українсь-
кої збірної точилася боротьба 
за «золото» й у змаганнях змі-
шаних дуетів на триметровому 
трампліні. І в цьому випадку з 
різницею в 3,6 бала перемогли 
Кесар та Олефірчик. На думку 
переможців, не обійшлося в цій 
історії без удачі та підтримки 
рідних стін.
 А от тріумф 17-річної Лис-
кун мав беззаперечний харак-
тер, адже свою найближчу кон-
курентку — Селін Ван Дуйн iз 
Голландії — вона випередила на 
25,5 бала. «За тиждень до стар-
ту континентального форуму я 
почала уявляти, як здійснюєть-
ся моя чемпіонська мрія», — 
сказала після церемонії наго-
родження новоспечена чемпіон-
ка Європи, котра на додачу до 
«золота» ЧЄ отримала не менш 
важливий приз — олімпійську 
ліцензію на Ігри-2020.
 Нещодавній чемпіонат сві-
ту з водних видів у Кванджу, 
де масово роздавали перепуст-
ки до Токіо, Софія пропустила 
через травму. Тож була змуше-

на з подвійним запалом бороти-
ся на вишці на домашньому ЧЄ, 
де лише переможець ставав во-
лодарем заповітної ліцензії. Ці-
каво, що у кваліфікаційній сесії 
Лискун показала лише сьо мий 
результат, повністю заваливши 
один iз регламентованих стриб-
ків. Водночас у фіналі 17-річна 
уродженка Луганська не поми-
лялася. «Завдяки важкій роботі 
та наполегливим тренуванням 
я змогла втілити в життя свою 
мрію стати чемпіонкою Європи 
й здобути перепустку на Олім-
пійські ігри», — відзначила 
Лискун.
 Колега Софії по спеціаліза-
ції — 13-річний майстер стриб-
ків із 10-метрової платформи 
Олексій Середа — вже має олім-
пійську ліцензію. Проте його 
бажання перемогти на домаш-
ньому ЧЄ також має додаткові 
стимули. У разі, якщо талано-
витому стрибуну із Запоріжжя 
вдасться здобути континенталь-
не «золото», тоді Середа ста-
не наймолодшим в історії чем-
піоном Європи й перевершить 
таким чином вікове досягнен-
ня триразового чемпіона світу, 
призера двох Олімпіад — бри-
танця Томаса Дейлі. ■

Григорій ХАТА

 Якось від самого початку в 
колі динамівських уболіваль-
ників панував неприхований 
песимізм щодо успішного про-
ходження їхньою командою 
кваліфікаційного раунду Ліги 
чемпіонів.
 Мовляв, із жеребом, який 
у суперники по третьому раун-
ду відбору послав бельгійський 
«Брюгге», команді не пощас-
тило. І шансів на проходження 
бельгійського віце-чемпіона у 
підопічних Олександра Хацке-
вича не так уже й багато. Коли 
ж столичні футболісти програ-
ли в Бельгії — 0:1, оптимізму, 
звісно ж, це не додало.
 Неймовірно низька продук-
тивність в атаці, де «біло-сині» 
спромоглися на один приціль-
ний удар по воротах кіпера 
«Брюгге» Сімона Міньйоле, за-
роблене на рівному місці доле-
носне для підсумкового резуль-
тату поєдинку пенальті новач-
ком «Динамо» Олександром 
Караваєвим — слабке підґрун-
тя для успішного проходження 
бельгійського бар’єра.
 Водночас у Бельгії не поспі-
шають радіти, адже розуміють, 
що команда Філіпа Клеман-
на виграла лише першу части-
ну двораундового протистоян-

ня. «Шанси залишаються 50 на 
50», — наголошують бельгійсь-
кі ЗМІ.
 Про те, що далеко ще нічо-
го не втрачено, кажуть і в «Ди-
намо», хоча для виходу в «плей-
оф» кваліфікації Суперліги ко-
манді Хацкевича в повторно-
му матчі з «Брюгге» доведеться 

показати зовсім інший рівень 
гри, ніж у Бельгії. «Нам слід 
бути сильними й за підтримки 
наших уболівальників зіграти 
якомога краще. Ми переконані, 
що зможемо зробити «камбек» 
у Києві», — заявив уругвайсь-
кий новачок «біло-синіх» Кар-
лос Де Пена.

 Разом з іншим новим при-
дбанням столичного клубу — 
гравцем збірної Люксембургу 
Жерсоном Родрігесом — вони 
непогано оживили гру киян у 
Брюгге, однак не змогли реалі-
зувати свої нагоди для взяття 
воріт.
 «Тренер випустив мене на 

поле, аби побачити мої можли-
вості. На жаль, я втратив кіль-
ка шансів: далося взнаки пев-
не хвилювання. Але попереду 
матч-відповідь і ми виправимо 
ситуацію», — відзначив Родрі-
гес.
 Щоправда, перед київським 
побаченням з «Брюгге» (13 сер-
пня) на «Динамо» в суботу че-
кає принципове побачення на 
НСК «Олімпійський» з основ-
ним конкурентом за національ-
не «золото» — «Шахтарем».
 Традиційно  поєдинок піді-
грівається ззовні провокацій-
ними новинами, на кшталт тієї, 
що колишній наставник «гір-
ників» румун Мірча Луческу 
отримав пропозицію очолити 
київське «Динамо». Про таке, 
начебто, 74-річний спеціаліст 
заявив румунському виданню 
Gazeta Sporturilor. У повідом-
ленні йдеться про те, що екс-
наставник «Шахтаря» прибуде 
до Києва на українське «класи-
ко», після котрого й має визна-
читися з відповіддю на пропо-
зицію. Без сумніву, подібна но-
вина, якою б «смаженою» вона 
не була, для обох команд мати-
ме стимулюючий влпив — роз-
гарячить одних і підбадьорить 
інших. Одне лише питання, чи 
вистачить у динамівців сил на 
максимальну викладку в двох 
найближчих матчах, які мати-
муть для них, особливо для їх-
нього головного тренера Олек-
сандра Хацкевича, доленосне 
значення. ■

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Стати сильнішими
Після невдачі в гостьовому поєдинку динамівські футболісти розраховують здійснити 
«камбек» у матчі-відповіді проти бельгійського віце-чемпіона

■

У Брюгге динамівці не змогли вразити ворота конкурента за місце у кваліфікаційному «плей-оф» Суперліги.
Фото з сайта fcdynamo.kiev.ua.

❙
❙

ТАБЛО

 Ліга чемпіонів. Третій кваліфі-
каційний раунд. Перша гра. 
«Брюгге» (Бельгія) — «Динамо» 
(Україна) — 1:0 (Ванакен, 37 (пен.).

■

Вікторія Кесар i Станіслав Олефірчик здобули першу 
для України золоту медаль на домашньому ЧЄ-2019.
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

❙
❙
❙

ВОДНІ ВИДИ

Чемпіонські мрії в реальності
На домашньому чемпіонаті Європи в Києві українські стрибуни 
у воду вже здобули дві золоті нагороди

■
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ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

 Розмова двох подруг:
 — Як тобі твій наречений?
 — Подарував мені норкову 
шубу та діамантове кольє.
 — Молодець.
 — А вчора попросив моєї 
руки.
 — Ну ось, уже почав еконо-
мити.

* * *
 Після знайомства на сайті:
 — Як я вас упізнаю?

 — Я буду одягнена в червону 
сукню. А щоб я упiзнала вас, три-
майте в руках норкову шубу 46-го 
розміру.

* * *
 Двоє приятелів:
 — Що це ти вирізав iз газети?
 — Замітку про чоловіка, що 
убив дружину, яка нишпорила по 
його кишенях.
 — І що ж ти з нею зробиш?
 — Покладу в свою кишеню.

Пошматована душа митця
За життя при «совєтах» художник Веніамін Кушнір не мав жодної персональної виставки

По горизонталі:
 4. …-Могила, висота на До-
неччині, яку в 2014 році протя-
гом місяця в оточенні утримували 
наші бійці на чолі з полковником 
Ігорем Гордійчуком. 7. Один із 
четвірки, яка в байці захотіла зіг-
рати квартет. 8. Італійська націо-
нальна валюта до введення євро. 
9. Місто, яке росіяни вважають 
батьківщиною одного з богатирів. 
10. Місто на Донеччині, під яким 
у 2014 році росіяни утворили пер-
ший кривавий «котел», розстрі-
лявши майже впритул «зелений 
коридор». 11. Людина, яка щось 
створила. 14. Знаменитий учений, 
який відкрив теорію відносності. 
17. Місто на Луганщині, назване 
на честь відомого підприємця і 
мецената. 18. Люлька, яку на Гу-
цульщині курять навіть жінки. 21. 
«Я нині вже не той. Мені вже не 
до слави. Уранці встати, думаю, 
чи варт? У Паволочі дощ. У нас ... 
трави. У відьми поперек. У мене 
голова». (Ліна Костенко). 23. Ві-
доме французьке місто. 24. Гол-
лівудський актор, зірка фільмів 
«9 з половиною тижнів» та «Рес-
лер». 25. Ім’я української акторки, 
яка зіграла роль Ольги Петлюри 
у фільмі «Таємний щоденник Си-
мона Петлюри». 28. Людина, над-
звичайно скромна і невибаглива в 
побуті. 
По вертикалі:
 1. Річка на Сумщині і Полтав-
щині. 2. Людина, яка в музично-

му гурті грає на клавішних інс-
трументах. 3. Третє за величиною 
місто і найбільший порт Литви. 4. 
Особина жіночої статі у тварин. 5. 
Сергій Притула як учасник влас-
ного шоу. 6. Майстер, який виго-
товляє ремінну збрую. 12. Один з 
епітетів Бога. 13. Волосинки в хут-
рі тварини, що відрізняються від 
решти шерсті довжиною і кольо-
ром. 15. Тілесно-духовна прак-
тика, спрямована на досягнення 
душевного спокою і гармонії. 16. 
«Ой чарує ... — циганка, місяць 
срібло розсипа своє. У душі стри-
воженій до ранку хвилями чекан-
ня виграє» (пісня). 18. Найтонша 
грань душі. 19. Королівський бла-
зень, чий череп знайшов Гамлет. 
20. Команда собаці принести ки-
нутий предмет. 22. Південноаме-
риканська в’ючна тварина родини 
верблюдів.

Кросворд №85 
від 2—3 серпня

з 12 до 18 серпня
 Овен (21.03—20.04). Люди цього знака 
— природженi дипломати. При знайомстві з 
ними ви можете бути зачаровані: їм нічого не 
варто підкорити вас своєю товариськістю та 
енергійністю.
 Дні: спр. — 15; неспр. — 16.
 Телець (21.04—21.05). Ви маєте намір 
домагатися успіху за будь-яку ціну, помiчник 
у цьому — вроджена чарівність. Незважаю-
чи на талант маніпулятора, багато хто хотів би 
мати вас серед своїх друзiв.
 Дні: спр. — 16; неспр. — 18. 
 Близнюки (22.05—21.06). У роботі ви 
завзятi, завжди готовi до труднощів, умієте їх 
долати і домагатися свого. Усе це робить вас 
хорошим i вiдповiдальним працівником.
 Дні: спр. — 12; неспр. — 14.
 Рак (22.06—23.07). На роботi ви незмiн-
ний лiдер. Інодi тиснете на колег, ваша думка 
безапеляційна, зате відданість спільній справі 
ні у кого не викликає сумнівів.
 Дні: спр. — 16; неспр. — 18.

 Лев (24.07—23.08). Ви сильна і завзята 
людина, віддана роботі та сім’ї. Неквапливо, не 
відволікаючись на дрібниці, йдете вперед і не 
збираєтеся зупинятися доти, доки не досягне 
мети.
 Дні: спр. — 13; неспр. —14.
 Діва (24.08—23.09). За натурою ви лі-
дер і бунтар. Правила, яким повинні підкоря-
тися всі, не для вас. Ви живете за своїми зако-
нами, слідуючи велінням неспокійного серця.
 Дні: спр. — 16; неспр. — 17.
 Терези (24.09—23.10). Замість того, 
щоб iти второваною дорогою, ви практично в 
усьому шукаєте нові, більш перспективні та ці-
каві шляхи, й іноді дійсно їх знаходите. А іноді 
втрачаєте абсолютно все.
 Дні: спр. — 15; неспр. — 16.
 Скорпіон (24.10—22.11). Вони зазвичай 
ведуть замкнений спосiб життя. Але їхнi ідеї 
такi цікаві, а слова щирі та гарячі, що  з легкiс-
тю можуть заразити оточуючих своїм ентузіаз-
мом.
 Дні: спр. — 12; неспр. — 14.

 Стрілець (23.11—21.12). Ви нерідко є 
ідейним натхненником різних справ і заходів. 
Вам легше, ніж будь-кому іншому вдається ор-
ганізувати людей на новий проект або втягнути 
їх у нову авантюру.
 Дні: спр. — 15; неспр. — 16.
 Козеріг (22.12—20.01). Ваше життя 
сповнене незвіданого, тож його можна порів-
няти з небезпечною пригодою. Більшість 
нестандартних ідей містять у собі елементи 
ризику.
 Дні: спр. — 13; неспр. — 14.
 Водолій (21.01—19.02). Ви звикли йти у 
своїх проектах ва-банк, щоб у результаті отри-
мати все або нічого. Для вас із вашим макси-
малізмом це здається нормою.
 Дні: спр. — 15; неспр. — 17.
 Риби (20.02—20.03). Любов до адре-
наліну нерідко проявляється у захопленнi не-
безпечними видами спорту або у виборі про-
фесії, пов’язаної з ризиком. Інодi самовпев-
неність штовхає на порушення закону.
 Дні: спр. — 17; неспр. — 18.

10—11 серпня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвнiчно-захiдний, 
5-10 м/с. Температура вночi +15...+17, удень +25...+27. Пiсля-
завтра температура вночi +15...+17, удень +25...+27.

Миргород: без опадiв. Уночi +13...+15, удень +26...+28. Вiн-
ниця: без опадiв. Уночi +13...+15, удень +26...+28. Одеса: по-
мiрний короткочасний дощ. Уночi +16...+18, удень +27...+29.

8 серпня температура води в Чорному та Азовському мо-
рях становила 21-24 градуси, поблизу Одеси — 13 градусiв, 
у Днiпрi бiля Києва — 22.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Трус-
кавець: уночi +13...+15, удень +25...+27. Моршин: уночi 
+14...+16, удень +24...+26.

Дара ГАВАРРА

 Переважно про 
зірок пишуть, що 
вони, розлучилися 
чи поскандалили. 
Наскільки ж при-
ємні новини про те, 
що хтось чекає по-
повнення, адже що 
може бути прекрас-
ніше за народжен-
ня нового життя... 
Ось і зірка сві-
тового, не по-
боїмося цього 
слова, масшта-
бу Ніколь Кідман 
(серед ролей якої 
і принцеса Мона-

ко) ошелешила своїх прихильників новиною, 
що вони з чоловіком — музикантом Кі-

том Урбаном — очікують на поповнен-
ня. Оце так новина, адже актрисі — 
52 роки! Звісно, в такому віці важ-
ко завагітніти природним шляхом, 

тож Ніколь відважилася на ЕКО 
і була дуже здивована й 

потішена, що все вийшло 
з першого разу.

Нагадаємо, що у 
шлюбі з Урбаном 
Кідман народи-

ла двох пре-

красних до ньок — Сандей Роуз (у 41 рік!) та 
Фейт Маргарет (подейкують, що дитину вино-
сила сурогатна мама). Причому Сандей Роуз 
дивовижно нагадує маму і має такі ж золотисті 
кучері, Фейт же — копія батька. Пара пройш-
ла через багато випробувань, але діти, мабуть, 
стали тим цементом, який скріпив їхній союз.
 У попередньому шлюбі з Томом Крузом 
у Кідман не було власних дітей, тож вони 
всиновили двійко діток. Після розлучення 
діти висловили бажання залишитись із бать-
ком, і ця звістка глибоко ранила Ніколь, тож 
вона перестала турбуватися їхньою долею. 

Подейкують, що «нові» і «старі» 
діти актриси навіть не знайо-

мі між собою. ■

Ніколь Кідман.❙

ПОЛІТ ЛЕЛЕКИ

«Принцеса Монако» при надії
Ніколь Кідман у 52 роки чекає на поповнення

■
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