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Еліна Світоліна стала 

першою українською 

тенісисткою, 

котра пробилася до 

півфіналу Відкритої 

першості США

Співачка — про критичність до своїх текстів, 

улюблені книжки авторства Юрія Андруховича 

і Томаса Манна та лекцію в бібліотеці Botan
стор. 14» стор. 15»

Поспішіть передплатити «Україну молоду» на четвертий квартал!                                            стор. 7

Христина Соловій: Мені 
було б цікаво зіграти 

в українському кіно

Битися за кожен м'яч

стор. 13»

Руське Поле як дзеркало 

реформи місцевого 

самоуправління

Об’єднана громада 
дитсадкового періоду

стор. 3»

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 5,263 грн 

1 € = 27,835 грн

1 рос. руб. = 0,379 грн

Крути педалі, — 
виглядай стильно!
Херсонські красуні перехопили ініціативу демократичного велопересування 
у «закортеженого» президента

Велосипед — універсальний вид транспорту. Доведено дівчатами з Херсона.❙
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«Сподіваюсь, що Антикорупційний суд запрацює дуже швидко, якісно. Закликаю 
колег бути готовими до тиску. Але єдиний спосіб цьому тиску протидіяти — це 
робота винятково відповідно до вимог закону». 

Артем Ситник
директор Національного антикорупцій-

ного бюро України

УКРАЇНА МОЛОДА

доларів 
збільшив-

ся державний борг України в липні у порівнянні з по-
переднім місяцем, оприлюднено на сайті Мінфіну.

На 2,04 млрд євро 
кошту-

ватиме перепис населення України, заявив голо-
ва фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

доларів 
імпортувала Україна картоплі цьогоріч, 
підрахували у ДФС.

гривень 
в и т р а т и -

ла ЦВК на нагрудні значки для де-
путатів, надає інформацію система 
Prozorro.

євро 
в и д і л и л а 

гуманітарної допомоги потерпілим від вій-
ни на Донбасі Німеччина, повідомили у по-
сольстві Німеччини в Україні. 

Не менше 90 млн 1,8 млн На  1 млнМайже на  8 млн 
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

Леонід ШКІЛІНДЕЙ

 Збройні формування 
Російської Федерації та їхні 
посіпаки 3-4 вересня наро-
щували кількість обстрілів. 
Зафіксовано 22 випадки по-
рушення режиму припи-
нення вогню. Противник об-
стрілював позиції підроз-
ділів Об’єднаних сил із забо-
ронених Мінськими угодами 
калібрів озброєння. Крім того 
— з озброєння БМП, гранато-
метів різних систем, вели-
кокаліберних кулеметів та 
стрілецької зброї.
 На Донецькому напрям-
ку в районі відповідальності 
оперативно-тактичного уг-
руповання «Схід» позиції 
Об’єднаних сил обстрілюва-
ли в районі населених пунктів 
Водяне, Опитне, Верхньото-
рецьке, Авдіївка, Павлопіль, 
Новогнатівка, Новотроїцьке, 
Гнутове. На Луганському на-
прямку в районі відповідаль-
ності оперативно-тактично-
го угруповання «Північ» во-
рог вів вогонь по позиціях 
наших захисників поблизу 
Майорська, Шумів, Півден-
ного, Зайцевого, Хутора Віль-
ного, Новгородського, Троїць-
кого, Кримського, Попасної. 
Внаслідок ворожого обстрілу 
один військовослужбовець зі 

складу Об’єднаних сил заги-
нув, четверо отримали пора-
нення.
 Зранку 5 вересня ворог про-
довжував порушувати режим 
припинення вогню: на До-
нецькому напрямку неподалік 
Талалаївки — зі стрілецької 
зброї; під Горлівкою в районі 
Зайцевого — з мінометів 
калібру 120 мм, великокалі-
берних кулеметів та стрілець-
кої зброї, неподалік Південно-
го — з мінометів калібру 120 
мм, великокаліберних куле-
метів та стрілецької зброї. Уп-
родовж «хлібного» перемир’я 
українська сторона Спільного 
центру з контролю та коорди-
нації питань припинення вог-
ню та стабілізації лінії роз-
межування сторін фіксува-
ла факти порушення режиму 
тиші збройними формування-
ми Російської Федерації та їх-
німи посіпаками. 
 Один із висновків СЦКК 
— бойова активність окупан-
тів спрямована на дискреди-
тацію підрозділів Об’єднаних 
сил в очах місцевого населен-
ня та світової спільноти. За 
даними української сторо-
ни СЦКК, у період з 21 лип-
ня по 2 вересня противник 
здійснив 32 обстріли пози-
цій підрозділів Об’єднаних 
сил. Встановлено, що під час 

вогню окупанти випустили 
247 боєприпасів, із них арти-
лерійських снарядів каліб-
ром 122 мм (9 снарядів), міно-
мети 82-го калібру (112 мін), 
міномети 120-го калібру (126 
мін). В одному з випадків, 29 
серпня, під ворожий обстріл 
потрапило подвір’я житло-
вого будинку в селищі Ново-
луганському. Кулею каліб-
ру 7,62 мм важко поранили 
сімдесятидев’ятирічну жін-
ку. Постраждалу доставили 
до Світлодарської міської лі-
карні з діагнозом: «відкри-
тий вогнепальний перелом». 
А 31 серпня під час ворожого 
обстрілу із забороненої Мінсь-
кими угодами зброї — арти-
лерійських систем калібром 
122 мм (6 прильотів із 7) у Во-
дяному в центрі села пошко-
джено присадибну ділянку та 
житловий будинок по вулиці 
Дачній; чотири снаряди ляг-
ли саме по житловій вулиці. 
Від пожежі, що розпочалась 
внаслідок артилерійського 
обстрілу, постраждало кіль-
ка житлових будинків. Лише 
дивом під час обстрілу ніхто 
з мирних мешканців не пост-

раждав.
 4 вересня в Одесі похова-
ли лікаря травматолога-тера-
певта Івана Герцена, який у 
статусі волонтера надавав ме-
дичну допомогу в зоні ООС. 
Його ім’я не внесено в офіцій-
ну статистику загиблих у зоні 
ООС. Бо загинув він не на лінії 
фронту. 37-річний медик рап-
тово помер просто на робочо-
му місці, у госпіталі. За сло-
вами колег, напередодні заги-
белі лікар брав участь в еваку-
ації поранених, коли машина 
потрапила під масований об-
стріл. Після цього в нього тра-
пився інфаркт. Іван Іванович 
Герцен народився 19 червня 
1982 року. Закінчив Одесь-
кий національний медичний 
університет, працював у місь-
кій поліклініці №6. У листо-
паді 2018 як офіцер запасу 
призваний до лав Збройних 
сил. Працював у військово-
му госпіталі у Дніпрі. Лікар 
навіть жив при госпіталі і був 
готовий прийти на допомогу в 
будь-який час доби.
 Світла пам’ять загиблому. 
Родині і близьким — глибокі 
співчуття. ■

ГРОМАДСЬКА ДУМКА

Хабар як 
норма життя
В опитуванні Фонду 
«Демократичні 
ініціативи» 25% українців 
заявили, що хабар 
є нормою життя
Соломія БОНДАРЕНКО

 Кожен четвертий українець, відпові-
даючи на запитання соціологів, заявив, 
що давати хабарі в Україні є нормою. 
Такі результати опублікували у Фондi 
«Демократичні ініціативи» імені Іль-
ка Кучеріва. За словами директора Фон-
ду, соціологи фіксували тенденцію, що 
люди дають хабарі ініціативно. «Коли 
ми запитували, чому люди дають хабарі, 
наприклад, 25% вважають, що це вже 
норма нашого життя. Тому з цим яви-
щем треба боротися, але треба ще боро-
тися в мізках наших людей», — заявила 
директор Фонду Ірина Бекешкіна. При 
цьому, згідно з матеріалами досліджен-
ня, 32,1% респондентiв вважають, що 
люди дають хабарі, «тому що так людям 
простіше й легше вирішити їхні пробле-
ми», а 19,7% називають причиною те, 
що «з них вимагають хабарі».
 Окрім того, за результатами дослід-
ження, 8,8% опитаних зазначили, що їм 
особисто або членам їхньої родини впро-
довж останніх 12 місяців доводилося да-
вати хабар за отримання адміністратив-
них послуг. 
 Цікаво, що, за даними аналогічного 
дослідження, проведеного в грудні 2014 
року та листопаді 2015 року, 10,7% та 
11,5% респондентів відповідно заявили 
про те, що їм або членам їхніх родин до-
водилося давати хабар за отримання ад-
міністративних послуг. За результатом 
дослідження, проведеного в липні 2019 
року, 8,8% опитаних дали ствердну від-
повідь на це питання. «Визнання фак-
ту давання хабара залишилося на попе-
редньому рівні, тому що 10,7% і 8,8% — 
2% різниці. З точки зору соціології, це 
не так багато. Але якщо порівняти з мас-
штабами надання хабара за інші послу-
ги в інших інстанціях, думаю, це пога-
но, але не є кричущою цифрою порівня-
но з іншими», — зазначила пані Бекеш-
кіна.
 При цьому, як додав заступник го-
лови правління Центру політико-право-
вих реформ Віктор Тимощук, посилаю-
чись на результати вказаного досліджен-
ня, «менш ніж 2% споживачів сказали, 
що з них вимагали хабар». «Тому якщо 
ми говоримо про кількість тих, хто да-
ють хабарі, то все ж таки треба, щоб і сус-
пільство видужувало і робило висновки, 
чому ми нарікаємо на хабарі, якщо самі 
їх пропонуємо», — вважає Тимощук.
 Дослідження проведено Фондом «Де-
мократичні ініціативи» імені Ілька Ку-
черіва спільно з соціологічною службою 
Центру Разумкова з 12 по 17 липня 2019 
року. Було опитано 2018 респондентів ві-
ком від 18 років у всіх регіонах України, 
за винятком Криму та тимчасово окупо-
ваних територій Донецької та Лугансь-
кої областей. Теоретична похибка ви-
бірки не перевищує 2,3%. ■

■

Катерина БАЧИНСЬКА

 Звільнити Віталія Кличка з посади голови КМДА 
шостий президент Володимир Зеленський намагався 
ще за головування Володимира Гройсмана. Проте по-
передній прем’єр-міністр України відмовився роз-
глядати це питання. Новообраний уряд вирішив не 
відтягувати і задовольнив прохання глави держави. 
«Особисто я дуже поважаю пана Кличка, він вели-
кий чемпіон і людина, яка зробила дуже багато для 
країни, але я б із задоволенням звільнив не його, а 
пана Столара, наприклад, але формальної посади 

в цієї людини немає, тому це зробити було неможливо. В мене немає 
ніяких сумнівів у тому, що в Києві не припинилася корупційна прак-
тика і в Києві досі існують групи впливу, які насправді дуже сильно 

впливають на діяльність адміністрації», — сказав прем’єр.
 Не довго мовчав і Віталій Кличко. За годину після голосу-

вання уряду він зібрав пресконференцію, на якій пові-
домив, що не збирається здаватися і віддавати поса-
ду, на яку його обрали кияни. «Діючи таким чином, 
киян сьогодні хочуть позбавити права обирати вла-
ду. У жодній європейській країні, в жодному євро-
пейському місті владу не призначають, її обирають 
люди», — зазначив Кличко. Окрім цього, він наго-
лосив, що проти нього розпочали широку кампанію з 
дискредитації: «Я вже неодноразово говорив, що про-

ти мене розгорнута широка кампанія з дискредитації, ви-
ходять сюжети на одному із загальнонаціональних ка-

налів, надумані провадження проти мене». Водночас 
Кличко зазначив, що його «можуть звільнити лише 
кияни, які обрали його на виборах київським міським 
головою і поклали відповідальність за зміни і пере-
творення у столиці». 

 Крапки над «і» має розставити президент Воло-
димир Зеленський, чий підпис потрібен, щоб завершити 

процедуру позбавлення Кличка посади голови КМДА. Про-
те сумнівів у тому, що Зеленський таки підпише заяву, май-

же не залишається. Адже саме від його офiсу подали 
до Кабміну заяву про звільнення Кличка. Хто ж 
стане новим головою КМДА, новообрана влада 
поки не афішує, проте, за інформацією низки 
ЗМІ, новим очільником КМДА, ймовірно, може 
стати колишній генеральний продюсер телека-
нала «1+1», а відтепер народний депутат від 
партії «Слуга народу» Олександр Ткаченко. ■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Президент Росії Володимир Путін заявив, що українці та росіяни — 
«частини одного народу», і нормалізація відносин залежить від офіцій-
ного Києва. Цю думку він озвучив у Владивостоці, на Східному економіч-
ному форумі, на запитання, які можливості на «українському напрямку» 
відкриються після обміну утримуваними особами. Синхронно з цією за-
явою Київський апеляційний суд 5 вересня ухвалив рішення про звільнен-
ня з-під варти під особисте зобов’язання Володимира Цемаха — найман-
ця бойовиків, який озвучив власну причетність до збиття малайзійського 
боїнга рейсу MH17 над Донбасом у липні 2014-го. Раніше засновник гру-
пи волонтерів-розслідувачів Bellingcat Еліот Хіггінс висловив побоюван-
ня, що Україна може видати Росії «ключового свідка» у справі про MH17. 
Правоохоронці Нідерландів заявили про бажання допитати Цемаха, а єв-
родепутати закликали Зеленського не віддавати його Росії. У 2015 році в 
інтерв’ю Цемах сам розповів, як його люди збивали українські військові 
літаки та про те, як він ховав «Бук», з якого, за даними журналістів-роз-
слідувачів Bellingcat, був збитий малайзійський літак.

■

НА ФРОНТІ

Блюзнірські обстріли
Окупанти всіляко намагаються 
дискредитувати підрозділи Об’єднаних 
сил в очах місцевого населення 
та світової спільноти

■

ВІДДІЛ КАДРІВ

Усуваємо Кличка, 
маємо на увазi 
Столара
Кабмін підтримав звільнення 
Кличка з посади голови 
КМДА, проте він залишає 
за собою посаду мера 

■

Малюнок Володимира СОЛОНЬКА.❙
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Ірина КИРПА

 На честь Дня міста в Херсоні 
пройде велопарад дівчат у вечірніх 
сукнях та на підборах. У другу су-
боту вересня з нагоди 241-ї річниці 
заснування рідного обласного цен-
тру мешканки Херсонщини проде-
монструють всій Україні, наскіль-
ки розкішно і стильно може вигля-
дати дівчина або жінка, що їде вело-
сипедом.
 Не секрет, що останніми рока-
ми саме велосипед набуває великої 
популярностi на вулицях українсь-
ких міст завдяки тому, що це еколо-
гічно чистий вид транспорту, який, 
на відміну від авто, не вимагає що-
денних додаткових витрат. Мину-
лоріч на акцію «Велопарад дівчат» 
з’їхалося понад 100 мешканок Хер-
сона та області. В ошатних спідни-
цях, iз квітами у волоссі, на підбо-
рах — саме так більшість представ-
ниць прекрасної статі проїхалась 
вулицями Херсона на своїх вело-
машинах.
 — Мета нашої акції полягає у 
тому, щоб продемонструвати: вело-
сипед — універсальний вид транс-
порту, який однаково добре підхо-
дить як для занять спортом, так і 
для відпочинку, — стверджує один 
з активістів громадської організа-
ції «ВелоХерсон» Ярослав Кінце-

вий. — Одні учасниці використову-
ють велосипед як засіб пересуван-
ня містом, інші винятково у спор-
тивних цілях, але на День міста всі 
дівчата проїдуться спільним марш-
рутом по Херсону.
 За словами Ярослава Кінцево-
го, в місті спостерігається бум ве-
лоруху, але жахає статистика ДТП 
за участю велосипедистів за остан-
ній рік. Проблему мають вирiшити 
представники влади Херсона та про-
думати систему велодоріжок, яких 
поки що по місту обмаль, та й прої-
хатися ними можна хіба у парках.
 А поки місцева влада розгой-
дується, активісти велоруху прово-
дять акції, велопаради та спеціаль-
ні заняття, які допомагають херсон-
цям дізнатися, як правильно «три-
матися у сідлі», а також які правила 
дорожнього руху велосипедисту слід 
запам’ятати у першу чергу.
 Велопробіг дівчат традиційно 
візьме старт у парку «Херсонська 
фортеця», а очолять колону наймо-
лодші учасники свята. Організато-
ри велопараду проведуть інструк-
таж iз дотримання Правил дорож-
нього руху та уважності на дорозі.
 Один iз постійних учасників 
велопараду, мешканець Херсона  
Олександр Точоний розповів, що 
пересісти на велосипед його змуси-
ла отримана травма ноги. Згодом 

долучив до доброї справи родину: 
дружину Ларису та 9-річну доньку 
Софію.
 — Дочка завжди їде посередин-
ці, так дитину страхуємо, — роз-
повідає Олександр Точоний. — На-
магаємося пояснити і правила до-
рожнього руху, і як слід швидко ре-
агувати на дорозі.
 Тепер херсонська родина дуже 
часто виїжджає на велосипедах по 
продукти або на природу. Це до-
помагає підтримувати здоров’я та 
оберігає сімейний бюджет від не-
потрібних витрат.
 Крім велопараду дівчат, 14 вере-
сня, на День міста в Херсоні, прой-
де концерт за участю Злати Огнє-
вич, Сергія Бабкіна, Ivan NAVI та 
Андріани. З нагоди свята на різ-
них майданчиках відбудеться од-
разу кілька фестивалів: сучасної 
міської культури Suvorov Street 
Fest, української культури «Етно-
фест», фестиваль Аrt Free Dance 
(тут виступатимуть аматорські хо-
реографічні колективи), дитячий 
фестиваль «Казка у моєму місті», 
фестиваль «Молодіжний квартал», 
де обіцяють краудфандінговій май-
данчик для молоді «Пікнік ідей», 
розважальні програми, концерт-
ні та видовищно-показові виступи. 
Приходьте, приїздіть — гарантова-
но отримаєте задоволення!

Людмила НІКІТЕНКО

 З початком нового навчального 
року учнів Черкаського навчаль-
но-реабілітаційного центру «Краї-
ни добра» обласна влада привітала 
врученням новенького мікроавто-
буса. Як повідомили «Україні мо-
лодій» в Черкаській обласній ад-
міністрації, для купівлі авто з об-
ласного бюджету в цьому році виді-
лили 1,5 мільйона гривень. Ключі 
від мікроавтобуса передав голова 
Черкаської ОДА Ігор Шевченко. За 
його словами, у черкаської влади 
великі плани щодо розбудови цен-
тру, зокрема й ремонту.
 Директорка «Країни добра» 
Ірина Зганяйко зауважує, що в 
навчально-реабілітаційному цент-
рі вже впровадили новації, які до-
помагають малечі з порушеннями 
слуху адаптуватися та інтегрува-
тися в суспільство. Тут намагають-
ся створити для дітей максимально 
комфортні умови. З 2015-го року, 
після реорганізації закладу та ство-
рення навчально-реабілітаційного 
центру для дітей з порушеннями 
слуху, приміщення почали актив-
но ремонтувати. Створили спаль-
ні кімнати, перебудували класи і 
кабінети спеціального призначен-
ня, бухгалтерію, пральню, заміни-

ли систему водопостачання, відре-
монтували покрівлю. А ще зроби-
ли капітальний ремонт харчобло-
ку, їдальні, центрального входу, 
побудували пандус, обладнали цен-
тральні сходи, провели й поточний 
ремонт медблоку, корекційної кім-
нати, майстерні для уроків техніч-
ної та обслуговуючої праці, бібліо-
теки. Також за два роки оновили 
матеріально-технічну базу, — меб-
лі, текстиль, посуд, технічні засоби 
навчання, комп’ютерну техніку.

 Наразі у навчально-реабіліта-
ційному центрі «Країна добра» 
навчається 100 вихованців з усієї 
Черкащини, функціонують дві до-
шкільні групи комбінованого типу. 
Реабілітаційний та освітній процес 
у закладі забезпечують 48 педаго-
гічних працівників — учителі-де-
фектологи, практичний психолог 
та соціальний педагог, учителі фі-
зичної та лікувальної фізкультури, 
музичні працівники, вихователі та 
вчителі-предметники. ■

ЗЛОЧИН І КАРА

Із СІЗО 
на курорт?
Стало відомо, в яких умовах 
відбуватимуть покарання 
фігуранти справи, що отримала 
назву «харківська трагедія»
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 Олена Зайцева та Геннадій Дронов, iз вини яких 
на центральній вулиці Харкова загинуло 6 чоловік, 
відбуватимуть покарання, відповідно, у Покровсько-
му виправному центрі №79 на Дніпропетровщині та 
Крюківській виправній колонії №29, що в Полтавсь-
кій області.
 Як «УМ» уже повідомляла, обидва винуватці 
ДТП отримали чималий термін — 10 років позбав-
лення волі, але умови, в яких відбуватимуть пока-
рання, на думку адвоката потерпілих Лариси Мат-
вєєвої, виявилися не надто суворими. Юриста, зок-
рема, здивував той факт, що Олену відправили не до 
колонії, як того вимагає інкримінована їй стаття, а 
до виправного центру, де відбувають покарання за-
суджені до обмеження волі. «Зайцеву засудили саме 
до позбавлення волі (тобто ізоляції), — повідомила 
юрист у «Фейсбук». — Наразі чекаю від СІЗО офіцій-
ної відповіді. У випадку підтвердження інформації, 
будемо з’ясовувати, за якими критеріями і хто оби-
рав для неї цей заклад».
 У даному випадку йдеться про досить комфортний 
центр, де відбувають покарання жінки за неумисні 
та не надто складні злочини. Живуть вони в будинку, 
що схожий на типовий багатоповерховий гуртожи-
ток. Окрім кімнат, розрахованих на 2 або 12 чоловік, 
тут є душ, кімната для приготування їжі та їдаль-
ня, фітобар зі штучним водоспадом, приміщення для 
сумісного проживання з родичами, коли ті приїжд-
жають вiдвідати близьких. Дозволяють тут жінкам і 
нетипові для виправних закладів «вольності». Вони 
можуть виходити в місто в магазин і навіть їздити до-
дому, якщо відзначаться хорошою поведінкою. Тут 
також дозволяють користуватися інтернетом і від-
бувати покарання в «розкішних» апартаментах, що 
мають назву «Кімната-люкс». Ця «камера» за рівнем 
комфорту чимось схожа на номер у готелі.
 У свою чергу, Геннадія Дронова чекають більш 
суворі, але цілком демократичні умови відбування 
покарання. Установа в селі Божківське Полтавської 
області має статус колонії мінімального рівня безпе-
ки з полегшеними умовами утримання. Сюди ета-
пуюють чоловіків, засуджених за умисні злочини, 
але тут є спеціальний сектор для тих, хто отримав 
першу судимість або скоїв злочин iз необережності. 
На території установи чоловіки доглядають за худо-
бою, обробляють поля, вирощують зернові, технічні 
та баштанні культури, переробляють крупи і борош-
но. Є своя пекарня. За власну працю засуджені отри-
мують заробітну плату, а також можуть навчатись і 
займатися творчістю. Особливість цього закладу по-
лягає і в тому, що саме тут (на території ще одного 
спеціального сектору) відбувають покарання полі-
цейські та працівники інших державних і правоохо-
ронних органів. ■

■

ПРИВІТАННЯ

Із чудовим і оптимістичним 90-літтям 
вітаємо найшанованішу 
й найулюбленішу маму,

 бабусю і прабабусю
Білянську Наталію Дмитрівну!

 Нехай ваше щире натруджене серце рит-
мічно і впевнено відраховує ще багато-ба-
гато секунд, хвилин і років! Здоров’я, 
любові, поваги, тепла і турботи від 
близьких і сотень вдячних уч-
нів — сьогодні і завжди. 

Діти, 
внуки й правнуки

■

дітей 
пішло цьо-

горіч у перший клас в Україні, поінформу-
вали в Міністерстві освіти і науки.

433 тис. хасидів 
може при-

бути до Умані на святкування Рош Гаша-
ни, попереджає пресслужба ДСНС Украї-
ни.

респондентів 
на запитання «Якби у вас була 

можливість вибрати країну, в якій народитися, яку б 
ви вибрали?» — вибрали Україну за підсумками опи-
тування компанії Info Sapiens.

жителів Криму 
притягнули до кримі-

нальної відповідальності з квітня 2015 
року за відмову служити в армії РФ, 
свідчить «Крим.Реалії».

найбільш 
прогре-
с у ю ч и х 

міст світу потрапив Київ згідно зі звітом 
видання The Economist.

До 40 тис. 74 % 59 До ТОП-5
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

СВЯТО

Крути педалі, — виглядай стильно!
Херсонські красуні перехопили ініціативу демократичного 
велопересування у «закортеженого» президента

■

РЕГІОНИ

Автобус для «Країни добра»
Черкаський навчально-реабілітаційний центр розжився власним 
траспортом

■

Радість від новини про новий мікроавтобус.
Фото надане пресслужбою Черкаської ОДА.

❙
❙
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Олег БОРОВСЬКИЙ

 Президент Туреччини Реджеп Таїп 
Ердоган назвав «неприйнятною» ситуа-
цію, коли Туреччина та інші країни, що 
розвиваються, не мають права мати ра-
кети з ядерними боєголовками, повідом-
ляє «Радіо «Свобода».
 Під час виступу 4 вересня на Еконо-
мічному форумі Центральної Анатолії в 

турецькому місті Сівас перед прихиль-
никами владної партії Ердоган пос-
каржився, що держави, які вже мають 
ядерну зброю, чинять активний тиск на 
інших, аби не допустити набуття ними 
військових ядерних технологій.
 При цьому Ердоган не уточнив, чи 
збирається Анкара купувати або розроб-
ляти збройові ядерні технології. Турець-
ка державна агенція Anadolu того ж дня 

поспішила пояснити, що президент Ту-
реччини Реджеп Таїп Ердоган запере-
чив бажання Анкари володіти ядер-
ною зброєю. Мовляв, Ердоган лише вка-
зав, що в багатьох країнах є ядерні боє-
головки, але в Туреччини їх ніколи не 

буде. Але слово все ж пролунало, й бага-
тьох це насторожило. Туреччина, нага-
даємо, підписала Договір про нерозпов-
сюдження ядерної зброї в 1980 році.
 Заяви президента Туреччини прозву-
чали на тлі напруженості відносин між 
Анкарою і Вашингтоном у зв’язку із за-
купівлею Туреччиною російських зеніт-
но-ракетних комплексів С-400. У від-
повідь США пригрозили санкціями, про-
те Ердоган заявив, що російське озброєн-
ня йому потрібно для оборонних цілей і 
що він готовий розглянути варіанти за-
купівель схожих американських систем 
оборони, якщо вони будуть запропоно-
вані на аналогічних умовах.
 Туреччина давно стверджує, що 
їй терміново потрібні системи проти-
повітряної оборони для протидії загрозі 
безпеки через громадянську війну в 
сусідній Сирії. ■

Ігор ВІТОВИЧ 

Генеральний секретар ООН опублікував 
доповідь про права людини в окупова-
ному Криму, відзначивши численні по-
рушення з боку окупаційної влади. До-
повідь під назвою «Стан справ у галузі 
прав людини в Автономній Республіці 
Крим та місті Севастополі, Україна» є 
частиною виконання резолюції, ухвале-
ної Генеральною асамблеєю ООН у груд-
ні 2018 року, повідомляє «Радіо «Свобо-
да». Доповідь, яку оприлюднили на сайті 
організації, базується на відомостях, от-
риманих від Управління верховного ко-
місара ООН з прав людини (УВКПЛ).

У Криму зникають люди
 На початку доповіді зазначається, 
що побувати в Криму і вивчити карти-
ну з правами людини на місці в УВКПЛ 
не було можливості, бо російська сторо-
на заявила про своє «принципове непри-
йняття» резолюції Генеральної асамб-
леї ООН «з кримських та українських 
питань» і відзначила, що готова прий-
мати місії тільки в тому випадку, якщо 
вони будуть проходити «за процедурами 
відвідування території РФ».
 Тож виконати резолюцію Генераль-
ної асамблеї ООН 73/263 Управління з 
прав людини не змогло, у зв’язку з цим 
у своїх висновках доповідь генерально-
го секретаря базується на даних із дис-
танційного моніторингу, який прово-
дить місія УВКПЛ в Україні, що працює 
з 2014 року.
 Доповідь викладена на 18 сторінках і 
включає найважливіші дані, які вдало-
ся зібрати місії, адже Україна співпра-
цювала з нею, надаючи необхідні дані, 
Росія ж відмовилася ділитися інформа-
цією. 
 Доповідь розділена за темами, в яких 
виділено громадянські та політичні пра-
ва, економічні, соціальні та культурні, 
окремо виділено заборону примусово-
го призову до армії та переміщення на-
селення. Доповідь наголошує, що, згід-
но з резолюціями ООН, говорячи про 
«Крим», мається на увазі «Автоном-
на Республіка Крим і місто Севасто-
поль (Україна), що тимчасово окупо-
вані Російською Федерацією», а отже, 
від Росії очікується, що вона буде «ви-
конувати свої зобов’язання згідно з нор-
мами міжнародного права як окупацій-
на держава».
 Документ фіксує численні порушен-
ня міжнародних зобов’язань. Країна-
окупант не має права нав’язувати сво-
го громадянства. Натомість: «Російська 
Федерація автоматично поширила своє 
громадянство на всіх громадян Украї-
ни та осіб без громадянства, які постійно 
проживали в Криму» Це рішення, згід-
но з доповіддю, мало негативні наслід-
ки для прав на проживання та свободу 
пересування. Також були задокументо-
вані випадки, коли люди відмовлялися 
від російського громадянства, а російсь-
ка влада продовжувала їх вважати свої-
ми громадянами. Люди, які все ж змогли 
відмовитися від російського громадянс-
тва, потім мали статус іноземців, не мог-
ли проживати в Криму, мали обмежений 
доступ до соціального забезпечення та ін-
ших державних послуг. Як зазначено в 
доповіді, в Україні зареєстровано понад 
39 тисяч переселенців із Криму.

 Право на правосуддя порушується в 
Криму, оскільки Росія як окупаційна дер-
жава не виконала ще одну статтю Гаазь-
кого положення і не зберегла карне зако-
нодавство України на території Криму. 
Більше того, після «референдуму» 2014 
року Росія перекваліфікувала вже вине-
сені вироки за власним законодавством 
і навіть стала застосовувати своє зако-
нодавство, пов’язане з боротьбою з теро-
ризмом та екстремізмом на випадки, які 
сталися ще до початку конфлікту. Окре-
мо зазначається, що адвокати, які ведуть 
справи про ймовірний екстремізм та те-
роризм, стикаються з перешкоджанням 
їхній роботі, їм погрожують, а в деяких 
випадках затримують.
 Росія порушує право на життя, сво-
боду і безпеку зокрема тим, що умож-
ливлює насильницькі зникнення людей. 
Згідно з даними УВКПЛ, з березня 2014 
року в Криму зникли 42 людини, 38 чо-
ловіків та 4 жінки. На липень нинішньо-
го року 28 людей, які зникли та були не-
законно затримані, були звільнені, 11 
далі вважаються такими, що зникли 
безвісти, і одна людина загинула. Серед 
жертв — проукраїнські та кримськота-
тарські активісти і журналісти. Серед 
186 обшуків, проведених у Криму, 140 
припадають на приватні будинки, бізнес 
чи місце зібрання кримських татар.

Невгодних  виживають  
 Також окупаційна влада не надає 
можливості ув’язненим зустрічати-
ся з українськими дипломатами, поси-
лаючись на «пріоритетність російсько-
го громадянства». У звіті особливо на-
голошено, що «Російська Федерація не 
опублікувала інформації про кількість 
ув’язнених, переведених iз Криму до 
Російської Федерації».
 Згідно зі звітом, Росія порушує сво-
боду думки, сумління, переконань та 
релігії тим, що не реєструє релігійні гро-
мади, які їй були не до вподоби. Зокрема, 
не змогли отримати легального статусу в 
Криму громади Київського патріархату, 
труднощі з реєстрацією мала Українська 
греко-католицька церква, деякі священ-
ники змушенi були покинути Крим через 
погрози фізичної розправи. Окремо до-
повідь генерального секретаря ООН від-
значає переслідування російською вла-
дою прихильників мусульманських груп 
«Хізб ут-Тахрір» та «Таблігі-Джамаат», 
яких у Росії, на відміну від України, вва-
жають терористичними та екстремістсь-
кими організаціями. 
 У Криму порушується свобода дум-
ки та її висловлення тим, що місцева 
«влада» переслідує людей за висловлен-
ня незгоди з російським керівництвом в 
інтернеті, за критику окупації Криму, 

за публікацію в соціальних мережах ма-
теріалів, які вважають «екстремістсь-
кими». При цьому, відповідно до звіту, 
російське законодавство застосовується 
«довільно і вибірково».
 Росія також порушує права жур-
налістів, які змушені піддавати свої ма-
теріали самоцензурі, використовувати 
псевдоніми, а журналістам та громадсь-
ким діячам, які критично налаштовані 
щодо окупації Криму, перешкоджають 
у в’їзді до Криму та у веденні професій-
ної діяльності.

Півострів заселяють росіянами 
 Свобода мирних зібрань та асоціа-
цій, які Росія як країна-окупант мала 
б гарантувати за міжнародним правом, 
зазнала утисків у Криму через заходи, 
які вимагають перереєстрації органі-
зацій та отримання дозволу на зібран-
ня. Так, за проведення одиночного піке-
ту на підтримку інших переслідуваних 
мусульман, у жовтні 2017 року в Кри-
му було притягнуто до адміністративної 
відповідальності 80 осіб.
 Право на збереження самобутності, 
культури і традицій Росія порушує тим, 
що вона «звузила простір для прояву 
української і кримськотатарської само-
бутності та використання своєї культу-
ри в Криму». Росія утискає членів куль-
турних організацій, зокрема чимало ак-
тивістів громадської організації «Ук-
раїнський культурний центр» через 
погрози були змушені покинути окупо-
ваний півострів.
 Також було запроваджено «повну 
заборону на діяльність кримськота-
тарського Меджлісу», незважаючи на 
постанову Міжнародного суду від 19 
квітня 2019 року, в якому від Росії ви-
магалося «утриматися від запроваджен-
ня заходів, що обмежують спромож-
ність кримськотатарської спільноти 
зберігати свої представницькі інститу-
ти, включно з Меджлісом».
 Звіт генерального секретаря ООН 
відзначає, що Росія порушила і майнові 
права, провівши «націоналізацію», в 
результаті якої було «експропрійовано 
щонайменше 4771 об’єкт нерухомості, 
включно з майном фізичних та юридич-
них осіб, що, ймовірно, було здійснено 
без надання компенсації». 
 Росія також проводить «примусове 
виселення», що заборонено міжнарод-
ним правом, російські суди у 2017–2018 
роках винесли постанову про виселення 
з території Криму майже тисячі осіб, із 
них 518 осіб — громадян України. Згід-
но з міжнародним правом, нагадує звіт, 
окупаційна держава не повинна пересе-
ляти на окуповані території своє влас-
не населення. Однак Росія таке пере-
селення заохочує. Згідно з російською 
статистикою, за період 2014–2018 років 
140 198 росіян змінили місце реєстрації 
на кримське.
 Враховуючи таку тривожну інфор-
мацію з окупованого півострова, у своїх 
рекомендаціях і висновках генераль-
ний секретар ООН Антоніу Гутерреш 
закликав Російську Федерацію нада-
ти доступ до території Криму для робо-
ти місії Управління Верховного комі-
сара ООН з прав людини. Втім ігнору-
вати прохання і рішення міжнародних 
інституцій для Росії вже давно стало 
нормою... ■

Слова турецького президента насторожили
експертів.

❙
❙

СЛОВО — НЕ ГОРОБЕЦЬ

Ніби одного Ірану мало
Президент Ердоган заявив 
про ядерні амбіції Туреччини

■

ДО РЕЧІ     

Українською торік навчалося 249 кримських дітей 
 Попри те, що рішення Міжнародного суду від 19 квітня 2017 року зобов’язало Росію «забезпечи-
ти доступність освіти українською мовою», відбувається подальше зменшення доступності українсь-
кої освіти на півострові, наголошується у звіті ООН. Частка учнів, які навчаються в Криму українсь-
кою мовою, зменшилася у понад 50 разів — із 12 694 у 2013/2014 році до 249 дітей у 2018/2019 
навчальному році, і нині становить 0,2% від кількості учнів на півострові.

■

В ОКУПАЦІЇ 

Як виглядає «їхній Крим»? 
Генеральний секретар ООН опублікував звіт щодо 
окупованого українського півострова

■

У липні кримські татари провели акцію протесту на Красній площі в Москві, вимагаючи 
зняти обвинувачення з арештованих земляків. 
Фото espreso.tv.

❙
❙
❙



5УКРАЇНА МОЛОДА

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 6—7 ВЕРЕСНЯ 2019ГАРЯЧА ТЕМА
Ганна ЯРОШЕНКО

— Зателефонуйте завтра ще раз і нага-
дайте про нашу домовленість, — просить 
колишній водій-санітар 8-ї Полтавської ок-
ремої автомобільної санітарної роти ЗСУ 
Ігор Бернацький, коли домовляємося з 
ним про зустріч. — Бо після двох контузій 
маю надто коротку пам’ять.
Ще до російсько-української війни на сході 
України Ігор Борисович купив стареньку 
хату в селі Тростянець неподалік від Пол-
тави, розвалив її й натомість побудував 
дім, посадив сад, допоміг дружині Наталі 
відкрити магазин, до того ж започаткував 
власну справу — відкрив станцію з ремон-
ту кузовів автомобілів, мав свої майстерні. 
Але, повернувшись із фронту, бізнесом, за 
його словами, більше займатися не зміг. 
— Провівши рік, місяць і чотири дні в най-
гарячіших точках на Донбасі, після цьо-
го іще 2,5 року служив за контрактом на 
військовому полігоні у Вакуленцях, що в 
Подільському районі Полтави, і звільнився 
за станом здоров’я. Маю пенсію з інвалід-
ності. У майстерні працювати не зміг, бо 
просто несила було спілкуватися з людь-
ми, для яких існує тільки тема грошей, 
— пояснює. — Ми з ними перебували на 
різних полюсах, я вже не розумів їх, не 
знаходив із ними спільної мови. 

Вiйна наснилася
 У 2014 році Ігор Бернацький не став 
чекати повістки — сам прийшов до вій-
ськкомату й попросився в зону АТО. 
«Мені на ту пору було 45 років, а старшо-
му сину Сашкові виповнилося 23, — при-
гадує мій співрозмовник. — Ну не йому 
ж туди йти. Хоч дорослі дядьки на висо-
ких посадах саме так і зробили: відпра-
вили на вірну погибель пацанів. А я їхні 
тіла потім там на полях підбирав. Зби-
рав руки, ноги. Знаєте, скільки важить 
людська голова? Ні? А я тримав її отак у 
руках… Надивився всякого, бачив таке, 
що ви й уявити собі не можете. Приїхав 
якось до Полтави після контузії й ліку-
вання в госпіталі — дали тиждень на ре-
абілітацію. Оглянувся навколо — волос-
ся дибки стало. Потім побував тут іще 
раз після другої контузії — та що ж це 
робиться? До людей не доходить, що за 
якихось 300 кілометрів війна. Їх тільки 
гроші цікавлять — і все».
 Війна снилася пану Ігорю задовго до 
її початку. «Бачив у сні й себе на цій вій-
ні, буцімто служу на військовій техніці з 
червоним хрестом, — розповідає він. — 
Прокинувшись, іще думав: до чого тут 
червоний хрест? Я ж тоді ще не знав, що 
доля закине мене в санітарну роту. Коли 
доводив приятелям, що в нас буде війна з 
«братами», ті у відповідь крутили паль-
цем біля скроні». 
 До війни ніякого стосунку до медици-
ни Ігор Бернацький не мав. «Не знав, що 
таке знеболити, перетягнути кінцівку при 
пораненні та сильній кровотечі. Два тиж-
ні нас цього вчили у Вакуленцях, — про-
довжує свою розповідь чоловік. — Заодно 
ми ремонтували «убиту» санітарну техні-
ку: то тільки по телебаченню показали сю-
жет про те, що держава виділила 8-й ав-
томобільній санітарній роті 45 новеньких 
Peuqeot Boxer. У районах нині іноді бачу 
ці авто. Нам же віддали справжній мета-
лобрухт — старі списані, поїдені корозією 
автомашини, що роками стояли в гаражах. 
Тільки кілька з них приїхали своїм ходом, 
більшість же притягнули на тросі. Вони 
були вкрай зношені, переварені по вікна, 
пічки в них не працювали. Три тижні ми 
разом із волонтерами намагалися привес-
ти їх до ладу.  Врешті-решт із цього мот-
лоху вибрали кілька авто, непотріб повер-
нули назад. Навзамін отримали такі, що 
ще їздили, хоч уже також на ладан диха-
ли. Мені, як і всім, дістався добряче по-
шарпаний УАЗ-452. Отак нас випхали на 
фронт. Та й хіба тільки з автомашинами 
отака оказія? Лише на 11-му місяці пере-
бування в зоні воєнного конфлікту нас по-
чали забезпечувати харчуванням (і це при 
тому, що ми служили в ЗСУ), до того хар-
чувалися за власний кошт та ще завдяки 
допомозі волонтерів, передачам із дому. До 
того ж полювали на диких кабанів, косуль, 
ловили рибу. І одягнені були хто у що — не 
рота, а банда діда Карася».
 Їх кинули одразу в самісіньке пекло. 
Протягом майже п’яти діб наприкінці 
серпня — на початку вересня 2014 року 

бійці 8-ї окремої автомобільної санітар-
ної роти збирали тіла загиблих та виво-
зили поранених з Іловайського котла. 
«Думаю, 8-му санітарну роту і сформу-
вали тому, що відчували: от-от трапить-
ся якась велика халепа. Наша коло-
на санітарних автомобілів добралася до 
села Розівка Донецької області, там ми 
переночували, а наступного ранку, згід-
но із завданням, мали добратися до на-
шого крайнього блокпоста. Прибуваємо 
туди, а той блокпост уже не один день не 
наш. Ось тоді зрозуміли, що тут щось не 
так. Але не мали іншого виходу, як заїха-
ти в тил противника, бо інакше в наших 
хлопців, які лишилися живими, було б 
мало шансів на порятунок. На ту пору 
ми не знали, що нас, по суті, відправля-
ли в один бік, — був наказ не чекати на-
зад. І те, що ми все ж таки повернули-
ся, досі сприймаю як диво, — зізнається 
Ігор Борисович. — Нас зустріли «сепари», 
за ними сиділи в окопах російські вояки 
(мене просто бісить, коли в моєму Трос-
тянці хтось іще в цьому сумнівається), 
далі була замаскована військова техніка. 
Нас змусили зняти бронежилети, здати 
зброю, мобільні телефони, попередивши: 
«Якщо знайдемо хоч один патрон — роз-
стріл на місці». Згідно з наказом, ми їха-
ли в район Іловайська — Старобешевого, 
захоплений противником, рятувати пора-
нених. Проте першої доби збирали тіла за-
гиблих. Звичайно ж, морально ніхто з нас 
до цього не був готовий. Що й казати, там 
було справжнє пекло. От щоб ви розуміли: 
навкруги поля, виходиш з автомобіля — 
а в повітрі стоїть сморід, як у морзі, тіль-
ки без домішки формаліну. Це ж скіль-
ки вояків там поклали голову, щоб отак 
смерділи поля! Там лежало багато ще зов-
сім молодих пацанів… Мій племінник має 
руде кучеряве волосся. От точнісінько та-
кого самого — рудого, із ластовинням на 
обличчі — бачив там серед загиблих. Ху-
денький, маленький, лежить собі, скру-
тившись калачиком, серед бур’янів… Не 
знаю, чи зможу колись забути ту карти-
ну. Наступного дня російські вояки нас 
вишикували й кажуть: отам і отам у ямах, 
мовляв, перебувають полонені, забирати-
мете з-поміж них тільки тяжкопоране-
них. Але було таке, що наші хлопці й не-
ушкодженим бійцям робили надрізи на 
тілі й потім перебинтовували уявну рану, 
аби тільки витягнути їх із полону. Так ви-
везли, зокрема, й Володимира Парасюка. 
Проте він донині переконаний, що його 
врятував Червоний Хрест».

Рятівники без розпiзнавальних знакiв
 Подвиг бійців 8-ї Полтавської окремої 
автомобільної санітарної роти справді й 
досі відомий небагатьом. Бо врятовані 
ними військовослужбовці сприйняли 
своїх рятівників без будь-яких розпізна-
вальних знаків за представників Черво-
ного Хреста. «Ми вивезли на підконт-
рольну українській владі територію при-
близно 700 поранених і неушкоджених 
військовослужбовців. Звісно, прикро, 
що ніхто з них нашій роті так і не подяку-
вав. А якби ми їх не забрали з тих викопа-
них екскаватором ям, не знаю, хто б іще 
їх звідти витягнув. У кожному «уазику» 
бійці нашої роти вивозили мінімум по 10 
наших солдатів. У моїй санітарній авто-
машині, окрім нас із санітаром із Полта-
ви Едуардом Жуковим, їхали 11 полоне-
них», — констатує пан Ігор.
 Бійці 8-ї санітарної роти заїжджали 
на захоплену противником територію 
двічі. Першого разу провели в тилу воро-
га дві доби. Потім повернулися до Розів-
ки, заправили санітарні автомобілі. «І, 
знаючи ситуацію, нас іще раз відправили 
туди. Роботи там вистачало — загиблих 
було так багато, що ми вантажили їхні 

тіла «насипом» до кузовів вантажівок: 
КамАЗів, МАЗів. Я вам скажу так: ніх-
то ніколи не дізнається про реальну кіль-
кість жертв в Іловайському котлі, — вва-
жає Ігор Бернацький. — Бо там, як відо-
мо, поклали голови вояки не тільки ЗСУ, 
а й добровольчих батальйонів. Оце чис-
ло втрат, що озвучено, найімовірніше, 
стосується саме ЗСУ, де більш-менш чіт-
ко велася паперова робота. До речі, були 
випадки, коли «мутні» люди попереджа-
ли наших хлопців, щоб менше говорили. 
Бо реальне число полеглих в Іловайсь-
кому котлі набагато страшніше за озву-
чене. Ситуація була яка? На той момент 
ні нашим мародерам із вищих ешелонів 
влади, ні росіянам добровольці (по суті, 
цвіт української нації) були не потрібні. 
Бо чому так «красиво» все вий шло? Три 
доби російські найманці сиділи в око-
пах на висотах, чекаючи на наших во-
яків, котрі мали підійти на позиції, що 
прекрасно прострілювалися. І вони таки 
підійшли. Хіба це не підозріло? Мину-
ло п’ять років, а винних в Іловайському 
«котлі» так і не назвали. Їхні імена ми та-
кож уже навряд чи почуємо. На мою дум-
ку й на думку моїх побратимів, ми пован-
тажили в машини приблизно 600 тіл за-
гиблих. А ще ж були і фрагменти тіл. 
Уявіть собі: там стояли танки, в яких 
знесло башту або які розкрило збоку як 
мушлю, а всередині, де був екіпаж, вид-
нівся сам попіл. Загиблих було дуже ба-
гато, — ще раз акцентує чоловік. — При-
гадую: ми зупинилися, щоб зібрати тіла 
на скошеному полі, а мимо проїжджала 
місцева бабця на велосипеді. «Хлопці, — 
звернулася вона до нас, — що ви тут зби-
раєте? Он там далі полеглих — узагалі 
море». Та ми не могли пересуватися віль-
но — наші санітарні автомашини постій-
но супроводжували БМД, на кожній із 
яких сиділи по 10 «рил» із націленими 
на нас дулами автоматів. І навіть коли ми 
підбирали загиблих пацанів, вони диви-
лися через оптичний приціл, аби, бува, 
хтось не підняв i не жбурнув гранату. 
Тобто ми увесь час були на волосинці від 
смерті, гостро відчували, що наше життя 
тут нічого не варте. Якось російські воя-
ки, «шманаючи» нас, знайшли в салоні 
мого санітарного автомобіля за залізя-
ками, якими він був обварений зсереди-
ни, зошит, у якому мій «братан» малював 
зразки шеврона нашої роти, де був зобра-
жений зокрема і тризуб. У них від поба-
ченого очі на лоба полізли. Нам з Едуар-
дом Жуковим наказали негайно вийти з 

авто. Усе, кажу Едику, запам’ятай цей 
день, що стане останнім у нашому житті. 
Аж тут підійшов молодший лейтенант, 
погортав зошит і зі словами: «Та це ме-
дики балуються» закинув його в салон. 
Ми відчули полегшення: «Слава Богу». 

«Під Іловайськом мене вбили разом 
із загиблими пацанами»
 «То були найстрашніші події за рік, 
місяць і чотири дні вашого перебування 
в зоні воєнного конфлікту?» — запитую. 
 — Коли заїхали до Іловайського кот-
ла, не могли собі навіть уявити масшта-
бів трагедії, що сталася там. Тож побаче-
не стало для нас справжнім шоком. Потім 
іще було багато всього. Увесь цей час ми 
з побратимами провели на передовій. 
Наша рота виконувала завдання лише 
там, де велися запеклі бої. Мій санітар-
ний автомобіль тільки на «передку» по-
долав 7 тисяч кілометрів. Його багато хто 
знав за намальованим на корпусі парово-
зиком і оптимістичним написом: «Я їду 
додому». Скількох поранених ми вивез-
ли з поля бою під обстрілами, годі й по-
рахувати. На щастя, усіх довіз живими. 
Якщо маєш знеболювальне й хороший 
турнікет, це цілком реально. Але на по-
чатку замість турнікетів нам видавали гу-
мові шланги 60-х років випуску. Уявіть 
собі: на полі бою, де вибухають снаряди, 
ти перетягуєш пораненому, який щосе-
кунди втрачає кров, скажімо, кінцівку, 
і цей шланг у тебе в руках рветься. У та-
кому разі по-справжньому «їхав дах». 
Мушу сказати, що 8-му окрему автомо-
більну санітарну роту нерідко називали 
«дикою», бо наші бійці не знали страху, 
— стверджує Ігор Бернацький. 
 Уточнюю, за яких обставин чоловік 
отримав дві контузії. «Одного разу це 
трапилося на донецькій автотрасі біля 
розбитого залізничного мосту. Військо-
вослужбовці там чергували на блокпос-
ту, а наш санітарний автомобіль чергував 
поряд. Під час артобстрілу, що є звичним 
на передовій, від противника прилеті-
ли три снаряди реактивної системи за-
лпового вогню «Ураган»: один упав не-
подалік, другий — ближче, а третій — 
зовсім поряд. Було таке відчуття, ніби 
тебе з усієї сили вдарили чавунною ско-
вородою по голові. Друга контузія була 
дещо легшою: приблизно в тому ж районі 
неподалік від Авдіївки поряд упав реак-
тивний снаряд «Смерча» — коли він ви-
бухає, у повітрі свистить маса осколко-
вих бойових елементів. При розриві доб-
ряче ляснуло у вухах. А так усе слава 
Богу — руки й ноги лишилися цілі», — 
посміхається Ігор Бернацький.
 І все ж контузія ні-ні та й дає про себе 
знати. Пан Ігор скаржиться, що з 2015 
року в нього різко впав зір і пам’ять по-
чала підводити. Дружина Наталя зажди 
пише йому на папірці нагадування, бо він 
по кілька разів їй телефонує й перепитує 
одне й те саме. «Буває, приїжджаю на ав-
тівці до Полтави, а от чому сюди приїхав, 
забув. Тоді телефоную Наталі й прошу на-
гадати. Натомість те, що було колись, доб-
ре пам’ятаю, — порівнює Ігор Борисович. 
— Повернувшись із зони бойових дій, іще 
довго кидався уві сні, щось бубонів, схоп-
лювався з ліжка. До війни не був таким 
нервовим, не заводився з півслова. Навпа-
ки, був жартівником, яких іще пошука-
ти, узагалі легше ставився до всього. Од-
нак пережите не минає для нас безслідно: 
під Іловайськом мене просто вбили разом 
із загиблими пацанами. І після цього все 
мене тільки злить, дратує (мій психолог 
навіть порадив мені завести собаку, що я й 
зробив). Навколо все якесь несправжнє, а 
в людей не обличчя, а маски. На моє твер-
де переконання, усі чоловіки мали піти 
туди, де були ми. І тих, хто знайшов при-
чину, аби сховатися від війни, вважаю не 
чоловіками, а просто їхньою жалюгідною 
подобою». 
 Запитую: «І все ж краще, якби ото-
го року, місяця й чотирьох днів війни, 
оцих важких спогадів не було у вашому 
житті?» 
 — Ні, я вважаю, що все правильно 
зробив, — резюмує Ігор Бернацький. — 
І навіть добре, що побував на вiйнi, прой-
шов через страшні випробування. Бо став 
справжнім чоловіком, людиною. Ця вій-
на, як лакмусовий папір, проявила кож-
ного й показала, що багато хто як люди-
на так і не відбувся. ■

ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ

«Дика» рота
Бiйцi 8-ї Полтавської окремої автомобільної санітарної 
роти не знали страху, збираючи тіла загиблих i 
вивозячи з-пiд Іловайська наших поранених

■

Санітарний автомобіль Ігоря Бернацького
тільки на передовій подолав 7 тисяч 
кілометрів. 
Фото з особистого архіву Ігоря Бернацького.
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 5.20 ТСН

09.30 «Життя відомих 

людей»

10.30, 12.20 

«Одруження наосліп»

12.30 «Міняю жінку»

14.00 «Сімейні мелодрами»

15.00 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама «Наречена 

зі Стамбула»

20.45, 21.45 Комедія «Свати»

22.45 «Гроші-2019»

00.00 «Танці з зірками-2019»

03.45 Т/с «Центральна 

лікарня»

ІНТЕР

03.30, 2.35 «Орел і решка. 

Шопінг»

05.00, 4.35 «Школа доктора 

Комаровського. 

Невідкладна допомога»

05.25, 22.05 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з «Інтером»

09.20, 18.00, 19.00, 1.50 

«Стосується кожного»

11.15, 12.25 Х/ф «Апачі»
13.45 Х/ф «Текумзе»
15.50 «Жди меня. Україна»

20.00, 3.50 «Подробиці»

21.00 Т/с «Не жіноча робота»

23.50 Т/с «Лінія світла»

00.50 «Речдок»

04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

07.30 Гучна справа

08.00, 13.20, 15.30, 4.45 

Агенти справедливості

10.00 Зоряний шлях

11.20, 3.00 Реальна містика

15.00, 19.00, 23.00 Сьогодні

16.00, 0.30, 2.15 Історія 

одного злочину

18.00 Т/с «Пошта»

19.50 «Говорить Україна»

21.00, 23.30 Т/с 

«Капітанша-2»

01.45 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Профілактика

02.00 Х/ф «Мачо і Ботан»

14.10 Х/ф «Мачо і Ботан-2»

16.20 Х/ф «Година пік»

18.20 Х/ф «Година пік-2»

20.10 Х/ф «Година пік-3»

22.00 Т/с «Подорожники»

23.00 Х/ф «Норбіт»

01.00 Т/с «Спецзагін «Кобра»

01.55 Служба розшуку дітей

02.00 Зона ночі

ICTV

04.45 Скарб нації

04.50 Еврика!

05.00 Служба розшуку дітей

05.05 Т/с «Відділ 44»

05.50 Громадянська оборона

06.35 Факти тижня

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.10 Не дай себе обдурити

11.00, 13.20 Секретний фронт

12.45, 15.45 Факти. День

14.25, 16.20 Х/ф «Битва 

титанів»

16.55 Х/ф «Гнів титанів»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.15 Більше ніж правда

21.25 Т/с «Папаньки»

22.20 Свобода слова

23.55 Х/ф «Повітря»

01.50 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

07.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 22.55, 

23.55, 1.10 Погода на 

курортах

08.25 Полігон

09.25, 17.40 Час громади

10.10, 11.10, 12.25, 

13.10, 16.10, 17.10 

Інформаційний день

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

14.10 Медекспертиза. Поради

18.20, 19.30, 21.00, 0.25, 1.15 

Інформаційний вечір

23.15 Лінійка документальних 

проектів

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00 Top Shop

06.10 Х/ф «Вечір 
напередодні Івана 
Купала»

07.30 Х/ф «Валентин і 
Валентина»

09.20 Х/ф «За двома 
зайцями»

10.45, 19.30 Т/с «Той, що 

читає думки»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.25 

«Свідок»

12.50 «Таємниці світу»

13.25, 17.45, 2.55 

«Випадковий свідок»

14.00, 3.30 «Речовий доказ»

14.40, 21.20 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 «Таємниці 

кримінального світу»

04.30 «Професії»

UA.Культура

06.00 ПРОФІЛАКТИКА 

КАНАЛУ (02.00 

— 12.00)

12.00 Замки Британії. 

Керрикфергюс. 

Документальний 

серіал «Секрети замків 

Великобританії» 

12.45 Казки. Концерт 

Державного 

академічного естрадно-

симфонічного оркестру 

України 

14.05 Музеї. Як це працює 

14.30 Культура діалогу

15.05 Неповторна природа. 

Документальний цикл 

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

16.50 Морська кухня. 

Документальний серіал 

17.40 UA.Музика. Кліпи

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.25 Тема дня

18.50 Культура діалогу

19.15 Лекторій. Музика 

19.40 Мегаполіси. 

Документальний цикл 

20.05 Всесвітня Природна 

Спадщина. Гаваї 

21.00 Новини 

21.25 Сучасне українське 

кіно на UA.КУЛЬТУРА. 

Найкраще

21.35 Відкрита ніч. Найкраще. 

22.40 Вікно в Америку

23.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

23.20 Тема дня

00.15 Міжнародний день 

джазу. Fantastic

01.30 Міжнародний день 

джазу. Роман Коляда

02.00 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

02.40 Едвард Лукас, Наталя 

Гуменюк. Нова холодна 

війна — хто виграє і як 

вона може закінчитися

03.30 Шахтарська зміна. 

Реаліті-шоу 

03.50 Пліч-о-пліч 

04.15 Супер-Чуття. 

Документальний цикл 

04.40 Орегонський путівник 

05.10 РадіоДень 

05.50 Погода 

 

СТБ

12.00 Т/с «Коли ми вдома»

12.35 МастерШеф

15.30, 19.00, 22.45 Хата на 

тата

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

21.00 Т/с «Кріпосна»

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 «Прямий» 

трафік»

12.10, 14.10, 16.10 

«Кримінал»

12.20, 16.20 «Гаряча тема»

13.15, 14.20, 15.15 «Деталі на 

«Прямому»

17.00 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий» контакт»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 «Помста природи»

09.10, 18.15 «Спецкор»

09.45, 18.50 «ДжеДАІ»

10.20, 19.25, 20.30 Т/с 

«Ментівські війни. 

Харків-2»

14.05 Х/ф «Орден дракона»
15.55 Х/ф «Літаючі мечі 

біля брами Дракона»
21.35 Т/с «Касл-6»

23.10 Х/ф «Смертельне 
падіння»

00.55 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 Профілактика

09.00, 14.00 Огляд 1-го 

ігрового дня. Відбір до 

Євро-2020 р.

10.30 Ірландія — Швейцарія. 

Відбір до Євро-2020 р.

12.15 Румунія — Іспанія. 

Відбір до Євро-2020 р.

15.20 «Автогол»

15.40, 22.30 Футбол NEWS

16.05 Сербія — Португалія. 

Відбір до Євро-2020 р.

17.55 Відбір до Євро-2020 р. 

Огляд туру

18.50 LIVE. Азербайджан 

— Хорватія. Відбір до 

Євро-2020 р.

20.55, 23.40 «Євровідбір 

2020. Матч-центр»

21.35 LIVE. Півн. Ірландія 

— Німеччина. Відбір до 

Євро-2020 р.

00.10 Огляд 2-го ігрового дня. 

Відбір до Євро-2020 р. 

Прем’єра

02.05 Фінляндія — Італія. 

Відбір до Євро-2020 р.

03.55 Швеція — Норвегія. 

Відбір до Євро-2020 р.

ФУТБОЛ-2

06.00 Профілактика

14.00 Литва — Україна. 

Відбір до Євро-2020 р.

15.50 «Великий футбол»

16.35 Фінляндія — Італія. 

Відбір до Євро-2020 р.

18.25 «Євровідбір 2020. 

Матч-центр»

18.55 Англія — Болгарія. 

Відбір до Євро-2020 р.

20.40 «Автогол»

20.55, 3.15 Огляд 1-го 

ігрового дня. Відбір до 

Євро-2020 р.

21.35 LIVE. Шотландія 

— Бельгія. Відбір до 

Євро-2020 р.

23.40 Польща — Австрія. 

Відбір до Євро-2020 р. 

Прем’єра

01.30 Угорщина — 

Словаччина. Відбір до 

Євро-2020 р. Прем’єра

04.05 Франція — Албанія. 

Відбір до Євро-2020 р.

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.50, 13.50 Правда життя

08.55 Велетні льодовикової 

ери

09.55 Погляд зсередини

10.55 Ролан Биков

11.40 Ілюзії сучасності

12.40, 0.45 Речовий доказ

15.00, 23.45 Секрети Другої 

світової

17.00 Морські гіганти

18.00, 22.45 Життя

19.00, 20.50 Фантастичні 

історії

20.00 Брама часу

21.45 Скарби з горища

01.55 Містична Україна

02.40 Таємниці дефіциту

04.55 Єврорабині

К1

06.30 Top Shop

07.45 М/с «Каспер»

08.50 «Орел і решка. Шопінг»

10.30 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

13.20 Х/ф «Легенда 
танцюючого ніндзя»

15.00 «Орел і решка. Навколо 

світу»

16.10, 1.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

18.10 Т/с «Доктор Хто»

20.10 Т/с «Доктор Хаус»

22.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

23.00 «Орел і решка. 

Мегаполіси»

00.10 «Вірю не вірю»

02.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.45 М/ф «Гніздо дракона»

11.15 Т/с «Рання пташка-2»

12.00, 21.00 Танька і Володька

13.00, 20.00 Одного разу під 

Полтавою

14.00, 19.00 СуперЖінка

15.00 4 весілля

17.00, 2.00 Панянка-селянка

22.00 Ігри приколів

23.00 Т/с «Хамелеон»

00.00 Сімейка У

01.00 Т/с «Домашній арешт»

03.00 Теорія зради

03.50 БарДак

04.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

12.00 Своя земля

12.10, 14.40, 18.00, 21.00, 5.20 

Новини

12.25 UEFA Чемпіонат Європи 

з футзалу U19 2019 р. 

Нідерланди — Хорватія

14.20 Телепродаж

14.50 UEFA Чемпіонат Європи 

з футзалу U19 2019 р. 

Україна — Іспанія

16.55, 23.30 Пліч-о-пліч

17.30 Перша шпальта

18.25 Тема дня

19.30 Разом

19.55 Д/ф «Шамварі: 

територія диких тварин»

20.30 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

21.30 «Зворотний відлік»

00.00 Телепродаж Тюсо

02.00 UEFA Чемпіонат Європи 

з футзалу U19 2019 р. 

Україна — Нідерланди

03.40 UEFA Чемпіонат Європи 

з футзалу U19 2019 р. 

Хорватія — Іспанія

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 6—7 ВЕРЕСНЯ 20196 УКРАЇНА МОЛОДА ТБ-ПОНЕДІЛОК
9 вересня



КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 5.20 ТСН

09.30 «Життя відомих 

людей»

10.30, 12.20 «Одруження 

наосліп»

12.45 «Міняю жінку»

14.00 «Сімейні мелодрами»

15.00 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама «Наречена 

зі Стамбула»

20.45, 21.45 Комедія «Свати»

22.45, 0.30 «Міняю жінку-14»

02.20 Т/с «Центральна 

лікарня»

ІНТЕР

05.25, 22.05 «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 «Корисна програма»

11.00, 21.00 Т/с «Не жіноча 

робота»

12.25 Х/ф «007: 
Восьминіжка»

15.00 Т/с «Дієві ліки»

15.50, 16.45, 0.55 «Речдок»

18.00, 19.00, 1.50 «Стосується 

кожного»

20.00, 3.50 «Подробиці»

23.50 Т/с «Лінія світла»

02.35 «Орел і решка. Шопінг»

04.35 «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, 

23.30 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.20, 3.10 Реальна містика

13.20, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливості

16.00, 0.20, 2.10 Історія 

одного злочину

18.00 Т/с «Пошта»

19.50 «Говорить Україна»

21.20 Футбол. Контрольна 

гра. Збірна України-

Збірна Нігерії

23.50 Контролер

01.40 Телемагазин

02.50 Зоряний шлях

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.10 Зона ночі

03.40 Абзац

05.25, 6.05 Kids Time

05.30 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

06.10 Т/с «Друзі»

07.40 Т/с «Бібліотекарі»

09.10 Т/с «Абсолютно 

секретно»

12.00 Х/ф «Скеля»

14.50 Т/с «Медфак»

16.00, 21.00 Вар’яти

17.00 Хто зверху?

22.00 Т/с «Подорожники»

23.00 Х/ф «Чому він?»

01.10 Т/с «Спецзагін Кобра»

ICTV

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.25 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 Більше ніж правда

11.05, 23.25 «На трьох»

11.20, 13.20, 21.25 Т/с 

«Папаньки»

12.45, 15.45 Факти. День

13.55, 16.20 Х/ф «Міст 
шпигунів»

17.05 Х/ф «Джон Рембо»
18.45, 21.05 Факти. Вечір

00.25 Т/с «У полі зору»

01.55 Стоп

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.15 Огляд преси

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 22.00, 

23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 

3.00, 4.00, 5.00 Час новин

07.15, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.20, 12.55, 15.55, 18.15, 

23.55 Погода в Україні

07.45 Будівельний стандарт

07.55, 8.55, 9.40, 11.55, 

13.55, 14.55, 16.55, 

17.55, 22.55 Погода на 

курортах

08.20 Полігон

08.30 Клуб LIFE

08.40 ID JOURNAL

09.20, 17.45 Час громади

10.10, 11.10, 12.25, 

13.10, 16.10, 17.10 

Інформаційний день

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

14.10 Медекспертиза. Поради

15.15 Невигадані історії

18.20, 19.30, 21.00, 0.25, 1.15 

Інформаційний вечір

23.15 Лінійка документальних 

проектів

02.15, 5.15 Машина часу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00 Top Shop
06.55 Х/ф «Вінчання зі 

смертю»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Прокинутися у 

Шанхаї»
10.40, 19.30 Т/с «Той, що 

читає думки»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

2.45 «Свідок»
12.50 «Свідок. Агенти»
13.30, 17.45, 3.15 

«Випадковий свідок»
14.05, 3.40 «Речовий доказ»
14.50, 21.20 Т/с «Хейвен»
16.50 «Легенди бандитської 

Одеси»
17.20 «Легенди карного 

розшуку»
18.20 «Будьте здоровi»
23.45 Т/с «Закон і порядок»
01.45 «Таємниці 

кримінального світу»
04.10 «Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 
06.00 Неповторна природа. 

Документальний цикл 
07.00 Новини 
07.00 Вруміз. Мультфільм 
08.00 Новини 
08.05 Морська кухня. 

Документальний серіал 
09.00 Новини 
09.05 Аромати Греції 
09.55 Еліза. Телевізійний 

серіал 12+ 
10.45 «Чудова гра». 

Документальна 
програма 

11.40 «Замки Британії. 
Единбург». 
Документальний серіал 
«Секрети Замків 
Великобританії» 

12.35 Мегаполіси. 
Документальний цикл

12.55 Весняні солоспіви. 
Концертна програма з 
Будинку звукозапису 
Українського радіо

14.05 Лекторій. Поезія 
14.30 Культура діалогу
15.05 «Неповторна природа». 

Документальний цикл 
16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/
Модуль знань

16.50 «Морська кухня». 
Документальний серіал 

17.40 UA.Музика. Кліпи

18.00 Новини (із 
сурдоперекладом)

18.25 Тема дня
18.50 Культура діалогу
19.15 Лекторій. Поезія 
19.40 Мегаполіси. 

Документальний цикл 
20.05 Всесвітня природна 

спадщина. США 
— Національний парк 
Еверглейдс. Ламантини 
кришталевої річки 

21.00 Новини 
21.25 Захопи сцену 
21.50 Телепрем’єри вистав на 

UA. Культура
23.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
23.20 Тема дня
00.15 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 
Українського радіо. 
Tempesta Di Mare. Буря 
на морі

01.30 Сучасна музика на 
UA.Культура. ТНМК

01.45 Сучасна музика на 
UA.Культура. Blooms 
Corda

02.00 РадіоДень. Освітні 
програми. Твій чаc/
Модуль знань

02.40 Юрій Винничук. 
Амури і батяри. 
Масова культура 
Галичини. UPLectorium. 
Розстріляне 
відродження

03.25 Шахтарська зміна. 
Реаліті-шоу 

03.50 Пліч-о-пліч 
04.15 Супер-Чуття. 

Документальний цикл 
04.40 Орегонський путівник
05.10 РадіоДень 
05.50 Погода 
 

СТБ

06.55 Т/с «Коли ми вдома»
12.30 МастерШеф
15.25 Хата на тата
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси
19.00 Наречена для тата
21.00 Т/с «Кріпосна»
22.45 Один за всіх

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 «Прямий» 
трафік»

12.10, 14.10, 16.10 «Кримінал»
12.20, 16.20«Гаряча тема»
13.15, 14.20, 15.15 «Деталі 

на «Прямому»
17.00 «Ситуація»
18.15 «Ехо України»
20.00 «Прямий ефір»
22.00 «Прямий» контакт»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
08.00 Т/с «Удар у відповідь-

3»
09.40, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАІ»
11.00, 17.15 «Загублений 

світ»
12.50 Х/ф «Катастрофа на 

авіалінії»
14.30 Х/ф «День 

Незалежності»
19.25, 20.30 Т/с «Ментівські 

війни. Харків-2»
21.30, 23.05 Т/с «Касл-6»
00.50 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 Відбір до Євро-2020 р. 
Огляд туру

06.50 Шотландія — Бельгія. 
Відбір до Євро-2020 р.

08.35, 19.05 Огляд 1-го 
ігрового дня. Відбір до 
Євро-2020 р.

10.00, 15.40, 22.15 Футбол 
NEWS

10.25 Литва — Україна. 
Відбір до Євро-2020 р.

12.15 «Великий футбол»
13.00 Фінляндія — Італія. 

Відбір до Євро-2020 р.
14.45, 16.05, 18.35 

«Євровідбір 2020. 
Матч-центр»

15.15 Журнал Ліги Чемпіонів
16.45 Півн. Ірландія 

— Німеччина. Відбір 
до Євро-2020 р.

20.30, 23.25 «Головна команда»
21.20 LIVE. Україна — 

Нігерія. Контрольна гра
00.15 Огляд 3-го ігрового 

дня. Відбір до Євро-
2020 р. Прем’єра

01.50 Азербайджан 
— Хорватія. Відбір до 
Євро-2020 р.

03.40 Огляд матчу 
«Півн. Ірландія 
— Німеччина». Відбір 
до Євро-2020 р.

03.50 Огляд матчу 
«Шотландія 

— Бельгія». Відбір до 
Євро-2020 р.

04.00 Польща — Австрія. 
Відбір до Євро-2020 р.

ФУТБОЛ-2

06.00, 3.15 Огляд 2-го 
ігрового дня. Відбір до 
Євро-2020 р.

07.55 Азербайджан 
— Хорватія. Відбір до 
Євро-2020 р.

09.45, 12.15 «Євровідбір 
2020. Матч-центр»

10.25 Півн. Ірландія 
— Німеччина. Відбір 
до Євро-2020 р.

12.45 Шотландія — Бельгія. 
Відбір до Євро-2020 р.

14.30 Польща — Австрія. 
Відбір до Євро-2020 р.

16.15 Литва — Україна. 
Відбір до Євро-2020 р.

18.00, 20.25 «Студія 
LIVE»

18.25 LIVE. U-21. Україна 
— Мальта. Відбір до 
Євро-2021 р.

19.15 Коефіцієнти ФІФА/
УЄФА

20.55 Журнал Ліги Чемпіонів
21.20 «Автогол»
21.35 LIVE. Англія — Косово. 

Відбір до Євро-2020 р.
23.40 Литва — Португалія. 

Відбір до Євро-2020 р. 
Прем’єра

01.30 Франція — Андорра. 
Відбір до Євро-2020 р. 
Прем’єра

04.05 Вірменія — Боснія і 
Герцеговина. Відбір до 
Євро-2020 р.

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
07.35, 13.50 Правда життя
08.40 Велетні льодовикової 

ери
09.40 Погляд зсередини
10.10 Під іншим кутом
10.40 Володимир Івасюк
11.40 Ілюзії сучасності
12.40, 0.45 Речовий доказ
15.00, 23.45 Секрети Другої 

світової
16.00, 21.45 Скарби з горища
17.00 Морські гіганти
18.00, 22.45 Життя
19.00 Фантастичні історії
19.55 Брама часу
20.45 Фантастичні історі
01.55 Містична Україна
02.40 Бандитська Одеса

К1

06.30 Top Shop
07.45 М/с «Каспер»
08.30 «Орел і решка»

09.30, 18.10 Т/с «Доктор 
Хто»

11.30 Т/с «Мисливці за 
реліквіями»

13.20, 20.10 Т/с «Доктор 
Хаус»

15.00, 23.00 «Орел і решка. 
Мегаполіси»

16.10, 1.10 «Орел і решка. 
Морський сезон»

22.00 «Орел і решка. Рай та 
пекло»

00.10 «Вірю не вірю»
02.10 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
10.05 Х/ф «Красуня»
11.15 Т/с «Рання пташка-2»
12.00, 21.00 Танька і 

Володька
13.00, 20.00 Одного разу під 

Полтавою
14.00, 19.00 СуперЖінка
15.00 4 весілля
17.00, 2.00 Панянка-селянка
22.00 Казки У Кіно
23.00 Т/с «Хамелеон»
00.00 Сімейка У
01.00 Т/с «Домашній арешт»
03.00 Теорія зради
03.50 БарДак
04.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Тачки проти»

06.05 М/с «Вруміз»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.10, 5.20 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Т/с «Таємниці Борго 

Ларічі»

11.15, 14.15 Телепродаж

11.35 «Тайська кухня»

12.00 Енеїда

13.10 Хто в домі хазяїн?

13.45 Відкривай Україну з 

«Суспільним»

14.30 «Аромати Іспанії»

15.15 Бюджетники

15.45, 19.30 Пліч-о-пліч

15.55 «Зворотний відлік»

18.25 Тема дня

19.55 Д/ф «Як працюють 

машини»

21.25, 23.40, 5.45 UA:Спорт

21.45 Наші гроші

22.15 «Особливий загін»

00.00 Телепродаж Тюсо

02.00 UEFA Чемпіонат Європи 

з футзалу U19 2019 р. 

Нідерланди — Хорватія

03.40 UEFA Чемпіонат Європи 

з футзалу U19 2019 р. 

Україна — Іспанія

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 6—7 ВЕРЕСНЯ 2019
10 вересня

ТБ-ВІВТОРОК УКРАЇНА МОЛОДА 7

Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Поспішіть передплатити 
«Україну молоду» на четвертий квартал

Передплатна вартiсть 

«України молодої» 

на 2019 рiк:

на місяць — 62 грн. 62 коп.,

на два місяці — 125 грн. 24 коп.,

до кінця року — 187 грн. 86 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 82 грн. 62 коп.,

на два місяці  — 165 грн. 24 коп.,

до кінця року — 247 грн. 86 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

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

до кінця року — 69 грн. 33 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.

 «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 жовтень 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 жовтень мож-
на до 18 вересня у відділеннях поштового 
зв’язку, в операційних залах поштамтів, у пун-
ктах 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, 12.00, 16.45, 

19.30, 5.20 ТСН

09.30 «Життя відомих 

людей»

10.30, 12.20 «Одруження 

наосліп»

12.30 «Міняю жінку»

14.00 «Сімейні мелодрами»

15.00 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама «Наречена 

зі Стамбула»

20.45, 21.45 Комедія «Свати»

22.45, 23.45 «Світ навиворіт 

10: Бразилія»

01.00 Т/с «Центральна 

лікарня»

ІНТЕР

05.25, 22.05 «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 «Корисна програма»

11.00, 21.00 Т/с «Не жіноча 

робота»

12.25 Х/ф «007: Ліцензія 
на вбивство»

15.00 Т/с «Дієві ліки»

15.50, 16.45, 0.55 «Речдок»

18.00, 19.00, 1.50 «Стосується 

кожного»

20.00, 3.50 «Подробиці»

23.50 Т/с «Лінія світла»

02.35 «Орел і решка»

04.35 «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 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.20, 3.10 Реальна містика

13.20, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливості

16.00, 0.00, 2.10 Історія 

одного злочину

18.00 Т/с «Пошта»

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Капітанша-2»

23.20 Гучна справа

01.40 Телемагазин

02.30 Зоряний шлях

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.55 Зона ночі

04.00 Абзац

05.45, 7.00 Kids Time

05.50 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

07.05 Т/с «Друзі»

08.20 Т/с «Бібліотекарі»

10.00 Т/с «Абсолютно 

секретно»

12.50 Х/ф «Солт»

14.50 Т/с «Медфак»

16.00, 21.00 IMPROV LIVE 

SHOW

17.00 Хто зверху?

22.00 Т/с «Подорожники»

23.00 Х/ф «Хай щастить, 

Чаку»

00.50 Т/с «Спецзагін «Кобра»

01.50 Служба розшуку дітей

ICTV

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашинґтон

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35, 10.10 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

11.05, 23.35 «На трьох»

11.45, 13.20, 22.35 Т/с 

«Папаньки»

12.45, 15.45 Факти. День

14.10 Х/ф «Джон Рембо»

16.20 Х/ф «Вежі-

близнюки»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.15 Секретний фронт

21.25 Т/с «Вижити за будь-

яку ціну»

00.30 Т/с «У полі зору»

02.05 Стоп

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.35, 8.20 Полігон

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 22.00, 

23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 

3.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 12.55, 15.55, 18.15, 

23.55 Погода в Україні

07.20 Огляд преси

07.40 Драйв

07.55, 8.55, 9.40, 13.55, 14.55, 

16.55, 17.55, 22.55 

Погода на курортах

08.30 Клуб LIFE

09.25, 17.45 Час громади

10.10, 11.10, 12.20, 

13.10, 16.10, 17.10 

Інформаційний день

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

14.10 Медекспертиза. Поради

15.15 Невигадані історії

18.20, 19.30, 21.00, 0.25 

Інформаційний вечір

23.15 Лінійка документальних 

проектів

01.15, 2.15, 5.15 Машина часу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00 Top Shop

07.00 Х/ф «Сказання 
про двох братів-
близнюків»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Роби — раз!»
10.40, 19.30 Т/с «Той, що 

читає думки»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 

«Свідок»

12.50 «Будьте здоровi»

13.30, 17.45, 3.00 

«Випадковий свідок»

14.05, 3.30 «Речовий доказ»

14.45, 21.20 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 «Таємниці 

кримінального світу»

04.00 «Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Неповторна природа. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.00 Вруміз. Мультфільм 

08.00 Новини 

08.05 «Морська кухня». 

Документальний серіал 

09.00 Новини 

09.05 Аромати Греції 

09.55 Еліза. Телевізійний 

серіал, 12+ 

10.45 «Чудова гра». 

Документальна 

програма 

11.40 Замки Британії. 

Кардифф. 

Документальний 

серіал «Секрети замків 

Великобританії» 

12.30 Мегаполіси. 

Документальний цикл 

12.55 Концерт Марії Бурмаки 

та Gypsy Lyre «Нове та 

улюблене»

14.05 Лекторій. Музика 

14.30 Культура діалогу

15.05 «Неповторна природа». 

Документальний цикл 

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

16.50 Морська кухня. 

Документальний серіал 

17.40 UA.Музика. Кліпи

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.25 Тема дня

18.50 Культура діалогу

19.15 Лекторій. Література 

19.40 «Мегаполіси». 

Документальний цикл 

20.05 «Острови. Карибські 

острови. Занурення 

з акулами». 

Документальний цикл

21.00 Новини 

21.25 Концерт на 

UA.КУЛЬТУРА. перший 

показ Bouquet Kyiv 

Stage. Концерт Оуstein 

Sevag. Норвегія

23.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

23.20 Тема дня

00.15 Концертна програма 

класичної музики з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. In 

PARADISUM 

02.00 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

02.40 Зустрічаємо вдома. 

велике інтерв’ю гурту 

«ДахаБраха»

03.30 Шахтарська зміна. 

Реаліті-шоу 

03.50 Пліч-о-пліч 

04.15 Супер-Чуття. 

Документальний цикл 

04.45 Орегонський путівник 

05.10 РадіоДень 

05.50 Погода 

 

СТБ

06.40 Т/с «Коли ми вдома»

11.10 МастерШеф

14.10 Хата на тата

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00, 19.00, 20.00 Слідство 

ведуть екстрасенси

21.00 Т/с «Кріпосна»

22.45 Зважені та Щасливі

00.45 «Зважся!»

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 «Прямий» 

трафік»

12.10, 14.10, 16.10 

«Кримінал»

12.20, 16.20 «Гаряча тема»

13.15, 14.20, 15.15 «Деталі на 

«Прямому»

17.00 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий» контакт»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Удар у відповідь-

3»

09.40, 18.15 «Спецкор»

10.20, 18.50 «ДжеДАІ»

11.00, 17.20 «Загублений 

світ»

13.00 Х/ф «Петля часу»
15.10 Х/ф «Заручник»

19.25, 20.25 Т/с «Ментівські 

війни. Харків-2»

21.30, 23.05 Т/с «Касл-6»

00.50 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Автогол»

06.15 Угорщина — 

Словаччина. Відбір до 

Євро-2020 р.

08.05, 21.30, 22.50 Огляд 2-го 

ігрового дня. Відбір до 

Євро-2020 р.

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.25, 12.40 «Студія LIVE»

10.50 U-21. Україна 

— Мальта. Відбір до 

Євро-2021 р.

13.10 Огляд 3-го ігрового дня. 

Відбір до Євро-2020 р.

13.50 Англія — Косово. 

Відбір до Євро-2020 р.

16.05, 18.50 «Головна 

команда»

17.00 Україна — Нігерія. 

Контрольна гра

19.40 Литва — Португалія. 

Відбір до Євро-2020 р.

23.40 Франція — Андорра. 

Відбір до Євро-2020 р.

01.25 Відбір до Євро-2020 р. 

Огляд туру

02.20 Вірменія — Боснія і 

Герцеговина. Відбір до 

Євро-2020 р.

04.05 Швейцарія — 

Гібралтар. Відбір до 

Євро-2020 р.

ФУТБОЛ-2

06.00, 14.45, 3.35 Огляд 3-го 

ігрового дня. Відбір до 

Євро-2020 р.

07.35, 10.20, 22.15, 1.00 

«Головна команда»

08.30, 23.10 Україна — 

Нігерія. Контрольна гра

11.10 Грузія — Данія. Відбір 

до Євро-2020 р.

13.00 Швейцарія — 

Гібралтар. Відбір до 

Євро-2020 р.

16.00 Чорногорія — Чехія. 

Відбір до Євро-2020 р. 

Прем’єра

17.50 Відбір до Євро-2020 р. 

Огляд туру. Прем’єра

18.45 Фінляндія — Італія. 

Відбір до Євро-2020 р.

20.30 Швеція — Норвегія. 

Відбір до Євро-2020 р.

01.50 Шотландія — Бельгія. 

Відбір до Євро-2020 р.

04.05 Азербайджан 

— Хорватія. Відбір до 

Євро-2020 р.

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.50, 13.50 Правда життя

08.50, 17.00 Морські гіганти

09.50 Під іншим кутом

10.50 Володимир Басов

11.40 Ілюзії сучасності

12.40, 0.45 Речовий доказ

15.00, 23.45 Секрети Другої 

світової

16.00, 21.45 Скарби з горища

18.00, 22.45 Життя

19.00, 20.50 Фантастичні 

історії

20.00 Брама часу

01.55 Містична Україна

02.45 Зворотній бік Місяця

03.30 Дракула та інші

03.50 Потойбіччя. Сни

04.40 Запрограмовані долі

06.00 Бандитська Одеса

07.50, 13.50 Правда життя

08.50, 17.00 Морські гіганти

09.50 Під іншим кутом

10.50 Володимир Басов

11.40 Ілюзії сучасності

12.40, 0.45 Речовий доказ

15.00, 23.45 Секрети Другої 

світової

16.00, 21.45 Скарби з горища

18.00, 22.45 Життя

19.00, 20.50 Фантастичні 

історії

20.00 Брама часу

01.55 Містична Україна

02.45 Зворотній бік Місяця

03.30 Дракула та інші

03.50 Потойбіччя. Сни

04.40 Запрограмовані долі

К1

06.30 Top Shop

07.45 М/с «Каспер»

08.30 «Орел і решка. Шопінг»

09.30, 18.10 Т/с «Доктор Хто»

11.30 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

13.20, 20.10 Т/с «Доктор 

Хаус»

15.00, 23.00 «Орел і решка. 

Мегаполіси»

16.10, 1.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

22.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

00.10 «Вірю не вірю»

02.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.30 М/ф «Епік»

11.15 Т/с «Рання пташка-2»

12.00, 21.00 Танька і Володька

13.00, 20.00 Одного разу під 

Полтавою

14.00, 19.00 СуперЖінка

15.00 4 весілля

17.00, 2.00 Панянка-селянка

22.00 Казки У Кіно

23.00 Т/с «Хамелеон»

00.00 Сімейка У

01.00 Т/с «Домашній арешт»

03.00 Теорія зради

03.50 БарДак

04.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Тачки проти»

06.05 М/с «Вруміз»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 14.40, 16.55, 

21.00, 23.10, 5.20 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Т/с «Таємниці Борго 

Ларічі»

11.15, 14.15 Телепродаж

11.35 «Тайська кухня»

12.00 Енеїда

13.10 Бюджетники

13.45 #ВУКРАЇНІ

14.55, 2.00 UEFA Чемпіонат 

Європи з футзалу 

U19 2019 р. Хорватія 

— Україна

17.25, 3.40 UEFA Чемпіонат 

Європи з футзалу U19 

2019 р. Нідерланди 

— Іспанія

19.30 Спільно

19.55 Д/ф «Як працюють 

машини»

21.25, 23.40, 5.45 UA:Спорт

21.45 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

22.15 «Особливий загін»

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, 12.00, 16.45, 

19.30, 5.20 ТСН

09.30 «Життя відомих 

людей»

10.30, 12.20 «Одруження 

наосліп»

12.30 «Міняю жінку»

14.00 «Сімейні мелодрами»

15.00 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама «Наречена 

зі Стамбула»

20.45, 21.45 Комедія «Свати»

22.30 «Право на владу-2019»

00.55 Драма «Авіатор»

04.25 Т/с «Центральна 

лікарня»

ІНТЕР

05.25, 22.05 «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 «Корисна програма»

11.00, 21.00 Т/с «Не жіноча 

робота»

12.25 Х/ф «007: Живі 
вогні»

15.00 Т/с «Дієві ліки»

15.50, 16.45, 0.55 «Речдок»

18.00, 19.00, 1.50 «Стосується 

кожного»

20.00, 3.45 «Подробиці»

23.50 Т/с «Лінія світла»

02.35 «Орел і решка»

04.30 «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 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.20, 3.10 Реальна містика

13.20, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливості

16.00, 0.00, 2.10 Історія 

одного злочину

18.00 Т/с «Пошта»

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Капітанша 2»

23.20 Слідами міфів про 

Роттердам +. Міф 

другий

01.40 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.00 Зона ночі

04.05 Абзац

06.00, 7.15 Kids Time

06.05 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

07.20 Т/с «Друзі»

08.30 Т/с «Бібліотекарі»

10.20 Т/с «Абсолютно 

секретно»

13.10 Х/ф «Година пік 3»

15.00 Т/с «Медфак»

16.10, 21.00 Шалена зірка

17.00, 19.00 Хто зверху?

22.00 Т/с «Подорожники»

23.00 Х/ф «24 години на 

життя»

01.00 Т/с «Спецзагін «Кобра»

01.55 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

10.10 Секретний фронт

11.05, 23.35 «На трьох»

11.35, 22.35 Т/с «Папаньки»

12.35, 13.20 Х/ф «Вежі-

близнюки»

12.45, 15.45 Факти. День

15.30, 16.20 Х/ф «Міст 

шпигунів»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.15 Антизомбі. Дайджест

21.25 Т/с «Вижити за будь-

яку ціну»

00.35 Т/с «У полі зору»

02.10 Стоп

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.15, 7.20 Огляд преси

06.20, 2.15, 5.35 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, 

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, 18.10, 

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

08.30 Клуб LIFE

08.40 Світла енергія

09.25, 17.45 Час громади

10.10, 11.10, 12.25, 

13.10, 16.10, 17.10 

Інформаційний день

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

14.10 Медекспертиза. Поради

15.15 Невигадані історії

18.15 Євроінтеграція — сила 

можливостей

19.30, 21.00, 0.25, 1.15 

Інформаційний вечір

23.15 Лінійка документальних 

проектів

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

05.15 Полігон

НТН

05.00 Top Shop

06.40 Х/ф «Захар Беркут»
08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Тривожна 
неділя»

10.45, 19.30 Т/с «Той, що 

читає думки»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 

«Свідок»

12.50 «Вартість життя»

13.30, 17.45, 3.00 

«Випадковий свідок»

14.05, 3.30 «Речовий доказ»

14.45, 21.20 Т/с «Хейвен»

16.50 «Легенди бандитської 

Одеси»

17.20 «Легенди карного 

розшуку»

18.20 «Правда життя»

23.45 Т/с «Закон і порядок»

01.25 «Таємниці 

кримінального світу»

04.00 «Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 «Неповторна природа». 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.00 «Вруміз». Мультфільм 

08.00 Новини 

08.05 «Морська кухня». 

Документальний серіал 

09.00 Новини 

09.05 Аромати Греції 

10.00 Еліза. Телевізійний 

серіал 12+ 

10.45 Чудова гра. 

Документальна 

програма 

11.40 Замки Британії. 

Йоркський замок. 

Документальний серіал 

«Секрети Замків 

Великобританії» 

12.35 Мегаполіси. 

Документальний цикл 

12.55 Діма Андрієць. 

Ти можеш летіти. 

Концертна програма 

14.05 Лекторій. Література 

14.30 Культура діалогу

15.05 Неповторна природа. 

Документальний цикл 

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

16.50 Морська кухня. 

Документальний серіал 

17.40 UA.Музика. Кліпи

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.25 Тема дня

18.50 Культура діалогу

19.15 Лекторій. Кіно 

19.40 Історія ВУФКУ

20.15 Людина з кіноапаратом. 

Фільм Дзиги Вертова 

21.25 Як дивитися кіно 

21.50 ТЕЕЛЕПРЕМ’ЄРИ 

художніх фільмів на UA. 

КУЛЬТУРА. Реальність

23.45 Тема дня

00.35 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

Хорея Козацька

02.00 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

02.40 Олена Боримська. 

Візуальне мистецтво. 

злам парадигми

03.20 Дивацькі історії України 

03.25 Шахтарська зміна. 

Реаліті-шоу 

03.50 Пліч-о-пліч 

04.15 Супер-Чуття. 

Документальний цикл

04.45 Орегонський путівник 

05.10 РадіоДень

05.50 Погода 

 

СТБ

06.25 Т/с «Коли ми вдома»

12.40 МастерШеф

15.30 Хата на тата

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

19.00 Зважені та Щасливі

21.00 Т/с «Кріпосна»

22.45 Я соромлюсь свого тіла

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 «Прямий» 

трафік»

12.10, 14.10, 16.10 

«Кримінал»

12.20, 16.20 «Гаряча 

тема»

13.15, 14.20, 15.15 «Деталі на 

«Прямому»

17.00 «Ситуація»

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий» контакт»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Удар 

у відповідь-3»

09.40, 18.15 «Спецкор»

10.20, 18.50 «ДжеДАІ»

11.00, 17.15 «Загублений 

світ»

13.05 Х/ф «Літак проти 
вулкана»

14.55 Х/ф «Світанок 
планети мавп»

19.25, 20.30 Т/с «Ментівські 

війни. Харків-2»

21.35, 23.10 Т/с «Касл-6»

00.55 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 Журнал Ліги Чемпіонів

06.30 Топ-матч

06.35 Грузія — Данія. Відбір 

до Євро-2020 р.

08.25, 1.30 Огляд 3-го 

ігрового дня. Відбір до 

Євро-2020 р.

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.25 Фінляндія — Італія. 

Відбір до Євро-2020 р.

12.10 Швеція — Норвегія. 

Відбір до Євро-2020 р.

13.55 Азербайджан 

— Хорватія. Відбір до 

Євро-2020 р.

16.05, 22.50 Відбір до Євро-

2020 р. Огляд туру

17.00 Шотландія — Бельгія. 

Відбір до Євро-2020 р.

18.45 «Автогол»

19.00, 21.40 «Головна 

команда»

19.50 Україна — Нігерія. 

Контрольна гра

23.45 Півн. Ірландія 

— Німеччина. Відбір до 

Євро-2020 р.

02.20 Польща — Австрія. 

Відбір до Євро-2020 р.

04.05 Угорщина — 

Словаччина. Відбір до 

Євро-2020 р.

ФУТБОЛ-2

06.00, 21.20 Огляд 1-го 

ігрового дня. Відбір до 

Євро-2020 р.

07.25 Півн. Ірландія 

— Німеччина. Відбір до 

Євро-2020 р.

09.15, 0.35 Огляд 2-го 

ігрового дня. Відбір до 

Євро-2020 р.

11.10 Польща — Австрія. 

Відбір до Євро-2020 р.

13.00 Відбір до Євро-2020 р. 

Огляд туру

13.55 Угорщина — 

Словаччина. Відбір до 

Євро-2020 р.

15.45 «Автогол»

16.00 Англія — Косово. 

Відбір до Євро-2020 р.

17.50, 4.20 Огляд 3-го 

ігрового дня. Відбір до 

Євро-2020 р.

19.30 Чорногорія — Чехія. 

Відбір до Євро-2020 р.

22.45 Франція — Андорра. 

Відбір до Євро-2020 р.

02.30 Литва — Португалія. 

Відбір до Євро-2020 р.

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.45, 13.55 Правда життя

08.55 Морські гіганти

09.55 Під іншим кутом

10.55 Юрій Нікулін

11.45 Ілюзії сучасності

12.45, 0.45 Речовий доказ

14.55, 23.45 Секрети Другої 

світової

15.55, 21.45 Скарби з горища

16.55 Велетні льодовикової 

ери

17.55, 22.45 Життя

18.55, 20.45 Фантастичні 

історії

19.50 Брама часу

01.55 Містична Україна

02.45 Війна всередині нас

К1

06.30 Top Shop

07.45 М/с «Каспер»

08.30 «Орел і решка. Шопінг»

09.30, 18.10 Т/с «Доктор Хто»

11.30 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

13.20, 20.10 Т/с «Доктор 

Хаус»

15.00, 23.00 «Орел і решка. 

Мегаполіси»

16.10, 1.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

22.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

00.10 «Вірю не вірю»

02.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.45 М/ф «Ніко 2: 

маленький братик — 

великі неприємності»

11.15 Т/с «Рання пташка-2»

12.00, 21.00 Танька і Володька

13.00, 20.00 Одного разу під 

Полтавою

14.00, 19.00 СуперЖінка

15.00 4 весілля

17.00, 1.00 Панянка-селянка

22.00 Казки У Кіно

23.00 Т/с «Хамелеон»

02.00 Теорія зради

02.50 БарДак

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Тачки проти»

06.05 М/с «Вруміз»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 19.30, 

21.45, 5.20 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Т/с «Таємниці Борго 

Ларічі»

11.10, 14.15 Телепродаж

11.30 «Кухня По»

12.00, 15.15 Енеїда

13.10 UA:Фольк. Спогади

14.30 «Аромати Іспанії»

16.25 Наші гроші

16.55, 2.00 UEFA Чемпіонат 

Європи з футзалу U19 

2019 р. Півфінал I

18.50 Перший на селі

19.55, 3.40 UEFA Чемпіонат 

Європи з футзалу U19 

2019 р. Півфінал II

22.15 Схеми. Корупція в 

деталях

22.45 «Особливий загін»

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, 12.00, 16.45, 

19.30, 4.50 ТСН

09.30 «Життя відомих 

людей»

10.30, 12.20 «Одруження 

наосліп»

12.30 «Міняю жінку»

14.00 «Сімейні мелодрами»

15.00 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама «Наречена 

зі Стамбула»

20.25, 22.20 «Ліга сміху»

00.15 «Київ вечірній»

01.50 «Ігри приколів»

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 «Корисна програма»

11.00 Т/с «Не жіноча робота»

12.25 Х/ф «007: Ліцензія 
на вбивство»

15.00 Т/с «Дієві ліки»

15.50, 16.45, 23.50 «Речдок»

18.00, 2.20 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці тижня»

03.50 Х/ф «Без сина не 
приходь!»

05.05 «Телемагазин»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

4.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.30 Реальна містика

13.30, 15.30 Т/с «День сонця»

18.00 Т/с «Пошта»

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Свобода слова Савіка 

Шустера

00.00, 2.10 Т/с «Коли 

повертається минуле»

01.40 Телемагазин

04.45 Зоряний шлях

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

03.30 Абзац

05.00, 5.45 Kids Time

05.05 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

05.50 Т/с «Друзі»

08.40 М/ф «Мадагаскар-2»

10.10 Х/ф «Рятувальники 

Малібу»

12.30 Т/с «Подорожники»

16.20, 19.00 Топ-модель 

по-українськи

21.40 Х/ф «Красуня»

00.10 Х/ф «Чому він?»

02.20 Т/с «Спецзагін «Кобра»

ICTV

04.00 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.30, 2.10 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, 0.20 «На трьох»

11.35, 13.20 Т/с «Папаньки»

12.45, 15.45 Факти. День

15.35, 16.20, 23.10 Т/с 

«Вижити за будь-яку 

ціну»

18.45 Факти. Вечір

20.10 Дизель шоу

02.40 Стоп

5 канал

06.00, 9.45, 21.40, 3.00 Час-

Time

06.15 Огляд преси

06.25, 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

08.30 Клуб LIFE

08.40 Чому НАТО

09.25, 16.45 Час громади

10.10, 11.10, 12.25, 

13.10, 16.10, 17.10 

Інформаційний день

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

14.10 Медекспертиза. Поради

15.15 Невигадані історії

18.15, 19.30, 21.00, 2.15 

Інформаційний вечір

22.45 Лінійка документальних 

проектів

00.25 Полігон

00.50 ID JOURNAL

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.15 Феєрія мандрів

05.15 Рандеву

НТН

05.00 Top Shop

07.05 Х/ф «Веселі 
Жабокричі»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Без строку 
давнини»

10.50, 19.30 Т/с «Той, що 

читає думки»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 

«Свідок»

12.50 «Правда життя»

13.25, 17.45, 2.50 

«Випадковий свідок»

14.05, 3.00 «Речовий доказ»

14.45, 21.20 Т/с «Хейвен»

16.50 «Легенди бандитської 

Одеси»

17.20 «Легенди карного 

розшуку»

18.20 «Таємниці світу»

23.45 Х/ф «Любов на 
асфальті»

01.55 «Склад злочину»

04.00 «Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Неповторна природа. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.00 «Вруміз». Мультфільм 

08.00 Новини 

08.05 «Морська кухня». 

Документальний серіал 

09.00 Новини 

09.05 Аромати Греції 

09.55 Еліза. Телевізійний 

серіал, 12+ 

10.45 «Чудова гра». 

Документальна 

програма 

11.40 «Замки Британії. Лідс». 

Документальний 

серіал «Секрети замків 

Великобританії» 

12.30 Мегаполіси. 

Документальний цикл 

12.55 Діма Андрієць. «Ти 

можеш летіти». 

Концертна програма 

14.05 Лекторій. Кіно 

14.30 Культура діалогу

15.10 «Неповторна природа». 

Документальний цикл 

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

16.50 «Морська кухня». 

Документальний серіал 

17.40 UA.Музика. Кліпи

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.25 Тема дня

18.50 Культура діалогу

19.15 Музеї. Як це працює 

19.40 «Мегаполіси». 

Документальний цикл 

20.05 «Острови. 

Багамські острови. 

таємничі печери і 

затонулі кораблі». 

Документальний цикл

21.00 Новини 

21.25 GogolFest — 2019 

найкраще. Концерт 

фрік-кабаре гурту Dakh 

Daughters 

23.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

23.20 Тема дня

00.15 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

«Баланс Квартет»

01.45 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. Blooms 

Corda

02.00 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

02.40 Зоя Звиняцьківська. 

Соня Делоне. У 

пошуках універсального 

дизайну

03.05 Іван Марчук. Темпера, 

сніги та неповторні 

випадковості

03.20 Дивацькі історії України 

03.30 Шахтарська зміна. 

Реаліті-шоу 

03.50 Пліч-о-пліч

04.20 Супер-Чуття. 

Документальний цикл 

04.45 Орегонський путівник 

05.10 РадіоДень 

05.50 Погода 

 

СТБ

06.35 Т/с «Коли ми вдома»

13.15 Т/с «Список бажань»

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

19.00, 22.45 МастерШеф

23.30 Хата на тата

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 «Прямий» 

трафік»

12.10, 14.10 «Кримінал»

12.20, 16.30 «Гаряча тема»

13.15, 14.20, 15.15 «Деталі на 

«Прямому»

16.10 «Кримінал.Підсумки»

17.00 «Ситуація»

18.30 Спецпроект» Влада 

хохотала»

19.00 «Ехо України»

22.00 «Поярков. NEWS»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Удар 

у відповідь-3»

09.40, 18.15 «Спецкор»

10.20, 18.50 «ДжеДАІ»

11.00, 17.15 «Загублений 

світ»

13.50 Х/ф «Гео-
катастрофа»

15.30 Х/ф «Зіткнення»
19.25 Х/ф «Хороший, 

поганий, мертвий»
21.10 Х/ф «Блекджек»
23.05 Х/ф «Кривавий орел»
01.00 Х/ф «Холодна 

суміш»
02.20 «Облом.UA.»

04.20 «Цілком таємно-2017»

ФУТБОЛ-1

06.00 Топ-матч

06.10 Литва — Португалія. 

Відбір до Євро-2020 р.

08.00 «Автогол»

08.15 Франція — Андорра. 

Відбір до Євро-2020 р.

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.25 Чорногорія — Чехія. 

Відбір до Євро-2020 р.

12.10 Англія — Косово. 

Відбір до Євро-2020 р.

13.55 Фінляндія — Італія. 

Відбір до Євро-2020 р.

16.05 Швеція — Норвегія. 

Відбір до Євро-2020 р.

17.55 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

18.25 Півн. Ірландія 

— Німеччина. Відбір до 

Євро-2020 р.

20.15 Відбір до Євро-2020 р. 

Огляд туру

21.10 Чемпіонат Франції. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

21.40 LIVE. Ам’єн — Ліон. 

Чемпіонат Франції

23.40 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

00.10 U-21. Україна 

— Мальта. Відбір до 

Євро-2021 р.

02.00 Огляд матчу «Україна 

— Нігерія». Контрольна 

гра

02.10 Шотландія — Бельгія. 

Відбір до Євро-2020 р.

04.00 Фортуна — 

Вольфсбург. Чемпіонат 

Німеччини

ФУТБОЛ-2

06.00 Відбір до Євро-2020 р. 

Огляд туру

06.55 Вірменія — Боснія і 

Герцеговина. Відбір до 

Євро-2020 р.

08.45, 11.10 «Студія LIVE»

09.20 U-21. Україна 

— Мальта. Відбір до 

Євро-2021 р.

11.40 Польща — Австрія. 

Відбір до Євро-2020 р.

13.30 «Автогол»

13.45 Грузія — Данія. Відбір 

до Євро-2020 р.

15.30 Огляд 2-го ігрового дня. 

Відбір до Євро-2020 р.

16.45 Шотландія — Бельгія. 

Відбір до Євро-2020 р.

18.35 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру. 

Прем’єра

19.05 Україна — Нігерія. 

Контрольна гра

20.55 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини. 

Прем’єра

21.25 LIVE. Фортуна — 

Вольфсбург. Чемпіонат 

Німеччини

23.25 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

23.55 Чорногорія — Чехія. 

Відбір до Євро-2020 р.

01.45 Чемпіонат Франції. 

Передмова до туру

02.15 Фінляндія — Італія. 

Відбір до Євро-2020 р.

04.05 Ам’єн — Ліон. 

Чемпіонат Франції

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.00, 13.55 Правда життя

09.05 Морські гіганти

10.05 Дика Арктика

11.05 Два Миронових

11.50 Ілюзії сучасності

12.50, 0.45 Речовий доказ

15.00, 23.45 Секрети Другої 

світової

16.00, 21.45 Скарби з горища

17.00 Велетні льодовикової 

ери

18.00, 22.45 Життя

18.55, 20.45 Фантастичні 

історії

19.50 Брама часу

01.55 Містична Україна

02.45 Скарб.UA

К1

06.30 Top Shop

07.45 М/с «Каспер»

08.30 «Орел і решка. Шопінг»

09.30 Т/с «Доктор Хто»

11.20 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

13.15 Т/с «Доктор Хаус»

14.50, 23.00 «Орел і решка. 

Мегаполіси»

16.00, 1.10 «Орел і решка. 

Морський сезон»

18.00 Х/ф «Прикинься моїм 
чоловіком»

20.00 Х/ф «Усе найкраще»
22.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

00.10 «Вірю не вірю»

02.10 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.15 Х/ф «Крутий пес»
11.15 Т/с «Рання пташка-2»

12.00 Танька і Володька

13.00, 20.00 Одного разу під 

Полтавою

14.00, 19.00 СуперЖінка

15.00 4 весілля

16.00 Х/ф «Сам удома»
18.00, 1.00 Панянка-селянка

21.00 Х/ф «Сам удома-2»
23.00 Х/ф «Інша жінка»
02.00 Теорія зради

02.50 БарДак

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Тачки проти»

06.05 М/с «Вруміз»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 14.35, 18.00, 

21.00, 0.55, 5.00 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Т/с «Таємниці Борго 

Ларічі»

11.10, 14.15 Телепродаж

11.30 «Кухня По»

12.00 Енеїда

13.10 «Браво, шеф!»

14.50, 2.35 Чемпіонат Європи 

з волейболу серед 

чоловічих команд 2019 р. 

Чехія — Україна

16.55 #ВУКРАЇНІ

17.25 Схеми. Корупція в 

деталях

17.55 VoxCheck

18.25, 1.45 Тема дня

19.30 Розсекречена історія

20.30 Д/ф «Як працюють 

машини»

21.25, 1.15, 5.25 UA:Спорт

21.55 Перша шпальта

22.30 Як дивитися кіно

22.55 Х/ф «Реальність»

04.35 52 вікенди
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 23.30, 0.30 «Світське 

життя-2019»

06.35 М/ф

06.45 «Гроші-2019»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00, 10.30 «Їмо за 100-

2019»

11.15 «Громада на мільйон. 

Спеціалісти»

12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 3.00 

«Світ навиворіт-4»

16.30 «Жіночий квартал-

2019»

18.30 «Розсміши коміка»

19.30 ТСН

20.15 «Українські сенсації-

2019»

21.30 «Вечірній квартал 

№ 3-2019»

01.30 «Ліга сміху»

ІНТЕР

05.35 «Жди мене. Україна»

07.15 «Слово Предстоятеля»

07.25 Х/ф «Сім няньок»
09.00 «Шість соток»

10.00 «Готуємо разом. 

Випічка»

11.00 Х/ф «Міцний 
горішок»

12.30 Х/ф «Раз на раз не 
приходиться»

14.00 Х/ф «Живіть у 
радості»

15.30 Т/с «Не жіноча робота»

20.00, 4.55 «Подробиці»

20.30 «Крутіше за всіх. Новий 

сезон» Прем’єра

22.30 Т/с «Анна Герман»

02.35 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

3 сезон»

03.20 «Орел і решка. 

Морський сезон-3»

04.05 «Орел и решка. Чудеса 

света»

05.25 Д/п «Життя»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

07.30, 4.40 Зоряний шлях

09.50, 15.20 Т/с

 «Капітанша 2»

17.00, 21.00 Т/с «Опікун»

20.00 Головна тема

23.00 Шоу Братів Шумахерів

01.00, 2.15 Х/ф «Намисто»

01.45 Телемагазин

03.10 Х/ф «Вальс-бостон»

НОВИЙ КАНАЛ

03.15 Служба розшуку дітей

03.20 Зона ночі

05.45, 7.45 Kids Time

05.50 М/с «Лунтик»

06.50 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

07.50 Подіум

09.20 Т/с «Бібліотекарі»

15.20 Хто зверху?

17.20 М/ф «Мадагаскар 3»

19.10 Х/ф «Син маски»

21.00 Х/ф «Маска»

23.00 Х/ф «Красуня»

01.30 Х/ф «Хай щастить, 

Чаку»

ICTV

05.20 Скарб нації

05.30 Еврика!

05.40 Факти

06.05, 11.50 Особливості 

національної роботи

07.55 Я зняв!

09.45 Т/с «Вижити за будь-

яку ціну»

12.45 Факти. День

13.00 Дизель-шоу

16.40 Х/ф «П’ята хвиля»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «2012»

22.05 Х/ф «Шторму 

назустріч»

23.45 Х/ф «Загибель Лос-

Анджелеса»

01.30 Т/с «Патруль 

«Самооборона»

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

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

05.00, 4.55 Top Shop

06.00 Х/ф «Чортова 
дюжина»

07.40 Х/ф «Тіні зникають 
опівдні»

11.40 Т/с «Закон і порядок»

15.05, 3.15 «Випадковий 

свідок»

16.50 «Таємниці світу»

18.05 «Круті 90-ті»

19.00, 2.45 «Свідок»

19.30 Х/ф «Невловимі 
месники»

21.10 Х/ф «Синьйор 
Робінзон»

23.15 Х/ф «Залишені»
01.20 «Втеча. Реальні історії»

04.05 «Легенди бандитського 

Києва»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 100 років українського 

кінематографа за 

100 хвилин. Перші 

кроки українського 

кінематографа

06.15 Німі ночі. Навесні. 

Документальна 

програма фестивалю

07.10 100 років українського 

кінематографа за 100 

хвилин. Довгі проводи 

білої птахи з чорною 

ознакою 

до Вавилона-ХХ

07.25 ВАВІЛОН ХХ. Художній 

фільм

09.00 Новини 

09.10 День українського кіно 

на UA.КУЛЬТУРА

09.15 Іван Сила. Художній 

фільм

10.45 Відкривай Україну з 

«Суспільним» 

11.45 «Гніздо Горлиці». 

Художній фільм 

13.25 День українського кіно 

на UA.КУЛЬТУРА

15.05 Сестра Зо. 

Документальний фільм 

Аліси Коваленко та 

Люби Дуракової

16.05 День українського кіно 

на UA.КУЛЬТУРА

16.15 Михайло і Даниїл. 

Документальний фільм 

Андрія Загданського

17.20 День українського кіно 

на UA.КУЛЬТУРА

17.30 «Холодний Яр. Інтро». 

Документальний фільм 

Аліни Горлової

18.30 День українського кіно 

на UA.КУЛЬТУРА

18.40 Varta1, Львів, Україна. 

Документальний фільм 

Юрія Грицини

19.45 День українського кіно 

на UA.КУЛЬТУРА

19.55 ТЕРА \Поза зоною\. 

Документальний фільм 

Нікона Романченка

21.05 День українського кіно 

на UA.КУЛЬТУРА

21.15 Маріуполіс. 

Документальний фільм 

Мантаса Кведаравічюса

22.50 2020. Безлюдна 

країна. Псевдо-

документальний фільм 

Корнія Грицюка

00.00 Міжнародний День 

Джазу. 

01.20 Букоголіки 

02.40 Іван Козленко. Люди і 

апарати. Становлення 

українського кіно. 

UPLectorium. 

Розстріляне 

відродження

03.50 Разом 

05.05 #ВУКРАЇНІ 

 

СТБ

05.15 Хата на тата

10.05 Наречена для тата

12.05 Зважені та Щасливі

14.05 «Зважся!»

15.05 Т/с «Кріпосна»

19.00 Х-фактор

22.00 Вікна-Новини

22.30 МастерШеф

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 «Репортер». 

Новини

09.10, 10.15 «Ехо України»

11.15, 12.15, 13.15 «Акценти» 

з Наталкою Фіцич

14.15, 15.15, 16.15 «Великий 

марафон»

17.00 «Щасливе інтерв’ю»

18.00, 19.00, 20.00 Токшоу 

в прямому ефірі з 

Лейлою Мамедовою

21.00 «Закрита зона»

22.00 «THE WEEK» 

Міжнародний огляд

23.00 «ВАТА-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.15 «ДжеДАІ. Дайджест-

2018»

09.15 «Загублений світ»

14.15 Х/ф «Блекджек»
16.10 Х/ф «День 

Незалежності»

19.00 Х/ф «День 
Незалежності: 
Відродження»

21.10 Х/ф «Імперія вовків»
23.35 Х/ф «Акуляче 

торнадо 5: Глобальне 
роїння»

01.10 «Облом.UA.»

04.25 «Цілком таємно-2017»

ФУТБОЛ-1

06.00 Англія — Косово. 

Відбір до Євро-2020 р.

07.45 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

08.15 Угорщина — 

Словаччина. Відбір до 

Євро-2020 р.

10.00, 15.55, 22.30 Футбол 

NEWS

10.25 Україна — Нігерія. 

Контрольна гра

12.10 «Ам’єн» — «Ліон». 

Чемпіонат Франції

13.55 LIVE. «Реал» — 

«Леванте». Чемпіонат 

Іспанії

16.20, 19.20, 21.25, 23.40, 

1.45, 3.50 Топ-матч

16.25 LIVE. «Боруссія» (Д) 

— «Баєр». Чемпіонат 

Німеччини

17.15 Коефіцієнти ФІФА/

УЄФА

18.25 Відбір до Євро-2020 р. 

Огляд туру

19.25 LIVE. «Сосьєдад» — 

«Атлетіко». Чемпіонат 

Іспанії

21.40 LIVE. Чемпіонат Італії

23.55 «Олександрія» — 

«Дніпро-1». Чемпіонат 

України

02.00 «Лейпциг» — 

«Баварія». Чемпіонат 

Німеччини

04.00 «Шахтар» — «Зоря». 

Чемпіонат України

ФУТБОЛ-2

06.00, 11.10, 15.55 Чемпіонат 

Італії. Передмова до 

туру

06.30 U-21. Україна 

— Мальта. Відбір до 

Євро-2021 р.

08.20, 21.25 «Бундесліга 

weekly». Чемпіонат 

Німеччини

08.50, 16.25, 23.55, 2.00 Топ-

матч

08.55 Чемпіонат Франції. 

Передмова до туру

09.25 Франція — Андорра. 

Відбір до Євро-2020 р.

11.40 Фортуна — 

Вольфсбург. Чемпіонат 

Німеччини

13.25 Чемпіонат Іспанії. 

Передмова до туру

13.55 LIVE. «Олександрія» 

— «Дніпро-1». 

Чемпіонат України

14.45, 17.45 Футбол Tables

16.30, 18.55 «Тур ONLINE»

16.55 LIVE. «Шахтар» 

— «Зоря». Чемпіонат 

України

19.25 LIVE. «Лейпциг» — 

«Баварія». Чемпіонат 

Німеччини

20.15 Футбол NEWS

21.55 LIVE. «Барселона» — 

«Валенсія». Чемпіонат 

Іспанії

00.10 «Боруссія» (Д) 

— «Баєр». Чемпіонат 

Німеччини

02.15 «Реал» — «Леванте». 

Чемпіонат Іспанії

04.05 Чемпіонат Італії

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.05, 23.30 Містична Україна

08.55, 18.40 Брама часу

09.45 Речовий доказ

10.55 Секрети Другої світової

12.55 101 вид зброї, що 

змінила світ

14.20, 22.40 Сучасні дива

15.10 Дика Арктика

17.10 Під іншим кутом

21.00 Сто одна ідея, що 

змінила світ

00.20 Правда життя

К1

06.30 Top Shop

07.45 М/с «Каспер»

08.25 «Ух ти show»

09.10 М/ф «Барбі: Принцеса і 

Жебрачка»

10.50 М/с «Земля до початку 

часів»

12.10 Х/ф «Прикинься моїм 
чоловіком»

14.00 «Орел і решка. Навколо 

світу»

00.00 М/ф «Ронал-Варвар»

01.45 «Вірю не вірю»

02.30 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

11.45 М/ф «Епік»

13.45, 1.00 Панянка-селянка

16.30 Х/ф «Світанок 
планети мавп»

19.00, 20.00, 21.00 Одного 

разу під Полтавою

19.30, 20.30, 21.30 Танька і 

Володька

22.00 Казки У Кіно

02.00 Теорія зради

02.50 БарДак

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Тачки проти»

06.05 М/с «Вруміз»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.55, 23.15, 

5.35 Новини

09.30 Енеїда

10.35 Хто в домі хазяїн?

11.05 Відкривай Україну з 

«Суспільним»

11.35, 14.25 Телепродаж

11.50 М/с «Марин та його 

друзі. Підводні історії»

12.45 Х/ф «Чарівна 

бекеша»

14.45 Разом

15.10 Спільно

15.45 Д/ф «Індія. Слідами 

тигра»

16.40 Своя земля

16.50, 3.40 Чемпіонат Європи 

з волейболу серед 

чоловічих команд 

2019 р. Україна 

— Нідерланди

19.10, 23.40 Пліч-о-пліч

19.20 «Супер-Чуття»

19.55, 2.00 UEFA Чемпіонат 

Європи з футзалу U19 

2019 р. Фінал

22.25 Т/с «Монро»

00.00 Телепродаж Тюсо
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 5.00 ТСН

06.35 М/ф

06.45 «Українські сенсації-

2019»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.45 «Світ навиворіт 10: 

Бразилія»

11.05 Драма «Марсіанин»

14.00 Комедія «Свати»

19.30 «ТСН-тиждень»

21.00 «Танці з зірками-2019»

00.10 «Ліга сміху»

01.55 Драма «Авіатор»

ІНТЕР

06.10 Х/ф «Висота»

08.00 «уДачний проект»

09.00 «Готуємо разом»

10.00 «Орел и решка. Чудеса 

світу»

11.00 «Орел і решка. 

Морський сезон-3»

12.00 «Крутіше за всіх. Новий 

сезон»

14.10 Т/с «Тягар істини-2»

16.00 Х/ф «Три мушкетери. 

Підвіски королеви»

18.00 Х/ф «Три мушкетери. 

Помста міледі»

20.00 «Подробиці»

20.30 Х/ф «007: Помри, але 

не зараз»

23.10 Х/ф «Подружнє 

життя»

01.00 «Речдок»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30 Сьогодні

07.30, 4.30 Зоряний шлях

09.20 Т/с «Опікун»

13.10 Т/с «Коли повертається 

минуле»

17.00 Т/с «Годинник із 

зозулею»

19.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

21.00 Т/с «Годинник із 

зозулею

23.00, 2.15 Т/с «Це було біля 

моря»

01.45 Телемагазин

03.00 Х/ф «Намисто»

05.30 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.20 Зона ночі

06.00, 7.15 Kids Time

06.05 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

07.20 М/ф «Том і Джеррі: 

Швидкий і скажений»

09.00 М/ф «Мадагаскар-3»

10.50 Х/ф «Моя дівчина 

монстр»

13.00 Х/ф «Клік: із пультом 

по життю»

15.10 Х/ф «Син маски»

17.00 Х/ф «Маска»

19.00 Х/ф «Пікселі»

21.00, 23.10 

Х/ф «Мисливці на 

привидів»

01.10 Х/ф «Норбіт»

ICTV

05.10 Скарб нації

05.20 Еврика!

05.25 Факти

05.50 Секретний фронт

06.40 Громадянська оборона

07.40 Антизомбі. Дайджест

08.35 Т/с «Відділ 44»

12.05, 13.00 Х/ф «Загибель 

Лос-Анджелеса»

12.45 Факти. День

14.05 Х/ф «Шторму 

назустріч»

15.50 Х/ф «2012»

18.45 Факти тижня

20.35 Х/ф «Піднесення 

Юпітер»

23.00 Х/ф «П’ята хвиля»

01.00 Т/с «Патруль 

«Самооборона»

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, 

19.00, 21.00, 23.00, 

0.00, 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

08.40 Натхнення

09.10 Автопілот-Тест

09.20 Технопарк

09.25 Драйв

10.30, 3.15 Кіно 

з Я. Соколовою

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

18.00, 1.00 Час. Підсумки тижня 

з Анною Мірошниченко

19.25 Стоп корупції!

21.40 Час-Time

22.05, 5.10 Лінійка 

документальних 

проектів

23.15, 0.20 Полігон

00.50, 1.55 Огляд преси

НТН

05.55 Х/ф «Дама з папугою»
07.50 «Страх у твоєму домі»
11.30 Х/ф «Сто грамів» для 

хоробрості...»
12.50 Х/ф «Кохана жінка 

механіка Гаврилова»
14.20 Х/ф «Кохання, 

кохання, кохання»
17.15 Х/ф «Синьйор 

Робінзон»
19.20 Х/ф «Знову невловимі»
22.00 Х/ф «Рейд»
00.00 Х/ф «Транзит»
01.40 «Речовий доказ»

UA.Культура

06.00 Гімн України 
06.05, 07.05 Аромати Греції 
07.00, 08.00 Новини 
08.05 Марин та його друзі. 

Підводні історії. 
Мульфільм 

09.00 Новини 
09.05 Смак сиру. 

Документальний цикл 
09.40 Казки, перевірені 

часом. Король 
Дроздовик. Художній 
фільм

11.20 Прем’єра на UA. Культура 
для найменших. Театр 
маріонеток. Дитяча 
вистава «Котилася 
торба»

12.10 Еліза. Телевізійний 
серіал 12+ 

15.20 Дика Африка/«Wild 
Africa 2012 4. Сафарі

16.05 «Патагонія»/
«PATAGONIA 2012 1. Від 
Буенос-Айреса до мису 
Баїа

16.55 «Таємниця». художній 
фільм

17.45 Кінокласика студії ім. 
О. Довженка. «Тіні 
забутих предків». 
Художній фільм

19.15 РадіоДень. Книжкова 
лавка. ТОП 7 

20.05 Розсекречена історія

21.00 Новини 

21.20 Дика Африка. 

Документальний фільм

23.00 Новини 

23.20 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

Джордж Гершвін. 

Легенда в стилі блюз

01.20 Букоголіки 

02.40 Фатальна жінка Марко 

Вовчок. Документальна 

програма

03.25 Всеволод Нестайко. 

Родом з дитинства. 

Документальна 

програма

03.50 Разом 

05.00 #ВУКРАЇНІ 

 

СТБ

05.55 Т/с «Коли ми вдома»

07.15, 10.00 Хата на тата

09.00 Прокинься з Ектором!

14.55, 18.00, 0.35 Слідство 

ведуть екстрасенси

20.00 Один за всіх

21.00 Я соромлюсь свого тіла

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.45, 20.45 

«Репортер». Новини

09.10 «18 плюс» з Сергієм 

Лойко та Аллою 

Тулинською

10.10 «Кримінал»

11.15, 12.15, 13.15 «Акценти» 

з Наталкою Фіцич

14.15, 15.15, 16.15 «Великий 

марафон»

17.00 «Про особисте» з 

Наталкою Фіцич

18.00, 19.00, 20.00 Токшоу 

в прямому ефірі з 

Лейлою Мамедовою

21.00 «Великі новини» з 

Тарасом Березовцем

23.00 «ВАТА-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
08.15 «ДжеДАІ. Дайджест-

2018»
09.15 «ДжеДАІ-2019»
10.15 Т/с «Опер 

за викликом-4»
13.10 Х/ф «Хороший, 

поганий, мертвий»
14.55 Х/ф «Герой»
16.55 7-й тур ЧУ з футболу 

«Динамо»- «Десна»
19.00 Х/ф «Персі Джексон 

та викрадач 
блискавок»

21.10 Х/ф «Макс Пейн»
23.05 «ПРОФУТБОЛ»
00.30 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Боруссія» (Д) 
— «Баєр». Чемпіонат 
Німеччини

07.45 «Бундесліга weekly». 
Чемпіонат Німеччини

08.15 «Барселона» — 
«Валенсія». Чемпіонат 
Іспанії

10.00, 15.55, 20.15 Футбол 
NEWS

10.25 «Автогол». Прем’єра
10.40 «Шахтар» — «Зоря». 

Чемпіонат України
12.20 «Реал» — «Леванте». 

Чемпіонат Іспанії
13.55 LIVE. «Маріуполь» — 

«Олімпік». Чемпіонат 
України

14.45, 17.15 Футбол Tables
16.20, 18.25, 23.00, 1.05, 5.30 

Топ-матч
16.25 LIVE. «Гоффенгайм» 

— «Фрайбург». 
Чемпіонат Німеччини

18.40, 3.10 Журнал Ліги 
Чемпіонів

19.10 «Автогол»
19.25 LIVE. «Колос» 

— «Львів». Чемпіонат 
України

21.20 «Великий футбол»
23.15, 3.40 Чемпіонат Італії

01.20 «Сент-Етьєн» 
— «Тулуза». Чемпіонат 
Франції

ФУТБОЛ-2

06.00 «Бундесліга weekly». 
Чемпіонат Німеччини

06.30 «Сосьєдад» — 
«Атлетіко». Чемпіонат 
Іспанії

08.20, 11.10, 2.00 Топ-матч
08.50 «Олександрія» — 

«Дніпро-1». Чемпіонат 
України

10.40 Журнал Ліги Чемпіонів. 
Прем’єра

11.20 «Лейпциг» — 
«Баварія». Чемпіонат 
Німеччини

13.10 «Автогол»
13.25, 15.55, 21.40 LIVE. 

Чемпіонат Італії
14.15, 16.15, 18.45, 22.30 

Футбол Tables
15.25, 23.40 Журнал Ліги 

Чемпіонів
17.55 LIVE. «Сент-Етьєн» 

— «Тулуза». Чемпіонат 
Франції

19.55 «Барселона» — 

«Валенсія». Чемпіонат 

Іспанії

00.10 «Маріуполь» — 

«Олімпік». Чемпіонат 

України

02.15 «Гоффенгайм» — 

«Фрайбург». Чемпіонат 

Німеччини

04.05 «Колос» — «Львів». 

Чемпіонат України

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.50, 23.15 Містична Україна

08.40, 18.40 Брама часу

09.30 Речовий доказ

10.40 Секрети Другої світової

12.40 Сто одна ідея, що 

змінила світ

14.20 Сучасні дива. Сіль

15.10 Дика Арктика

17.10 Під іншим кутом

21.00 101 вид зброї, що 

змінила світ

22.25 Сучасні дива

00.05 Телеформат

К1

06.30 Top Shop

07.45 М/с «Каспер»

08.25 «Ух ти show»

09.20 Т/с «Пригоди 

Геркулеса»

13.00 «Орел і решка. Навколо 

світу»

01.50 Х/ф «Донні Дарко»
03.35 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

11.45 Панянка-селянка

14.45 Х/ф «Інша жінка»
16.45 Х/ф «Сам удома-2»
19.00, 20.00, 21.00 Одного 

разу під Полтавою

19.30, 20.30, 21.30 Танька і 

Володька

22.00 Казки У Кіно

01.00 Т/с «Домашній арешт»

02.00 Теорія зради

02.50 БарДак

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Тачки проти»

06.05 М/с «Вруміз»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.15, 

2.00, 3.45, 5.00 Новини

09.30, 2.20 Енеїда

10.25 «Браво, шеф!»

11.30, 14.25 Телепродаж

11.50 М/с «Марин та його 

друзі. Підводні історії»

12.45 Х/ф «Соляний принц»
14.40 «Тайська кухня»

15.35, 21.55 Бюджетники

16.05 UA:Фольк. Спогади

17.05 Перший на селі

17.35 Д/ф «Америка. 

Південно-західна 

Америка: від Долини 

смерті до Великого 

каньйону»

18.40 «Мегаполіси»

19.05 «Супер-Чуття»

20.05 «Таємниці людського 

мозку»

21.25 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

22.25 Т/с «Монро»

00.00 Телепродаж Тюсо

03.15 Своя земля

04.10 Сильна доля

05.25 Спільно
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 — Я до 2015-го року був 
головою села, з 2006 року, — 
розповідає Василь Васильович 
переглядаючи у свій законний 
вихідний разом з оператором 
відеоспостережень учорашні 
вечірні записи. З’ясовують, 
хто насмітив біля Будинку 
культури, аби діяння не лиши-
лося без адекватної «винагоро-
ди»... — У нас село було гли-
боко дотаційне: з мінімально 
необхідних для базового утри-
мання 2 мільйонів 700 тисяч 
гривень місцевими податка-
ми і зборами ми збирали мак-
симум 300 тисяч, усе інше нам 
додавали. Або не додавали...
 ■ В основному, певно, ро-
бочі руки на заробітках у Єв-
ропі?
 — Так, у селі небагато лю-
дей, які працюють тут або в 
сусідньому Тячеві.
 ■ А як виникла сама ідея 
щодо об’єднання з Тячевом та 
іншими селами?
 — Після прийняття від-
повідного закону про доб-
ровільне об’єднання громад. 
Загалом є три фактори для по-
чатку об’єднання громад: або 
голова ініцітор, або ініціюють 
місцеві депутати, або це може 
бути довільна громадська ор-
ганізація, яка набирає необ-
хідну кількість голосів. У на-
шому випадку ініціатором 
став я за підтримки депутат-
ського корпусу.
 ■ Тобто вас iз самого почат-
ку не лякало, що доведеться 
ділитися владою?
 — Ні, я ніколи не тримав-
ся за цей статус. І ми були пер-
ші. Бо я зробив розрахунки 
в часовому розрізі: навіть iз 
тих 300 тисяч місцевих подат-
ків, що були в 2006 році, піс-
ля перевиборів у 2010 році вже 
менше почали нам залишати, 
більше забирали в центр. Спо-
чатку 12 видів податків зали-
шали, потім потроху ледь не 
щороку забирали. На момент 
об’єднання з тих 12 залиши-
лося лише 4! І коли я пораху-
вав, то в нас на власні потреби 
набралося вже заледве 157 ти-
сяч iз трьохсот.
 ■ А потреби на утримання 
соціальної сфера — ті самі?
 — Так-так. У мене тільки 
два дитячі садочки на тери-
торії Руського Поля, а вони 
там «зверху» кажуть, що не за-
кривають садочок, а просто не 
дадуть на них дотації! Ось поз-
найомлю вас із двома завіду-
вачками цих закладів — роз-
кажуть, які стресові ситуації 
пережили, бо навіть приноси-
ли гречку з дому в садочок... 
Взагалі було три садочки, але 
один закрили — на місці, де він 
був, залишилися тільки руї-
ни... І ось нам надійшла про-
позиція щодо об’єднання від 
мера райцентру... Вони саме 
об’єднувалися з селами Тячів-
ка та Тячівські Лази, які дали 
згоду. Почали й ми з наши-
ми депутатами обмірковува-
ти все. Говорив iз мером, Іва-
ном Івановичем Ковачем, за-
питав: чи можливо буде на ін-
фраструктуру нам виділяти по 
мільйону гривень на рік? Він 

сказав, що можна. Ще й кожен 
рік наш бюджет гарантовано 
збільшуватиметься на 200 ти-
сяч. Потім з’ясували питання, 
чи місцеві податки залишать-
ся, як і були, для села. Узгоди-
ли все це.
 ■ Тобто на всі пітання, які у 
вас були, відповідь влаштову-
вала?
 — Так. Але були нюанси в 
самому кінці, коли ми пішли 
все узгоджувати з областю. Там 
уперто не давали дозвіл! Тоді 
й наші міська, сільська гро-
мади разом iз громадами Тер-
нопільщини делегацією поїха-
ли на Київ, на сесію Верховної 
Ради винесли це питання, ска-
зали про те, що немає графіка 
територіального об’єднання 
громад, у нашої єдиної облас-
ті нема перспективного пла-
ну... І парламент таки дав пря-
мий дозвіл на об’єднання, тоді 
всі були дуже раді. Але все одно 
до цього року колишня обл-
держадміністрація гальмувала 
такі об’єднання. Хоч ми встиг-
ли сповна використати його пе-
реваги. На сьогоднішній день 
зробили 4 кілометри централь-
ної дороги та 5 кілометрів ву-
лиці Карпатської, збираємося 
доробити цьогоріч ще 700 мет-
рів. Ще у нас є шість дорожніх 
проектів: це вулиці Селянська, 
Лазівська, Карпатська до кін-
ця, Шкільна та Пушкіна. Тіль-
ки на утеплення школи в цьо-
му році у нас пішло 9 мільйонів 
гривень. Мали вибір: або вит-
ратити цей бюджет на дороги, 
або на школу. Депутати вибра-
ли школу, а потім, коли ще бу-
дуть гроші, зробимо й дороги.
 ■ Тобто, у вас щороку нові 
проекти?
 — Так. Спочатку ми зроби-
ли в одному дитячому садочку 
капітальний ремонт всередині. 
Наступного року — такий са-
мий внутрішній в іншому. За-
раз робимо в обох садочках 
повний зовнішній ремонт: 
плитку поклали, доріжки, ла-
вочки, зелені насадження... 
Робилося все не зразу, розби-
вали завдання на кожен рік, 
залежно від того, на яку суму 
можемо розраховувати. Після 
об’єднання з різних бюджетів 
гроші почали надходити: з об-
ласного і з центрального. Були 
різні програми. Ми старалися 
зробити проекти та надсилали 
програми на затвердження. 
Якщо потрапляли, то давали 
із співфінансуванням: було й 
20 на 80, і 30 на 70... 6 проек-
тів ще в нас є. Якщо буде мати-
мемо можливість подати про-
ект за тією чи іншою програ-
мою, ми маємо що дати, маємо 
що показати.
 Садочки зробили, у сільсь-
кій раді всередині ремонт зро-
били, частину шляхів зроби-
ли... У нас у селі протяжність 
доріг 20 кілометрів, — разом iз 
присілками, де люди теж жи-
вуть. Треба вирішувати і пи-
тання ремонту доріг, і транс-
портного сполучення. Є в нас 
автобус рейсовий. 
 ■ А шкільний?
 — Якщо брати шкільний 
автобус, то його утримання 

обходиться дорожче, ніж ук-
ласти договір iз приватним 
перевізником. Треба рахувати 
кожну гривню і бути заощад-
ливим. Є гроші — треба розум-
но їх розподілити.
 ■ Я дивлюся, відеокамер 
спостереження у вас по селу  
—до двох десятків?
 — 19. Для безпеки, щоб ви-
являти крадіжки. Є три моні-
тори: село одне, село інше, 
Тячів... Усі мешканці були за-
цікавлені це зробити. Зараз 
співпраця з міліцією актив-
на. Багато вкраденого гаря-
чими слідами знайшли: вело-
сипеди, майно... Також може-

мо побачити, чи працює сіль-
ська амбулаторія. Є камери , 
зв’язані по всьому району (но-
мер машини можна ввести, 
щоб знайти авто, яке перебу-
ває в розшуку). У школі 11 ка-
мер всередині встановлені так, 
щоб зберегти двері, вікна, бо 
зробили ж і в ній капітальний 
ремонт за рахунок громади.
 Дитячі садочки одного з 
найбільших сіл в Україні, 
Руського Поля, в яких вихо-
вується майже дві сотні діток, 
— окрема цікава історія. Збе-
реглися вони великою мірою 
до моменту об’єднання завдя-
ки волонтерству і самовідда-

ності їхніх завідувачок — Мо-
школи Наталії Гаврилівни та 
Банк Зої Михайлівни. 
 Садочки ще за попередньо-
го голови хотіли закривати, бо 
не було за що утримувати. За-
відувачки справді приносили з 
дому харчі для дітей, сім’ями 
рубали дрова, щоб не пороз-
морожувалися взимку бата-
реї опалення... Сьогодні вони 
із сумною усмішкою згадують 
ті часи. І не сумніваються: на 
своїй землі, у своїх громадах 
таки тільки спільнотою і роз-
судливим розумом можна ви-
будувати нормальне життєве 
середовище... ■

СПІЛЬНОТА

Об’єднана громада 
дитсадкового періоду
Руське Поле як дзеркало реформи місцевого самоуправління

■Інна ТЕСЛЕНКО

Не так багато голів сільрад зважилися зі старту адміністратив-
ної реформи відпустити звичні віжки управління громадою, 
добровільно передавши «булаву» першої особи об’єктивно мас-
штабнішому лідеру самоуправління. Голова донедавна Русь-
кополівської сільради, що ввійшла до першої на Закарпатті 
Тячівської об’єднаної територіальної громади, Василь Васильо-
вич Мірявець — один iз таких унікумів. Власне, це так типово 
— радісним натовпом галопувати за солодкоголосою сопілоч-
кою крисолова... А от швидко прорахувати доцільність вартіс-
ного об’єднання, яке сторицею перекриє всі особисті амбіції, 
— тут уже потрібна принаймні базова економічна освіта. Як у 
Мірявця, до слова...

Занедбані на умовах відокремленості дитсадочки Руського Поля сьогодні утеплені й облаштовані на «відмінно».❙

Зоя Михайлівна Банк надовго запам’ятала зими, 
коли чоловік вручну вирубував корчі понад 
Тереблею, щоб порятувати дитсадківську 
систему опалення. На щастя, останніми роками 
її садочок і утеплили, і забезпечили, і навіть 
облаштували незгірш найкращих столичних.

❙
❙
❙
❙
❙
❙

Семидесятирічна Наталія Гаврилівна Мошкола свого часу 
відвойовувала право свого дитсадка на існування, 
ледь не ночуючи у приймальній сільради. 
Тоді попередній голова села таки умудрився відхопити 
кільканадцять соток дитсадківської землі, виділивши 
«потрібним людям». У той час як виховательки носили 
з дому гречку діткам на сніданок. Сьогодні ж повар 
і власний кондитер першого дитсадочка щодня 
пропонують дітворі кулінарні шедеври.

❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
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Валентина САМЧЕНКО

 Як і в поета Василя Стуса, в 
художньої стрічки про нього, яка 
вийшла у прокат 5 вересня із на-
звою «Заборонений», — непро-
стий шлях. У 2018 році зі сце-
нарію фільму, який мав робо-
чу назву «Птах душі» (поетична 
збірка з такою назвою засудже-
ного радянською системою пра-
возахисника, який відстоював 
за будь-яких обставин у 1960—
1980-х українську мову і про-
тистояв диктаторським проявам 
совєцької системи, так і не «ви-
летіла» з-за ґрат) видалили всі 
згадки про Віктора Медведчука, 
який у другому судовому процесі 
проти Василя Стуса формаль-
но був його адвокатом. За про-
токолами, нинішній очільник 
проросійської партії «За жит-
тя» починав свою кар’єру зі слів: 
«квалiфiкацiю дiй Стуса вважаю 
вiрною». Це піддакування дикта-
торській владі у «Забороненому» 
звучить, але прізвище реально-
го так званого адвоката не нази-
вається. (Як на мене, вмотивова-
но, бо маріонетки й прислужни-
ки мають іти у забуття).
 Офіційна презентація філь-
му «Заборонений» у Києві відбу-
лася в день пам’яті Василя Сту-
са. Український поет, чию твор-
чість і правозахисну діяльність 
КДБ намагався тримати за ґра-
тами, був серед претендентів на 
здобуття Нобелівської премії, 
але загинув у ніч на 4 вересня 
1985 року в засланні в селі Ку-
чино Чусовського району Перм-

ської області. А посмертно «но-
белівку» не присвоюють...
 «Творці фільму зробили все 
можливе для того, щоб створи-
ти фільм про нашого геніально-
го, великого поета і громадяни-
на Василя Стуса, — сказала піс-
ля перегляду журналістка Мар-
гарита Довгань, шiстдесятниця, 
яка разом із чоловіком-скуль-
птором Борисом Довганем увесь 
час дружила зі Стусами і нині 
підтримує стосунки із вдовою 
дисидента Валентиною Попе-
люх та його сином. — Я ще вся 
там, у згадках тих давніх часів, 
у тих подіях, які торкалися час-
то-густо і мене. Велика подя-
ка акторові Дмитрові Ярошен-
ку, бо зіграти Василя Стуса — 
це треба бути самому людиною 
достойною і людиною з високим 
мистецьким духом, з мистець-
кою природою. Дмитрові це вда-
лося. Він зумів зіграти образ од-
ного з найсильніших, найвелич-
ніших людей нашої доби, про-
никнути в дух Василя Стуса».
 Автори фільму розділи-
ли його на три частини. У пер-
ших двох «Київ» і «Суд» бага-
то радянської символіки і порт-
ретів та документального відео з 
1960-х, із піснями «хорошо в 
странє совєцкой жить». Показу-
ють заборони «органів» не лише 
танцювати твіст, а й проводити 
вечір пам’яті Василя Симонен-
ка, який помер у лікарні у грудні 
1963-го (роком раніше він разом 
з Аллою Горською та Лесем Та-
нюком привертав увагу до засек-
речених раніше місць масових 

поховань розстріляних НКВС на 
Лук’янівському в Києві та Ва-
сильківському цвинтарях, а та-
кож у Биківні поблизу столиці, 
про останнє було зроблено тоді за-
яву до міської ради). Починаєть-
ся кіно із зустрічі в київському 
метро Василя Стуса, аспіранта 
Інституту літератури імені Та-
раса Шевченка Академії наук 
УРСР, із майбутньою дружиною 
Валею Попелюх, яка вчиться на 
інженера-авіатора. Звучить до-
сить багато віршів. Обраницю 
поета Алла Горська назве у філь-
мі «майже Попелюшкою». Хоча 
розкута й харизматична худож-
ниця не надто сподобалася дів-
чині. На що так само харизма-
тичний головний герой «Забо-
роненого» відреагував: «Ти що, 
ревнуєш?» 
 Виконавці ролей Василя 
Стуса та Алли Горської грають 
справді так, що їм віриш: переко-
нання і почуття цих людей щирі, 
які здатні захопити у свою орбі-
ту. Як відкоментувала після пе-
регляду одна з глядачок поваж-
ного віку, сучасниця показаних 

у кіно подій: і в Аллу, і в Василя 
багато хто закохувався. 
 Не збiгається зі стилістикою 
двох перших частин фільму «За-
боронений» завершальна третя 
— де показують події в таборі за-
суджених у Кучино. У колонії, де 
відбуває покарання Василь Стус, 
з’являється полковник КДБ iз 
Києва Віра Холод. Цей персонаж 
художній, кажуть сценаристи. 
Про нього дисидент Василь Ов-
сієнко, який у реальності перебу-
вав там у той же час, що і Василь 
Стус, каже «вигаданий». Тим ча-
сом автори фільму згадують роз-
повідь ще одного в’язня того та-
бору Левка Лук’яненка, що ні-
бито хтось приїздив у колонію 
перед смертю Василя Стуса, до 
кого його водили утаємничено 
на бесіди. І сценаристи зійшли 
на манівці додумування про... 
сексуальну орієнтацію охорон-
ців ув’язнених, перекручуван-
ня драми окремих реальних за-
суджених, сцени про «баньку» і 
т.д. Хоча серед усього цього зали-
шається переконливий образ не-
зламного Василя Стуса. 

 В основному про третю части-
ну «Забороненого» стусознавець 
Вахтанг Кіпіані написав: «Режи-
серу, і це видно, хотілося зняти 
трилер і він при цьому пожертву-
вав історичним тлом, яке набага-
то цікавіше і «кінематографічні-
ше» за створене ним».
 Чому важливо іти в кіноте-
атри дивитися художній фільм 
«Заборонений»? І чому поява 
цього фільму важливіша, аніж 
окремі ляпи? Із усіх мистецтв 
найважливішим є кіно, ствер-
джував вождь пролетаріату — 
і мав рацію. Якби жив на 100 
років пізніше, обов’язково би 
згадав і про телебачення й інтер-
нет, через які нині «сильні сві-
ту цього» — офіційні керманичі 
країн, такі як Путін і «сірі кар-
динали» на зразок Коломойсь-
кого, Пінчука, Ахметова, Мед-
ведчука — намагаються оброб-
ляти мізки мільйонів людей. 
Прихильники цивілізованих де-
мократичних правил і держав-
ники всіх рівнів (від сільського 
вчителя до міністра і президен-
та) розуміють: щоб не програва-
ти на інформаційному полі, тре-
ба насичувати його Василем Сту-
сом, Аллою Горською, героями 
Крут й іншими достойниками, 
які виступали проти свавілля 
загарбників і покидьків. І при 
цьому мало важлива перука на 
акторці, що грає харизматич-
ну Аллу Горську, яку називали 
душею шiстдесятництва. Бо як 
в тому анекдоті про таксі: вам 
«шашечки» чи їхати? Нині для 
вітчизняної кіногалузі, яка поз-
бавлена широкої мережі прокат-
них майданчиків, основне в за-
гальному постійному й клопіт-
кому рухові до незалежності від 
Росії і збереженні Україною де-
ржавності — створити кожним 
фільмом інформаційний при-
від для згадування про най-
важливіше. Із цим «Забороне-
ний» точно справився. А дорос-
ти до усвідомлення, ким був на-
справді Василь Стус, iще треба 
багатьом. ■

Аліна НЕБЕЛЬСЬКА

Понад  20 млн переглядів відеокліпу «Три-
май» в інтернеті кілька років тому не мог-
ли не зробити знаменитою юну Христину 
Соловій. «Україна молода» цікавиться, 
чим живе нині уродженка Дрогобича, яка 
вже встигла випустити два альбоми.

«Іноді  сумую за стосами 
наукових праць»
 ■ Христино, нещодавно, у День Пра-
пора,  ви виступали в Батурині. До того 
бували у цій Гетьманській столиці? Які 
враження отримуєте, коли опиняєтеся — 
з концертом чи туристкою — у пам’ятних 
місцях української історії? Чи є серед них 
ті, які по-особливому для себе виокрем-
люєте?

 — Перед тим, як отримала запро-
шення на День Прапора в Батурині, мої 
друзі багато і натхненно розповідали про 
гетьманську столицю, і я мала намір на-
віть поїхати сама. Думаю, це не випад-
ковість. 
 За час своєї концертної діяльності я 
побувала в багатьох українських містах. 
І кожного разу намагалася вкрасти трохи 
часу для того, аби оглянути пам’ятні міс-
ця, більше дізнатися про їхню історію. Як 
і в Батурині, мені не завжди це вдавалося. 
Графік концертного дня безжальний і без-
компромісний.
 ■ Несподіванкою для багатьох стала 
ваша розповідь про те, що дипломну ро-
боту писали про творчість Віктора Домо-
нтовича. Чи плануєте  продовжити ходу 
науковою стежкою?

 — Іноді я сумую за стосами наукових 
праць, з якими мала справу в універси-
теті. Стараюсь розповідати своїм при-
хильникам про улюблених авторів. 
Якось провела зустріч-лекцію у су-
часній бібліотеці Botan у Києві. Лю-
дям було цікаво дізнатись і про Домон-
товича,  і про те, що ж я там досліди-
ла у своїй дипломній роботі. Моя спе-
ціальність — літературна творчість. Я 
пишу тексти до своїх пісень і так за-
спокоюю бабцю, що працюю за про-
фесією (усміхається). Література 

вже назавжди зі мною і це лише 
питання часу — в якій формі 

вона проявить себе на моєму 
життєвому шляху. 

 ■  Як у вас уживається 
єство співачки з літера-
турною критикинею за 
освітою? Не виникає 
внутрішньої боротьби 
між музикою та літе-
ратурою?
 — Постійно ви-
никає. Іноді музика 

з’являється швидше ніж текст. А я пе-
реконана, що писати тексти варто лише 
тоді, коли вже не можеш не писати. Я 
дуже критична до своїх текстів і якби так 
не довіряла своєму нутру, то навряд чи ви 
б чули зараз мої пісні.
 Так, наприклад, у пісні «Шкідлива 
звичка» залишилось слово «кусочок», 
бо це слово з життя, а не зі словника ук-
раїнської мови. Квітка-Основ’яненко чи 
Панас Мирний чомусь теж писали «кусо-
чок», а не «шматочок».

«Маю слабкість 
до романів Дена Брауна»
 ■ Які книжки тепер читаєте? Хто улюб-
лені письменники?
 — Зараз обираю книги за настроєм або 
темою, яка цікавить. Трохи не вистачає сис-

темності в читанні. Захоплююсь людьми, 
які вміють абстрагуватися від усього світу 
і читати будь-де та будь-коли. 
 Почала читати «Жінки, що біжать з 
вовками» Кларисси Пінколи Естес. Ро-
мани улюблених авторів перечитую: «За-
чарована гора» Томаса Манна, «Степовий 
вовк» Германа Гессе, «Лоліту» Набокова, 
«Дванадцять обручів» Юрія Андрухови-
ча. Маю слабкість до романів Дена Брау-
на. Таке чтиво швидко переносить у світ 
символів, таємниць суспільства і змов 
навколо них. Дуже відволікає у важкі 
емоційні періоди. 
 ■ Ваша інтерпретація поезії Франка 
«Стежечка» стала саундтреком до філь-
му «Крути-1918» Олексія Шапарєва. Ще 
ви переспівали пісню «Холодно». Святос-
лав Вакарчук не ображається, що тепер її 
сприймають як вашу?
 — «Холодно» — пісня Святослава Ва-
карчука, яку я записала у своїй версії для 
кіно. На що ображатись? (Усміхається).
 ■ Чи можна буде найближчим часом 
почути ще Христину Соловій в українсь-
кому кіно?
 — Зараз мені було б цікаво зіграти в 
українському  кіно.
 ■ У вас є  улюблені українські філь-
ми?
 — «Камінна душа», «Тіні забутих 
предків»,  «Пропала грамота» і дуже вра-
зив мене фільм «Коли падають дерева» 
Марисі Нікітюк.
 ■  В останньому альбомі «Любий друг» 
ви додали в композиції електроніки. Чи 
залишилися задоволені цією роботою? 
Як відчуваєте свій майбутній альбом?
 — «Любий друг» — дуже вистражда-
ний альбом. І я щаслива, що він звучить 
саме так. Зараз почала працювати над но-
вими піснями. Не хочу казати нічого про 
звучання майбутнього альбому, але лег-
кість, з якою з’являються нові пісні, дуже 
надихає та окрилює. ■

Дмитро Ярошенко в ролі Василя Стуса.
Фото надане B&H film distribution.
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ДО РЕЧІ

 9 вересня 1989-го на другий день Установчого з’їзду Народного руху Украї-
ни за перебудову Василь Овсієнко повідомив учасників про ідею перевезти з 
Сибіру на Батьківщину прах знищених у радянських таборах Василя Стуса, Юрія 
Литвина та Олекси Тихого. А вже 19 листопада того ж року близько 30 тисяч лю-
дей вийшли в Києві провести в останню путь цих достойних синів України. 

■

ПРОКАТ

Дорости до Стуса
Фільм «Заборонений»: як боролися 
до смерті з несправедливістю й любили 
в радянські часи

■

ДІЙОВІ ОСОБИ

Христина Соловій: 
Мені було б цікаво 
зіграти в 
українському  кіно
Співачка — про критичність до 
своїх текстів,  улюблені книжки 
авторства Юрія Андруховича 
і Томаса Манна та  лекцію 
в  бібліотеці Botan

■



П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 6—7 ВЕРЕСНЯ 2019 15СПОРТ
«Усю свою кар’єру я просувалася вперед крок за кроком. Але на 

«Шоломах» мені довелося пережити не одне болюче фіаско, перш ніж я 
навчилася долати чвертьфінальні стадії. Це були важкі удари, але, думаю, 

що саме вони допомогли мені рухатися далі».
Еліна Світоліна
українська тенісистка

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 У випадку асиметричної кон-
центрації фаворитів на одній із 
гілок турнірної сітки про півфі-
нальну зустріч головних претен-
дентів на титул кажуть як про 
достроковий фінал. Залишив-
шись останніми представника-
ми з першої «десятки» посіву на 
«Ю-Ес оупен»-2019 — його п’ята 
та восьма ракетка, Еліна Світолі-
на та Серена Уїльямс відповідно 
— синхронно та впевнено подола-
ли чвертьфінальну стадію, сфор-
мувавши таким чином (на про-
тивагу дещо скромнішій дуелі 
Белінди Бенчич (Швейцарія, 13) 
та Б’янки Андрееску (Канада, 
15)) потужну півфінальну пару, 
переможець котрої, на думку 
експертів, і матиме найбільше 
шансів на підсумковий тріумф.
 Проте в дуелі найсильніших 
представниць українського та 
американського тенісу знач-
но більше шансів на успіх спе-
ціалісти віддають титулованій 
Серені Уїльямс, котра впродовж 
своєї мегауспішної кар’єри шість 
разів тріумфувала на домашньо-
му «гранд слемі».
 Щоправда, повернувшись на 
корт після народження у 2017 
році дитини, Серені більше не 
підкорився жоден із чотирьох 
найбільших турнірів сезону.
 Так, Уїльямс-молодша двічі 
програла фінал Уїмблдону 2018 
та 2019 років. Не склалося у екс-
першої ракетки планети й у ми-
нулорічному фіналі на «Ю-Ес оу-
пен», де під акомпанемент гран-
діозної суперечки-скандалу з суд-
дями вона програла японці Наомі 
Осаці, котра на цьогорічній Від-
критій першості США мала пер-
ший номер посіву.
 Водночас Серена не полишає 
надії виграти свій 24-й за ліком 
турнір з серії «Великого шолома» 
в одиночному розряді й наздогна-

ти за кількістю тріумфів рекорд-
сменку з Австралії Маргарет Корт. 
«Після того, як я здобула свої 22-
й та 23-й трофеї, число 24 стало 
моєю головною метою. Це справді 
те, чого я дуже хочу», — наголоси-
ла легендарна тенісистка.
 Утім на шляху Серени до ом-
ріяного трофея постала амбітна 
тенісистка з України, котра вже 
давно прагне виграти свій пер-
ший турнір «Великого шолома». 
Дійшовши у липні до півфіналу 
на Уїмблдоні, 24-річна Світоліна 
першою з українських тенісис-
ток пробилася й до 1/2 фіналу на 
«Ю-Ес оупен». Перед півфіналом 
Еліна наголошувала, що проти 
Уїльямс-молодшої, котрій вона 
програла чотири з п’яти попе-
редніх очних поєдинків, їй буде 
неймовірно складно. Утім пере-
мога в останньому з їхніх поба-
чень — на Олімпіаді в Ріо-2016 — 
відкрила перед українкою нехай 
і мінімальні, але переможні пер-
спективи. «Еліна — сильний гра-
вець, котра б’ється за кожен м’яч 
і допускає при цьому дуже мало 
помилок», — так характеризу-
вала свою непросту візаві, п’яту 
ракетку турніру, 37-річна Уїль-
ямс-молодша. Нагадаємо, що в 
другому колі «Ю-Ес оупен»-2019 
Світоліна переграла старшу з сес-
тер Уїльямс — Вінус, а в чверть-
фіналі перша ракетка України 
обіграла британку Джоанну Кон-
ту — 6:4, 6:4, здобувши необхід-
ні для повернення на третю схо-
динку рейтингу WTA залікові 
бали. «Дуже щаслива, що мені 
вдалося впоратися з психологіч-
ним тиском. Усю свою кар’єру я 
просувалася вперед крок за кро-
ком. Але на «Шоломах» мені до-
велося пережити не одне болю-
че фіаско, перш ніж я навчила-
ся долати чвертьфінальні стадії. 
Це були важкі удари, але, думаю, 
що саме вони допомогли мені ру-
хатися далі». ■

За вихід до фіналу «Ю-Ес оупен»-2019 Еліні Світоліній належало посперечатися з легендарною 
господаркою кортів Сереною Уїльямс.
Фото з сайта wtatennis.com.

❙
❙
❙

ТЕНІС

Битися за кожен м’яч
Еліна Світоліна стала першою українською тенісисткою, 
котра пробилася до півфіналу Відкритої першості США

■

Григорій ХАТА

 Після дебютного сезону в 
елітній групі Ліги чемпіонів 
і виграшу сьомого поспіль 
національного чемпіонства 
в запорізькому «Моторі» ви-
рішили пограти в іще одно-
му турнірі — Східноєвро-
пейській гандбольній лізі 
(SEHA-ліга). Повна відсут-
ність конкуренції на внут-
рішній арені по суті повніс-
тю позбавляла «мотористів» 
можливостей для професіо-
нального зростання, не-
обхідного команді, котра 
прагне до високих вершин 
у суперлізі. А тут іще й нове 
рішення Федерації гандбо-
лу України, котра з ново-
го сезону серйозно посили-
ла ліміт на легіонерів у чем-
піонаті країни, дозволивши 
одночасне перебування на 
майданчику в одній коман-
ді трьом легіонерам.
 Значною мірою дане об-
меження стосувалося саме 
«Мотора», адже в складі за-
порізького клубу виступає 
значна кількість інозем-
них гандболістів — із Лит-
ви, Росії, Білорусі, Польщі, 
Словенії, Естонії тощо.
 Головний тренер ук-
раїнського чемпіона Мико-
ла Степанець не приховує, 
що його команда комплек-
тується безпосередньо під 
Лігу чемпіонів, запрошую-
чи іноземців iз хорошим іг-
ровим досвідом.
 Утім за нових обставин 

процедура надання всім ле-
гіонерам «Мотора» достат-
нього ігрового часу в чемпіо-
наті України — проблема, 
котру в запорізькому клубі, 
схоже, вирішили шляхом 
участі в Східноєвропейській 
гандбольній лізі.
 Вигравши наприкінці 
серпня у земляків із ЗТР Су-
перкубок України — 29:21, 
через кілька днів підопічні 
Степанця зіграли в Словач-
чині свій перший поєдинок 
у SEHA-лізі.
 Поєдинок проти найсиль-
нішої словацької команди 
— «Татрана» — «моторис-
там», у підсумку, приніс по-
зитивні емоції, щоправда, 
й відібрав чимало сил та не-
рвів. Свій переможний м’яч 
у доволі рівному поєдинку 
гравці «Мотора» закинули 
за три секунди до завершен-
ня основного часу — 25:24.
 Після гри український 
легіонер «Татрана», воро-
тар Ігор Чуприна так оха-
рактеризував матч: «У нас 
був шанс перемогти, але на-
прикінці поєдинку супер-

ник зіграв холоднокровні-
ше. Вони змогли зрівняти 
рахунок на останніх хвили-
нах гри, а через мою помил-
ку — закинули переможний 
м’яч».
 Наставник «Мотора» 
Микола Степанець визнає, 
що проти словацького чем-
піона його хлопці були да-
лекими від ідеалу, проте 
на боці українського клу-
бу того вечора була удача. 
Так само через кілька днів 
без неї не обійтися «мото-
ристам» й у другому турі 
SEHA-ліги, адже їм у За-
поріжжі протистоятиме 
чинний переможець Ліги 
чемпіонів — македонський 
«Вардар». Відзначимо, що 
на груповому етапі дебютно-
го для себе розіграшу Схід-
ноєвропейської гандболь-
ної ліги, в якому «Мотор» 
націлився дійти до «фіна-
лу чотирьох», український 
чемпіон також зіграє з серб-
ською «Воєводиною», хор-
ватською «Нексе» та ко-
мандою Пекінського спор-
тивного університету. ■

ГАНДБОЛ

Турнір для прогресу
Найсильніший чоловічий гандбольний клуб країни з перемоги дебютував 
у Східноєвропейській гандбольній лізі

■

У дебютному поєдинку SEHA-ліги український чемпіон вирвав перемогу 
в найсильнішого клубу Словаччини.
Фото пресслужби ГК «Мотор».

❙
❙
❙
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ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

 Мало хто з чоловіків уміє пра-
вильно подати руку жінці, яка вила-
зить iз погреба з мішком картоплі 
за плечима.

* * *
 — Розо Марківно, мені реко-
мендували вас як досвідченого пси-
хотерапевта.
 — А що вас турбує?
 — Осінь, нудьга, ні з ким випи-
ти хересу.

 — Називайте мене просто 
Роза, я побігла по штопор.

* * *
 — Я хочу вам сказати, що тіль-
ки перша пляшка горілки коштує 
дорого, а потім ціна не має значен-
ня.

* * *
  Оголошення на Привозі: «Гро-
мадяни продавці, при обважування 
майте рамки пристойності».

Пернаті вимагають тиші 
Між людьми і війною: як рідкісним птахам вціліти на островах Приазов’я

Дара ГАВАРРА

 Нічого дивного, що діти зірок обирають 
собі ту саму зоряну доріжку в житті, що й 
батьки. Правда, не всім вдається не збочити 
в дорозі. Та й приходиться доводити все жит-
тя, що ти не просто дитя, народжене зі сріб-
ною ложечкою в роті, а самодостатня осо-
бистість, варта уваги до власної персони. Ось 
і 20-річна донька Ванесси Параді та Джонні 
Деппа — Лілі-Роуз — уже кілька років дово-
дить усьому світу, що вона не просто нащадок 
зіркових батьків. Дівчина досягла чималих 
успіхів на подіумі, хоча її зріст, як і в мами, 
не модельний — усього 160 см. Проте вона є 
представником модного Дому Chanel, а відне-
давна — ще й актриса. І грає не просто там у 
якихось другосортних фільмах. Так, днями 
панна Депп вийшла на червону доріжку Ве-
неціанського кінофестивалю, де в парі з бри-
танським актором Робертом Паттісоном (зір-
кою «Сутінків») та американським — Тімоті 
Шаламе — представляла фільм «Король». 
Ця картина сама по собі викликала чималий 

ажіотаж, адже історична драма 
від кінокомпанії Netflix розповідає 
про сходження короля Генріха V на 
престол після його батька-тирана. 
 Та ще більше пожвавлення серед 
публіки спричинив вихід на чер-
вону доріжку Лілі-Роуз у парі з Ті-
моті Шаламе. Що й казати — мо-
лоді люди мали чудовий вигляд: 
панна Депп була одягнута в ніжну 
сукню від «Шанель» (чом не ско-
ристатися «службовим» станови-
щем?) кольору попелу троянди, а 
ось Шаламе одягнув оригінального 
крою костюм попелястого відтінку 
— ніби відтіняючи ніжний образ 
Лілі-Роуз. Уже з рік ходять чутки 
про роман між молодими людьми, 
а цей вихід лише підлив оливи у 
вогонь. Тим паче що дівчина зіг-
рала у фільмі кохану майбутньо-
го короля — героя Тітоті, тож 
екранний роман цілком міг 
перерости у справжній. ■

з 9 до 15 вересня

 Овен (21.03—20.04). Самотні люди шу-
катимуть другу половину, однак через розбiр-
ливiсть не зможуть знайти постійного партнера. 
 Дні: спр. — 9; неспр. — 13.

 Телець (21.04—21.05). Фінансові питан-
ня не будуть настільки гострими, якщо у вас 
є деякi заощадження, що дозволяє не дума-
ти про завтра.
 Дні: спр. — 10; неспр. — 11.

 Близнюки (22.05—21.06). Ви вмiєте 
працювати, завдяки чому вдається заробляти 
пристойнi грошi. На деякi моменти доведеться 
викласти чималу суму, тож доведеться з цим 
змиритися.
  Дні: спр. — 13; неспр. — 15.

 Рак (22.06—23.07). Вам треба визначити-
ся. Якщо намагатиметеся реалізуватися в кiль-
кох проектах, то можете не досягти нічого.
 Дні: спр. — 12; неспр. — 14.

 Лев (24.07—23.08). У вашому життi вiд-
будуться деякi змiни. Це може бути нова поса-
да або нова робота. Вихiднi радимо провести в 
родинному колi.
 Дні: спр. — 14; неспр. — 15.

 Діва (24.08—23.09). Не варто розрахо-
вувати на прихильність долі або чиюсь допо-
могу. Працюючи над новим проектом, ви змо-
жете заручитися пiдтримкою iнвесторiв.
 Дні: спр. — 9; неспр. — 10.

 Терези (24.09—23.10). Варто навчити-
ся прощати людей, це допоможе вам уникнути 
багатьох проблем. Умiйте визнавати помилки i 
першими йдiть на компромiс.
 Дні: спр. — 13; неспр. — 14.

 Скорпіон (24.10—22.11). Щоб налагоди-
ти особисте життя, доведеться зосередитися на 
людині, вiд якої ви хочете добитися взаємності. 
Ви можете навiть пожертвувати кар’єрою.
 Дні: спр. — 14; неспр. — 15.

 Стрілець (23.11—21.12). Сутички з кон-
курентами можуть закінчитися плачевно для 
вас. Якщо ви пройдете всі випробування, то 
зможете досягти успiху.
 Дні: спр. — 11; неспр. — 12.

 Козеріг (22.12—20.01). Можливi сi-
мейнi проблеми, тож треба шукати компро-
мiснi рiшення. Це зможе врятувати сім’ю.
 Дні: спр. — 13; неспр. — 14.

Водолій (21.01—19.02). Фінансове 
становище бажає кращого, тож купуйте лише 
речі, необхідні для досягнення конкретної 
мети.
 Дні: спр. — 10; неспр. — 11.

 Риби (20.02—20.03). Бiзнес потре-
бує додаткових коштiв, можливо, доведеть-
ся брати кредити. Якщо проявите кмітливість 
— залучите багатих iнвесторiв.
 Дні: спр. — 15; неспр. — немає. ■

СТРІЛИ АМУРА

Донька Джонні Деппа 
та Ванесси Параді 
закохалася?
Лілі-Роуз вийшла на червону доріжку зі своїм обранцем

■

Лілі-Роуз Депп.❙

КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №99■
По горизонталі:
 1. Найбільше місто Австралії. 4. 
Український співак, який прославив-
ся в 70-х піснею про птаха щастя за-
втрашнього дня. 9. Природний цу-
кор, що міститься у молоці. 10. Дво-
рянське звання, що передається у 
спадок. 11. Спрощений варіант єв-
рейського імені Еммануїл. 12. Вели-
кий залізничний вузол на Вінниччині. 
14. Міфічна річка мертвих у давніх 
греків. 15. Духовне училище нижчого 
рівня. 20. Порода службових собак. 
22. Приміщення для утримування ху-
доби. 24. Село на Київщині, де було 
знайдено кістяк мамонта. 25. Ім’я ук-
раїнського композитора, автора ду-
ховних гімнів Веделя. 26. Поліська 
страва, млинці з тертої картоплі. 27. 
Рід гризунів родини вивіркових. 
По вертикалі:
 1. Гетьман нереєстрових за-
порізьких козаків, а також - Переяс-
лавський полковник. 2. Центр керу-

вання роботою факультету у вишах. 
3.  Давньогрецький байкар.  5. Осо-
ба, яка від імені держави посвідчує 
документи. 6. Великий нагрівач для 
води. 7. Трав’яниста рослина, корінь 
якої використовують для лікуван-
ня шлункових хвороб або кладуть 
у горілку, щоб зробити її запашною. 
8. Головний убір індійського раджі. 
13. Музичний інструмент французь-
ких шансоньє. 16. Ім’я видатної ук-
раїнської оперної співачки, яка «вря-
тувала» оперу «Чіо-Чіо-Сан». 17. 
Думка, припущення, що ґрунтується 
на ймовірності, можливості чого-не-
будь. 18. Ввічливе звертання до за-
міжньої француженки. 19. Відомий 
археолог, першовідкривач Трипіль-
ської культури. 21. Львівський «роз-
бишака» початку минулого століття. 
23. «Рідні діти, діти не чужі. ... наш, 
почуй їх щирий глас. Боже, Україну 
збережи! Господи, помилуй нас» (Та-
рас Петриненко). ■

7—8 вересня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер схiдний, 5-10 м/с. 
Температура вночi +14...+16, удень +26...+28. Пiслязавтра тем-
пература вночi +14...+16, удень +28...+30. 

Миргород: без опадiв. Уночi +14...+16, удень +26...+28.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +13...+15, удень +26...+28.
Одеса: без опадiв. Уночi +17...+19, удень +25...+27.

5 вересня температура води в Чорному та Азовському мо-
рях становила 20-24 градуси, у Днiпрi бiля Києва — 21.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Трускавець: 
уночi +8...+10, удень +20...+22. Моршин: уночi +9...+11, удень 
+21...+23.

Кросворд №94
від 23—24 серпня
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