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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,449 грн 

1 € = 31,075 грн

1 рос. руб. = 0,413 грн

Олександр Черевко: Ми поставили 
перед собою амбітну мету Глибоко проаналізувавши 

причини попередніх 

проколів, київські динамівці 

подолали третій раунд 

кваліфікації Суперліги

Ректор Черкаського Національного університету 

— про особливості нинішньої вступної кампанії 

і розширення переліку спеціальностей, 

потрібних сучасній Україні

стор. 4» стор. 15»

Закінчується передплата на «Україну молоду» на вересень                                                    стор. 7

Актор театру і кіно — про захоплення 

режисурою Романа Віктюка та Льва Сомова, 

різницю між грою у серіалах і повнометражних 

фільмах та свої заповітні мрії

Олександр Ігнатуша: Третій сезон 
«Опера» забирає у нас дуже багато часу

Яблука доспіли, яблука червоні...
Фото УНІАН.

❙
❙

Терпіння й труд

стор. 14»

стор. 3»

СПАСи і сохрани
У неділю відзначатимемо Преображення Господнє
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«Що стосується сучасних зразків озброєння, то ситуація суттєво 
покращилася завдяки новітнім засобам вітчизняного виробництва. 
З’являються на озброєнні комплекси «Корсар», «Стугна».

Віктор Муженко
керівник Генштабу Збройних сил України

УКРАЇНА МОЛОДА

гривень
має становити фінансування армії у 2019 році, заявив 
начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко. Цьогоріч на 
армію виділили 83 млрд. грн.

Не менше 112 млрд. доларів
обіцяє Ук-

раїні Всесвітній банк у випадку підписан-
ня чергового договору із МВФ, повідомило 
медіаагентство «Інтерфакс-Україна».

українців
отримали за-

кордонні паспорти з початку цього року, зазна-
чили в Державній міграційній службі.

одиниць
вогнепальної зброї офіційно перебуває 
на руках в українців, прозвітувала Нац-
поліція країни.

незаконних 
мігрантів

затримали українські прикордонни-
ки за перші шість місяців нинішньо-
го року, повідомляє Державна при-
кордонна служба.

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

650 млн. 892,854 тис. 1432Понад 3 млн.

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Жіночки розстелили 
обід просто на лавочці. На 
запитання політика, чому 
обідають тут, просто неба, 
чесно відповіли: бо з їх-
німи пенсіями на кафе чи 
ресторан грошей нема. На-
родний депутат iз радістю 
погодився на пропозицію 
покуштувати сало з часни-
ком і зізнався, що це його 
улюблена їжа з дитин ства. 
Пригощаючись, Ляшко 
розповів, якими мають 
бути пенсії при нинішніх 
цінах. «Моя мама родом iз 
Білокуракинського району 
на Луганщині. А на Чер-
нігівщині вона вчилася, я 
там народився. Все жит-
тя пропрацювала й отри-
мує копійчану пенсію. От 
я хочу, щоб моя мама, ви 
і всі інші отримували нор-
мальну пенсію. Мінімаль-
на трудова пенсія — 3-4 
тисячі гривень, а далі над-
бавка за кожен рік стажу і 
шкідливі умови», — ска-
зав лідер Радикальної пар-
тії.
 «Будь ласка, поруш-
те питання колгоспників, 
мені так образливо за мою 
маму», — звернулася до 
політика одна з жіночок.
 Ляшко запевнив, що ро-
бить усе можливе для вирі-
шення цього питання. «Ми 
добиваємось перерахунку 
пенсій для колгоспників. 
Вони мали великий тру-

довий стаж, але копійча-
ну зарплату. А тепер у них 
копійчана пенсія. Вони ж 
не винні, що працювали за 
трудодні, за галочки чи мі-
шок дерті. Я й сам колго-
спник, перший запис у тру-
довій — скотник колгос-
пу «Прогрес», я з інтерна-
ту їздив туди влітку і пас 
корів», — розповів народ-
ний депутат.
 Поскаржилися Ляшку 
й на проблеми з оформлен-
ням землі.
 «Село Юр’ївка, Дніпро-
петровська область — не пе-
реоформляють на мене ма-
мину землю, у неї там пай 
був. За 10 років не отрима-
ла ні копійки», — поскар-
жилася одна з жіночок.  
 «А в мене те саме в Хар-
ківській області, Барвін-

ківський район», — додала 
інша.
 «За акти деруть, за все 
деруть і спеціально не офор-
мляють, а потім сіють там, 
збирають і гроші собі в ки-
шені кладуть. Вони хочуть 
зовсім забрати землю, щоб 
продати. А я проти прода-
жу. Треба продавати про-
дукцію, а не землю», —  за-
певнив Ляшко і попросив 
написати йому звернення з 
кожного питання, щоб він 
міг розібратися й допомог-
ти.
 Народний депутат по-
дякував за обід i поїхав на 
ефір.
 «Дуже смачно, дякую. 
Харківське сало — найкра-
ще! Обов’язково приїду до 
вас у Лозову на Харківщи-
ну», — пообіцяв Ляшко. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 У штабі Об’єднаних сил за-
значили, що 15 серпня ситуація 
в районі проведення бойових дій 
лишалася напруженою, проте ціл-
ком контрольованою. Противник 
43 рази відкривав вогонь по по-
зиціях наших військ, у тому чис-
лі шість разів з озброєння, заборо-
неного Мінськими домовленостя-
ми.
 Російські окупаційні війська 
вели прицільний вогонь із грана-
тометів, великокаліберних куле-
метів i стрілецької зброї, а на ок-
ремих напрямках — з озброєння 
БМП. Відзначено також застосу-
вання мінометів калібром 120 та 
82 мм.
 Обстріли здійснювали по захис-
никах Кримського, Новозванів-
ки, Світлодарська, Лугансько-
го, Новолуганського, Майорська, 
Мар’їнки, Авдіївки, Опитно-
го, Пісків, Красногорівки, Но-
вотроїцького, Новомихайлівки, 
Кам’янки, Чермалика, Гнутово-
го, Лебединського, Павлополя, 
Водяного та Широкиного. Водно-
час противник обстрілював із мі-
нометів калібром 120 мм захисни-
ків Світлодарська та Гнутового, а 
калібром 82 мм — Кримського та 
Луганського.
 Також зафіксовано чергову 
провокацію на ділянці розведення 
сторін у Станиці Луганській. Оку-
панти прицільно обстріляли наші 
позиції зі стрілецької зброї. Під 
час бойових зіткнень упродовж 
14-15 серпня один наш воїн заги-
нув, а п’ятеро отримали поранен-
ня. За даними розвідки, за цей же 
період п’ятьох окупантів знище-
но, ще десятьох — поранено.
 Станом на 7-му год. 16 серпня 

бойовики російських окупацій-
них військ тричі відкривали во-
гонь по наших позиціях у районах 
населених пунктів Світлодарськ, 
Павлопіль i Водяне. Слід відзна-
чити, що цієї ночі ворог уперше 
за кілька місяців застосував ре-
активні системи залпового вогню 
БМ-21 «Град». Розриви реактив-
них снарядів зафіксовано на по-
зиціях у районі Світлодарська. 
Також по цих позиціях ворог від-
кривав вогонь із міномета каліб-
ром 120 мм. 
 Додамо, українська сторона 
спільного центру з контролю та ко-
ординації питань припинення вог-
ню та стабілізації лінії розмежу-
вання сторін (СЦКК) заявила, що 
збройні формування РФ не лише 
обстрілюють позиції Об’єднаних 
сил, а й «поливають» вогнем насе-
лені пункти вздовж лінії розмежу-
вання, причому активно застосо-
вують зброю, заборонену Мінськи-
ми домовленостями. Відбуваєть-
ся брутальне зневажання норм 
міжнародного права щодо заборо-
ни завдання ударів по цивільних 
об’єктах, які визначено в Гаазькій 
конвенції 1907 року та Женевсь-
кій конвенції 1945 року. 
 Цими днями, застосувавши мі-
номети калібром 120 мм та стан-
кові протитанкові гранатомети 
СПГ-9, російські окупанти обстрі-
ляли населений пункт Південне. 
Внаслідок обстрілу було зруй-
новано житлові та господарські 
будівлі. І лише своєчасні дії вій-
ськовослужбовців ЗСУ запобіг-
ли втратам серед мирного насе-
лення, яке вдалося вивести з-під 
обстрілу. Про факт обстрілу не-
гайно повідомили Військову про-
куратуру та представників СММ 
ОБСЄ. ■

Євдокія ФЕЩЕНКО

 Харків, Львів і Чернів-
ці — про ці три міста вже 
мають особисті уявлення 
п’ятнадцять випускників гім-
назії прифронтового містеч-
ка Золоте Луганської облас-
ті, які вирушили у 12-денну 
подорож Україною завдяки 
доброчинцям. «Мандрівники 
зі сходу» ще побачать Одесу і 
Запоріжжя. Екскурсії в музеї, 
на великі підприємства та іс-
торичні комплекси, а головне 
— зустрічі з цікавими людь-
ми та проектами,— все це до-
поможе юнакам і юнкам зро-

зуміти, в якій країні вони 
живуть, зруйнувати стерео-
типи та свідомо обрати влас-
не майбутнє: чим займатися, 
де жити, за що варто бороти-
ся, переконані учасники цьо-
го незвичайного туру.
 Ще минулоріч підлітки з 
прифронтової зони написали 
листа з бажанням побачити... 
Україну святому Миколаю. 
А потім її почали втілювати 
Благодійний фонд Сергія Жа-
дана і «Олені святого Мико-
лая» (відокремлений підроз-
діл у Харкові ГО «Всеукраїнсь-
ке об’єднання «Українські ру-
бежі»). Фондували проект 

«Мандрівники зі сходу» на 
платформі Спільнокошт «Ве-
лика ідея» майже двісті доб-
рочинців. На подорож вдало-
ся зібрати 122 тисячі гривень, 
третину потрібної суми — вже 
за перші три дні.
 «У нас у класі була мрія: по-
бачити Україну, і ми написали 
листа «Оленям святого Мико-
лая», — розповідає Влада Кор-
дюкова. — Раніше я була лише 
в Харкові. Я з Золотого, цьо-
горіч вступила на митну спра-
ву в Харківський національ-
ний економічний універси-
тет».
 «Я не виїздила практично 

нікуди за межі своєї області, — 
ділиться Настя Новоселова. — 
У нашому містечку, чесно ка-
жучи, немає куди піти. Люди 
бояться виходити хоч кудись. 
У нас розваги — тільки на свя-
та, і то в школі. Хочеться поба-
чити гори, недаремно ж пись-
менники так часто туди їздили 
і жили тією атмосферою. «Тіні 
забутих предків» Коцюбинсь-
кий там написав».
 Письменник Сергій Жадан 
показав культові місця Харко-
ва, пов’язані з літературою 20-
30 х років минулого століття. 
Шкільні знання про харківсь-
ке Червоне Відродження візу-

алізувалися для юних манд-
рівників із прифронтової зони: 
вони побачили будинок «Сло-
во», пройшлися знаменитою 
Сумською вулицею. 
 «Ми запрошуємо дітей із 
прифронтової зони до Львова 
на три дні і бачимо, скільки 
нового для себе вони відкри-
вають, як самі розкривають-
ся. Це об’єднує країну, руй-
нує ізольованість регіонів, — 
каже керівник партнера про-
екту студентської організації 
Українського католицького 
університету (УКУ) «Україна 
— єдина» зі Львова Юрій Му-
рин. 
 Незвичайну мандрівку зні-
має медіапроект «Накипіло» 
(оператор Кирил Гончар). Вра-
ження юних мандрівників із 
Золотого, їхнiй досвід пізнан-
ня своєї країни та роздуми про 
те, яку Україну вони хочуть 
будувати, стануть основою до-
кументального фільму. ■

ДОБРА СПРАВА

Мандрівники з прифронтового Золотого
Письменник Сергій Жадан допомагає випускникам iз Луганщини побачити Україну

■

НА ФРОНТІ

«Поливають» цивільних
Збройні сили російських окупантів обстрілюють 
із великокаліберної зброї мирних жителів

■ПІДТРИМКА

Депутатський обід — 
сало і часник
Прогулюючись Маріїнським парком після роботи, 
Олег Ляшко зустрів земляків iз Харківщини

■

Олег Ляшко скуштував харківського сала з часником.❙
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станцій
виявила Укрзалізниця, де 
вантажиться менше одного 

вагона за день, повідомив директор з економі-
ки й фінансiв компанії Андрій Рязанцев.

130
місце
зайняв Київ у 
рейтингу міст 
світу за умо-

вами для життя, згідно з досдіджен-
нями Global Liveability Index 2018.

усієї вирощеної 
в Україні про-
дукції не дохо-

дить до споживача, заявила доктор технічних наук, 
професор Таврійського державного агротехнологіч-
ного університету Олеся Прісс.

раза
Україна по-
г і р ш и л а 

дефіцит зовнішньої торгівлі, пові-
домила Державна служба статис-
тики.

(від заплано-
ваного доходу) 
поки що надійш-

ло до бюджету від реалізації програми «При-
ватизація-2018», констатують у Держстаті Ук-
раїни.

118-те Близько  65% У 13,4 Лише 0,2%
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

Євдокія ФЕЩЕНКО

 Технічний директор 
української студії Le 
Doyen Олег Кульчиць-
кий отримав номінацію 
на американську теле-
візійну премію «Еммі» 
за документальні філь-
ми та новинні репорта-
жі (News & Documentary 
Emmy Awards) у кате-
горії «Найкращий звук» 
за роботу над фільмом 
«Плач із Сирії» (Cries 
from Syria). Список пре-
тендентів на цьогоріч-
ну премію днями оголо-
сила Національна ака-
демія телевізійних наук 
США на офіційному сай-
ті.
 «Плач із Сирії» — 
документальна стрічка 
про 5-річний збройний 
конфлікт на Близькому 
Сході очима сирійських 
активістів та мирного 
населення. Фільм — ви-

пущений каналом HBO 
— зняв ізраїльський ре-
жисер Євген Афінеєвсь-
кий у 2017 році. Окрім 
нагороди за «Найкра-
щий звук», фільм зма-
гається за новинну та 
документальну премію 
«Еммі» ще в трьох кате-
горіях.
 Це — не перша пре-
стижна номінація Олега 

Кульчицького. У 2016 
році звукорежисер ра-
зом із командою стріч-
ки «Зима у вогні» про 
події Революції гідності 
претендував на нагоро-
ду Golden Reel Awards 
за «Найкращий монтаж 
звуку в документаль-
ному фільмі». Пізніше 
фільм було номіновано 
на премію «Оскар».

 Le Doyen Studio — 
українська студія пост-
продакшену та дубля-
жу, що розпочала свою 
діяльність у 2008 році. 
Із 2009-го перша та єди-
на в Україні студія, сер-
тифікована компанією 
Dolby як студія кате-
горії Dolby Premier. По-
ряд зі зведенням зву-
ку для кінофільмів у 
форматі Dolby Digital, 
Le Doyen також вико-
нує інші види звукових 
робіт: тонування, дуб-
ляж, зведення музики, 
саунд дизайн кіно- і ві-
деофільмів.
 Нагадаємо, «Еммі» — 
американська телевізій-
на премія, що вважаєть-
ся аналогом «Оскара» у 
сфері телебачення. На-
городи представляють 
різні сектори індуст-
рії, новинна та докумен-
тальна премія «Еммі» 
(News&Documentary 
Emmy Awards) з 1980 
року вручається Амери-
канською національною 
телевізійною академією 
для відзначення найкра-
щих журналістських ма-
теріалів та документаль-
них фільмів. Цьогорічна 
церемонія вручення на-
город відбудеться 1 жов-
тня у Нью-Йорку. ■

Світлана МИЧКО
Тернопільська область

 На Тернопільщині зареєстро-
вано черговий спалах кору — цьо-
го разу в містечку Хоростків Гуся-
тинського району, де в стані серед-
ньої важкості госпіталізовано чо-
тирьох осіб. Нещодавно такий мав 
місце в Шумському районі, де хво-
роба уразила семеро людей. Усьо-
го ж, за даними Тернопільського 
обласного лабораторного центру 
МОЗ України, вiд початку року та-
ких інфекційних спалахів було по-
над три десятки, і фіксували їх фак-
тично на всій території області. Си-
туація iз захворюваністю на кір за-
лишається напруженою. Бо якщо 
за весь 2017-й було зареєстрова-
но лише 298 випадків захворюван-
ня, то лише за 6 місяців цього року 
— вже понад 1200. Близько шіст-
десяти відсотків тих, хто захворіли, 
— діти від шести років.
 Утiм тривожна першість за рів-
нем захворюваності належить не 
Тернопільщині, а сусідній, Львівсь-
кій, області, де з початку року кір 
уразив 5 451 особу — 3 736 дітей і 
1 715 дорослих. Далі йдуть Закар-
паття, Івано-Франківщина, Одещи-
на та місто Київ. Загалом по Україні 
від початку року на кір захворіло 

понад 28 тисяч осіб. При цьому 13 
людей — дев’ятеро дітей і четверо 
дорослих — померли від усклад-
нень цієї хвороби. 
 У МОЗ нагадують, що кір — 
небезпечне вірусне захворюван-
ня, лікування від якого не існує, а 
ускладнення хвороби можуть при-
звести до смертельних наслідків. 
У зоні ризику перебувають діти 
та дорослі, які не отримали про-
філактичного щеплення.
 Згідно з Національним ка-
лендарем щеплень, дітей вакци-
нують від кору в 1 та 6 років вак-
циною КПК. Якщо планове щеп-
лення було пропущене або бать-
ки не пам’ятають, коли саме його 
робили, потрібно звернутися до 
медичного закладу для прове-
дення вакцинації. Наразі, за ін-
формацією того ж Міністерства 
охорони здоров’я, в Україні на-
явні 734 тисячі доз вакцин КПК 
у всіх регіонах. Безплатне щеп-
лення можна зробити всім дітям 
до 18 років. Також, згідно з на-
казом МОЗ, безплатну імуніза-
цію від кору проводитимуть се-
ред дорослих підвищених груп 
ризику — це військові, учасники 
Операції об’єднаних сил, студен-
ти, представники силових струк-
тур, освітяни та медики. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Ніч на 16 серпня видалася для 
киян неспокійною: близько третьої 
години столицю несподівано нак-
рила негода. Цього разу стихія на-
робила менше збитків, ніж попе-
реднього, зо три тижні тому. 
 «Свіжа» нічна буря мала свою 
родзинку: крім стіни води з неба, 
потужних блискавок і навіженого 
вітру, столицю хвилин зо двадцять 

«бомбив» чималенький град, який 
добряче пооббивав листя дерев. Ві-
тер і вода багато нашкодили. Нап-
риклад, на Лівому березі, на вулиці 
Митрополита Шептицького, в од-
ному з дев’ятиповерхових будин-
ків були залиті коридори навіть 
шостого поверху. А у дворі зранку 
валялися знесені з вікон москітні 
сітки; тротуари — ніби у болоті, а 
проїжджа частина — подекуди у 
великих водних «калабанях» . 

 Злива залила й центральний 
Хрещатик — туди нанесло чима-
ло бруду, землі. Рух вулицею було 
відновлено лише близько восьмої 
ранку — після того як комуналь-
ники прибрали бруд. Знаменита 
Бессарабська площа перетворила-
ся на озеро, залило й нижній по-
верх підземного торгового центру 
«Метроград».
 На Хрещатику злива частко-
во доруйнувала старий гастроном, 
який стояв за завісою руїною вже 
кілька років. Потужний вітер по-
перевертав літні тераси кафе. По-
падало чимало дерев у парку біля 
Верховної Ради та Кабміну.
 За повідомленням служби 
«надзвичайників», обійшлося без 
людських жертв. За інформацією 
синоптиків, негода, «пом’явши» 
столицю України, посунула на 
Сумщину та Чернігівщину. ■

Ліна ТЕСЛЕНКО

 У неділю, 19 серп-
ня, православні україн-
ці відзначають Другий 
Спас — Яблучний. Вва-
жається, що Спас — 
це скорочене слово від 
Спаситель, під яким ми 
розуміємо Ісуса Хрис-
та. За церковними пе-
реказами, колись у цей 
день узяв Ісус Христос 
Петра, Якова та Івана й 
повів їх на високу гору. 

Там, просто на очах 
своїх здивованих уч-
нів, Ісус преобразився 
— обличчя його засяя-
ло, а одяг став світлим, 
аж білим. З’явилися 
старозавітні пророки 
— Мойсей та Ілля — й 
розмовляли з Госпо-
дом про його майбутні 
страждання й смерть на 
Голгофі. А з хмари рап-
том почувся голос: «Це 
— Син мій улюблений. 
Його слухайтеся». Ось 

чому цей день у церков-
ному календарі назива-
ють Преображення Гос-
поднє. 
 У народі це свято асо-
ціюють із приходом осені 
та збиранням урожаю. 
Прийшов Спас — пішло 
літо від нас, казали наші 
мудрі предки. У церк-
вах у цей день освячува-
ли дари садів і городів — 
фрукти та овочі. Тож до 
святкових кошиків, які 
несли в храми, клали яб-
лука, груші, сливи, мед, 
колосся та навіть городи-
ну. Обрядовими страва-
ми цього дня є яблука в 
усіх видах — з медом, за-
печені, пироги та млин-
ці з яблучною начинкою, 
компот і варення (адже 
триває ще Успенський 
піст). За повір’ям, на 
Яблучний Спас передба-

чають, якою буде осінь 
і зима, а також урожай. 
Сухий день обіцяє суху 
осінь, дощі — ознака 
мокрої осені. Також ка-
жуть, який день на Спа-
са — така погода й на 
Покрову, 14 жовтня. 
 Нагадаємо, наступ-
ний, третій, Спас від-
значатимемо 29 серпня. 
Його ще називають Горі-
ховим або Хлібним Спа-
сом, адже в багатьох ре-
гіонах поширені обря-
ди, пов’язані з останнім 
хлібним снопом. Тому 
найголовніша страва на 
столі — це хліб, випе-
чений з борошна нового 
врожаю. 
 Та головна в ці свят-
кові дні — щира молит-
ва. Отож спаси і сохра-
ни, Спасе, Україну та 
кожного з нас! ■

СВЯТО

СПАСи і сохрани
У неділю відзначатимемо 
Преображення Господнє

■

НЕГОДА

Злива залила Хрещатик
Вітри з грозами посунули на Сумщину 
і Чернігівщину

■

ЗНАЙ НАШИХ!

Звуки «Плачу із Сирії»
Український претендент на американську телепремію 
«Еммі»

■

Звукорежисер Олег Кульчицький.
Фото надане компанією B&H film distribution.

❙
❙

НЕБЕЗПЕКА

Кору наперекір
У регіонах i столиці реєструють 
нові спалахи небезпечного 
вірусного захворювання

■

МЕДИЦИНА

Поки «рак» 
не свисне...
У Харкові наступного року почнуть 
будувати онкологічний центр

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Щороку список харків’ян, хво-
рих на онкологію, поповнюється 2-
2,5 тисячами нових пацієнтів, але 
можливості діючого в місті онко-
центру давно не відповідають су-
часним вимогам медицини. «Лю-
дей потрібно рятувати. І тут важ-
ливі два моменти, — каже голова 
ХОДА Юлія Світлична. — Перший 
— це якісна діагностика, що без-
посередньо впливає на процес оду-
жання. Другий — пристойні умови 
лікування. Стан обласного онколо-
гічного центру вкрай незадовільний 
і сьогодні взагалі не витримує кри-
тики. Ми будемо підтримувати його 
— ремонтувати і закуповувати нове 
обладнання. Однак ситуацію пот-
рібно змінювати кардинально. Уже 
прийнято рішення про будівництво 
нового центру, який буде оснаще-
ний новітнім обладнанням». 
 Будівництво нової лікарні роз-
почнеться з наступного року. Наразі 
тривають проектні роботи і процес 
вирішення усіх юридичних та зе-
мельних процедур. Левову частку 
коштів на онкоцентр виділить об-

ласть, але не виключено, що у фі-
нансуванні проекту візьмуть участь 
Кабмін та неурядові міжнародні ор-
ганізації. «Ми вже ведемо перего-
вори з Ізраїлем та Японією, а також 
адресуємо це питання послам ін-
ших країн, які відвідують Харківщи-
ну», — повідомила Юлія Світлич-
на. Якщо фінансове питання буде 
вирішено, то новий центр з’явиться 
через три роки після початку будів-
ництва. 
 Поки що ж у старих будівлях 
діючого онкоцентру триває ремонт. 
З початку року цей заклад отримав 
серію нового обладнання для реані-
мації та інтенсивної терапії, а також 
для проведення складного наркозу 
«тяжким» пацієнтам. 
 «Усі закупівлі проводяться 
з тим розрахунком, аби потім це 
обладнання перенести до нового 
корпусу, — каже директор облас-
ного центру онкології Денис Ско-
рий. — Нова техніка, що була при-
дбана, дозволяє нам працювати в 
рамках міжнародних стандартів, 
надаючи сучасну допомогу жите-
лям як Харківського, так й інших 
регіонів». ■
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Людмила НІКІТЕНКО 

У Міністерстві освіти конста-
тують: цього року кількість 
випускників у школах країни 
була найменшою за всі роки 
незалежності України і вищі 
навчальні заклади недобрали 
абітурієнтів. Тож про це та про 
минулу вступну кампанію роз-
мовляємо з ректором Черкась-
кого Національного університе-
ту імені Богдана Хмельницького 
Олександром Черевком. 

Питання номер один
 ■ Олександре Володимиро-
вичу, вступна кампанія на за-
вершальному етапі, якими були 
її особливості? 
 — Якщо говорити про вступ-
ну кампанію, то, безумовно, це 
найвідповідальніший період 
у житті нашого і кожного нав-
чального закладу. Оскільки, 
зробивши набір студентів, ми 
мусимо, з одного боку, прово-
дити ефективно і навчальний, і 
виховний процеси, а з іншого — 
зберігати робочі місця та профе-
сорсько-викладацький склад. 
Отже, це питання для нас — но-
мер один. 
 Ми поставили перед собою 
амбітну мету. У нас у період пі-
кових навантажень навчають-
ся 6500 студентів, а ми хочемо і 
повинні вийти на 10 тисяч сту-
дентів. Якщо говорити про на-
бір бакалаврів, то ми на сьогод-
нішній день набрали 1187 осіб, 
iз них 426 — на місця держав-
ного замовлення і 761 — на нав-
чання за контрактом. 
 Хочу наголосити, що торік 
змінилася тенденція щодо роз-
поділу студентів на контракт-
ників і бюджетників. Тоді на 
навчання за рахунок бюджету 
ми набирали 40% студентів, а 
на контракт — 60%. Цьогоріч 
бюджетників стало ще менше — 
36%, а контрактників — 64%.

Про нові креативні 
спеціальності
 ■ Які спеціальності 
абітурієнти обирали цього літа 
найчастіше?
 — Вступна кампанія була 
неоднорідною. Наприклад, 
Навчально-науковий інститут 
педагогічної освіти, соціаль-
ної роботи і мистецтва переви-
конав план набору. Там ефек-
тивно поставлена робота. Ус-
пішно справилися з набором 
абітурієнтів і в ННІ економі-
ки і права, ННІ фізичної куль-
тури, спорту та здоров’я. А от в 
ННІ історії і філософії, ННІ ук-
раїнської філології та соціаль-
них комунікацій, і як, не див-
но, на факультет обчислюваль-
ної техніки, інтелектуальних та 
управляючих систем план набо-
ру студентів не виконаний. Але 

вступна кампанія ще не завер-
шена, ще укладають контрак-
ти вступники на магістратуру, 
тож, думаю, свої плани набору 
студентів ми виконаємо. 
 ■ Цього року Черкаський На-
ціональний університет увій-
шов до топ-50 вишів України за 
кількістю поданих абітурієнта-
ми заяв. Що робите, аби випус-
кники шкіл обирали саме Бог-
данів університет?
 — Переконаний, дуже важ-
ливе значення має рейтинг та 
імідж університету. Четвертий 
рік працюю ректором, і за цей 
період нам вдалося покращити 
всі рейтингові показники. Це 
відбулося, першою чергою, за 
рахунок того, що в нашому уні-
верситеті сформована команда 
професіоналів-фахівців та одно-
думців. У нас плідно співпрацю-
ють ректорат та директорсько-
деканський склад. Я не втруча-
юся в їхню роботу, але ставлю 
чіткі і ясні завдання, які треба 
виконувати. І можу впевнено 
сказати, що такий підхід себе 
виправдовує. Оскільки впро-
довж останніх років ми суттєво 
покращили чимало показників. 
Приміром, у рейтингу універ-
ситетів за показниками Scopus 
2018 року вийшли на 15-те міс-
це, покращивши його втри-
чі. Якщо брати рейтинг топ-50 
вишів України за кількістю по-
даних абітурієнтських заяв, то 
ми там 36-ті. Показовим є ще 
один рейтинг — за версією ро-
ботодавців. Ми там хоч і 40 міс-
це зайняли, але ми єдині з Чер-
кащини туди ввійшли. Тож ко-
мандна робота завжди дає хоро-
ший результат.
 ■ Чи вдається конкурувати 
зі столичними та зарубіжними 
вищими навчальними заклада-
ми?
 — Ми відкриваємо нові кре-
ативні спеціальності. Два роки 
тому презентували кафедру 
військової підготовки. Ішли до 
цього цілий рік. Пройшли уз-
годження в міністерствах обо-
рони, освіти і науки, внутріш-
ніх справ. Суттєво тут нам допо-
могли Міністерство освіти і на-
уки України, обласна державна 
адміністрація, обласна рада, 
військовий комісаріат, тож те-
пер маємо сучасну військову ка-

федру, сильний викладацький 
склад і недавно вже вручили 
посвідчення 92 випускникам. 
Тепер готуємо подання через 
військкомат, аби вони одержа-
ли звання молодшого лейтенан-
та.
 Окрім цього, привабливими 
для вступників є нові спеціаль-
ності — міжнародні економічні 
відносини, міжнародні відноси-
ни, суспільні комунікації та ре-
гіональні студії, право (інтелек-
туальна власність), метрологія 
та інформаційно-вимірювальна 
техніка. 

У Черкасах навчаються 
iноземці з 19 країн світу
 ■ Триває орієнтація на пот-
реби сучасного ринку праці?
 — Так, практично в кожно-
му нашому інституті орієнту-
ються на потреби ринку праці. 
Загалом, у Черкаському Націо-
нальному університеті ведеть-
ся підготовка студентів за 62 
спеціальностями, а за остан-
ній рік ми відкрили 12 нових, 
які охоче обирають абітурієн-
ти. Надзвичайно важливими є 
й навчальна база та напрацьо-
ваний роками досвід. На це ми 
опираємося, складаючи нав-
чальні плани та орієнтуючись 
на потреби ринку праці.
 ■ Тож наступної вступної 
кампанії університет може за-
пропонувати абітурієнтам нові 
спеціальності?
 — Маємо хороші перспек-
тиви розвитку. Відбулися зуст-

річі з керівниками великих ук-
раїнських аграрних компаній, 
і, йдучи назустріч їхнім запи-
там, ми вже плануємо відкрит-
тя нових спеціальностей. Зок-
рема, хочемо розпочати підго-
товку фахівців у галузі агрови-
робництва та агробіології.
 ■ В університет цього року 
вступили не лише випускники 
українських шкіл?
 — У нас навчаються іно-
земні студенти з 19 країн сві-
ту. Опікується ними навчаль-
но-науковий центр «Інститут 
міжнародної освіти». Це теж 
новий напрям, який ми від-
крили два роки тому. Звісно, 
робота ця технічно кропітка. 
Окрім того, що студент їде до 
нас на навчання, треба прой-
ти різноманітні дозвільні про-
цедури та підтвердження. Але 
наявність іноземних студентів 
— дуже важливо для рейтин-
гу університету. До речі, від-
повідно до урядової постанови, 
у 2020 році маємо підтверджу-
вати свій статус національного 
університету. Оцінюватимуть 
багато показників: і профе-
сорсько-викладацький склад, 
і його наукові здобутки, і наяв-
ність міжнародної діяльності, і 
ще багато іншого. 
 ■ Щодо міжнародної спів-
праці, то цього року ваші сту-
денти стажувалися у Польщі. 
Які враження привезли?

 — Ми не перший рік веде-
мо міжнароду діяльність. Але 
це вперше 50 наших студентів 
провели в Польщі тримісячне 
стажування. Скажу, що рівень 
освіти непоганий і в них, і в нас. 
А от що стосується умов прожи-
вання, то в Польщі вони кращі, 
як і навчальна база. Я це питан-
ня порушував і на раді ректорів, 
бо вважаю, що нам треба зупи-
няти відтік абітурієнтів за кор-
дон. Треба трохи змінити прави-
ла вступної кампанії. Тому що 
особливість цьогорічної вступ-
ної кампанії — це те, що деякі 
державні місця ми не закриває-
мо — немає студентів. Багато 
абітурієнтів не склали ЗНО або 
склали з низькими балами. До 
того ж в одні виші вони не мо-
жуть пройти з високими балами 
на держзамовлення, а в інші — 
спокійно проходять iз низьки-
ми. Тут треба разом попрацю-
вати з Міністерством освіти і 
науки і відрегулювати систе-
му таким чином, щоб усі ми 
працювали за одними прави-
лами. Аби абітурієнти не їхали 
за кордон, нам треба проводи-
ти реорганізацію нашої освіт-
ньої мережі і відповідно пок-
ращувати матеріально–тех-
нічну базу. Бо через 2-3 роки 
можна дійти до того, що надз-
вичайно складно буде зробити 
набір до вищих навчальних за-
кладів. ■

Олександр ЗІНЧЕНКО
(«Обозрєватєль»)

 Тут — коротко про те, коли най-
краще жилося українцям за 27 
років нашої незалежності (цифри — 
це ВВП на душу населення з ураху-
ванням інфляції та паритету купі-
вельної спроможності).
 1. Найліпше українцям жи-
лось за Ющенка у 2007 році (пози-
тивна динаміка ВВП, зростання со-
ціальних показників, відносно не-
великий державний борг і — долар 
по 4,5).

 2. 9 років безперервного зростан-
ня — з 1999 по 2008 рік.
 3. Криза 2015 року, яку спричи-
нила війна, «гріхи» важкого мину-
лого імені Януковича та несприят-
лива зовнішня ринкова кон’юктура, 
виявилася лише трохи глибшою за 
кризу 2009 року, яка була спричи-
нена світовою фінансовою кризою 
та авантюризмом Тимошенко.
 4. Роки правління Януковича 
— це роки найменшої динаміки ук-
раїнської економіки. Застій.
 5. У 2018 році економіка віднови-
лася до докризових показників. ■

СТАТИСТИКА ЗНАЄ ВСЕ

Цінуйте професіоналів
Найкраще українцям жилось за Ющенка

■

ІЗ ПЕРШИХ ВУСТ

Олександр Черевко: Ми поставили перед 
собою амбітну мету
Ректор Черкаського Національного університету — про особливості нинішньої вступної 
кампанії і розширення переліку спеціальностей, потрібних сучасній Україні

■

Два роки тому в Черкаському Національному університеті презентували
 кафедру військової підготовки.
Фото надане прес-службою університету.

❙
❙
❙

Олександр Черевко.❙



5УКРАЇНА МОЛОДА

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 17—18 СЕРПНЯ 2018СВІТ

Таємниці за сімома 
замками 
 Президент США Дональд 
Трамп позбавив екс-дирек-
тора Центрального розвіду-
вального управління (ЦРУ) 
Джона Бреннана доступу до 
таємних матеріалів. Про це 
йдеться в його заяві, опри-
людненій Білим домом. При-
чиною стало те, що Брен-
нан виступив «із серією не-
обґрунтованих і обурли-
вих звинувачень» на адресу 
ниніш ньої адміністрації пре-
зидента США. 
 У заяві американсько-
го президента також iдеться 
про те, що він вивчає мож-
ливість позбавлення досту-
пу до таємних документів і 
інших колишніх високопо-
садовців, які критикували 
його. До переліку ввійшли 
екс-глава Федерального бюро 
розслідувань Джеймс Комі, 
екс-директор Національної 
розвідки Джеймс Клеппер, 
екс-глава ЦРУ Майкл Хай-
ден, екс-помічниця Обами з 
національної безпеки Сюзан 
Райс і колишня в.о. міністра 
юстиції Саллі Єйтс.
 Екс-глава ЦРУ назвав рі-
шення Дональда Трампа зло-
вживанням владою і помс-
тою за критику. «Ця акція 
є частиною більш широких 
зусиль пана Трампа з приду-
шення свободи слова і пока-
рань критиків. Це повинно 
турбувати всіх американців, 
у тому числі розвідників», 
— написав він у «Твіттері». 
Бреннан неодноразово кри-
тикував Трампа і його полі-
тику. Він очолював ЦРУ з 
2013 по 2017 роки і зали-
шив свій пост у день інавгу-
рації нинішнього президен-
та США. Він, зокрема, не 
виключав, що у Росії є ком-
промат на Дональда Трам-
па. Джон Бреннан назвав по-
ведінку Трампа після зуст-
річі з Путіним у Гельсінкі 
«нічим іншим, як зрадою».
 За день до заяви Трам-
па Бреннан звинуватив аме-
риканського президента в 
тому, що він «не відповідає 
мінімальним стандартам по-
рядності, вихованості та чес-
ності». Приводом стала ре-
акція американського пре-
зидента на книгу колиш ньої 
співробітниці Білого дому 
Омароси Маніголт Ньюман, 
яка назвала Трампа «расис-
том», «жінконенависником» 
і людиною, «абсолютно поз-
бавленою співчуття». «Схо-
же, що ви ніколи не зрозуміє-
те, як це — бути президен-
том, а також хорошою, гід-
ною і порядною людиною. 
Надзвичайно прикро і вкрай 
небезпечно для нашої нації», 
— заявив Бреннан.

«Ця брудна війна з вільною 
пресою має закінчитися»
 Усіх, хто виступає з кри-
тикою на його адресу, Трамп 

називає «ворогами народу». 
До їх числа потрапили, зок-
рема, всі представники Де-
мократичної партії та біль-
шість серйозних американсь-
ких ЗМІ. У зв’язку з цим аме-
риканські ЗМІ об’єдналися, 
щоб дати відсіч президенту 
США, чия риторика стосов-
но видань стає все агресивні-
шою. 
 Більше 100 газет виступи-
ли зі спільною акцією, щоб 
припинити «цю брудну вій-
ну». Сотня з лишком амери-
канських видань надрукува-
ла  редакційні статті, в яких 
вони дають відповідь на не-
одноразові нападки прези-
дента США Дональда Трам-
па на ЗМІ. Організатором ак-
ції виступила газета «Бостон 
Глоуб», редакційний колек-
тив якої закликав колег за-
судити ворожість президен-
та до ЗМІ. «Ця брудна війна з 
вільною пресою має закінчи-
тися», —  йдеться у звернен-
ні. 
 Видань, які приєднались 
до акції, може виявитися 
значно більше, ніж сто. Це 
перша скоординована від-
повідь журналістів на дії До-
нальда Трампа, який з гід-
ною подиву затятістю та ре-
гулярністю вступає в конф-
лікт iз американськими ЗМІ 
та окремими журналістами, 
звинувачуючи їх у поширен-
ні «фальшивих новин». І ро-
бить це з самого початку сво-
го президентства. 
 Словосполучення «фаль-
шиві новини» фігурувало у 
твітах Трампа більше 300 
разів. Це при тому, що за 558 
днів президентства Дональд 
Трамп уже зробив понад чо-
тири тисячі некомпетент-
них, перекручених чи вза-
галі брехливих заяв, про що 
повідомила 2 серпня газета 
«Вашингтон Пост». Як пише 
видання, це в середньому 7,6 
неправдивих заяв на день. 
Цікаво, що за перших 100 
днів на посаді Трамп у серед-
ньому робив 4,9 неправдивих 
заяв на день. Відтоді цей по-
казник лише зростає, заува-
жує «Вашингтон Пост».
 В останні місяці Трамп у 
своїй війні став переходити 
будь-які межі пристойності. 
Вже не лише журналісти, а 
й правозахисники світово-
го рівня кажуть, що рито-
рика Трампа по відношен-
ню до ЗМІ є небезпечною для 
суспільства, її порівнюють 
із закликами до насилля. В 
експертному звіті організа-
ції з свободи слова ООН та-
кож зазначається, що напад-
ки президента США на ЗМІ 
порушують засадничі норми 
свободи друку та ризикують 
стати каталізатором для ре-
ального насилля, скеровано-
го проти журналістів. ■

Інф. «УМ»

 Лівійський суд пос-
тановив стратити 45 осіб 
за розстріл демонстран-
тів під час антиурядо-
вих виступів 2011 року 
проти Муаммара Кадда-
фі. Засуджених розстрі-
ляють.

 Нагадаємо, виступи 
проти влади тогочасно-
го лівійського диктато-
ра Муаммара Каддафі 
розпочалися в лютому 
2011 року. Згодом про-
тести переросли в зброй-
ний конфлікт, унаслі-
док якого Каддафі та 
його війська зазнали 

поразки, а сам дикта-
тор загинув. Пік анти-
урядових виступів при-
пав на 21 серпня 2011 
року, тоді в столичному 
районі Абу Слім проли-
лося багато крові. 
 Своє рішення Апе-
ляційний суд у Трі-
полі оголосив 15 серп-
ня, повідомляє інфор-
магенція dpa з поси-

ланням на міністерство 
юстиції північноафри-
канської країни. 45 за-
суджених визнали вин-
ними у відкритті вогню 
по учасниках антиуря-
дової демонстрації, 54 
інших фігурантів спра-
ви отримали по п’ять 
років ув’язнення, ще 
22 підсудних виправ-
дали. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 В італійському місті Генуя че-
рез обвалення автомобільного мос-
ту було запроваджено надзвичай-
ний стан терміном на 12 місяців. 
Про це 15 серпня під час спеціаль-
ного засідання уряду оголосив 
прем’єр-міністр Італії Джузеппе 
Конте, передає «Німецька хвиля». 
Він також наказав виділити п’ять 
мільйонів євро невідкладної допо-
моги, а також пообіцяв призначити 
спеціального комісара для допомо-
ги відновлення району, який пост-
раждав унаслідок аварії.
 Рятувальні роботи на місці 
аварії мосту в Генуї тривають. За 
останніми офіційними даними, 
внаслідок обвалу загинуло 39 лю-
дей, 16 осіб перебувають iз пора-
неннями в шпиталях, 12 з них — 
у важкому стані. Точна кількість 
жертв  і досі не відома, бо під зава-
лами досі перебувають автомобілі. 
Раніше повідомлялось, що серед за-
гиблих були троє дітей віком 7, 12 
та 13 років. Серед жертв також чет-
веро громадян Франції, двоє албан-
ців, громадянин Румунії та Чилі. 
Внаслідок аварії травми отрима-
ли також двоє українців, які пере-
бувають у лікарні, повідомило  ук-
раїнське консульство в Мілані.
 У пошуково-рятувальних ро-
ботах на місці аварії беруть участь 
близько тисячі рятувальників, які 
намагаються знайти під завалами 
тих, хто вижив. Очільник регіо-
ну Лігурія Джованні Тоті повідо-
мив, що роботи триватимуть, на-
віть якщо є «слабка надія» знайти 
живих.
 Окрім того, близько 630 лю-
дей були змушені залишити свої 
будинки через загрозу обвалення 
іншої частини мосту. Влада пові-
домила, що житлові будинки, які 

через злочинну недбалість були 
зведені під мостом, будуть знесені. 
Тим часом Джузеппе Конте оголо-
сив про масштабний план перевір-
ки стану дорожньої інфраструкту-
ри Італії.
 Введений 1967 року в експлу-
атацію чотирисмуговий автомо-
більний міст у Генуї частково об-
валився 14 серпня. Обвал 200-мет-
рової ділянки мосту стався під час 
сильного штормового вітру. По-
над 30 легковиків та декілька ван-
тажівок, що перебували на ньому, 
впали з 45-метрової висоти. На мо-
мент руйнування там проводилися 
ремонті роботи. Поки що причина 
падіння конструкції невідома.
 Влада Італії має намір притяг-
ти до відповідальності компанію 
Autostrade per l’Italia («Автострада 
через Італію»), що експлуатує авто-
страду А-10, оголосили в уряді краї-
ни. Міністр транспорту Італії Дані-
ло Тонінеллі повідомив на своїй 
сторінці у соцмережі «Фейс бук», 
що в уряді розмірковують над тим, 
щоб позбавити цю фірму ліцен-
зії, термін дії якої чинний до 2024 
року, та стягнути з неї штраф у роз-
мірі до 150 мільйонів євро.
 Італійський уряд оголосив най-
ближчу суботу днем національної 
жалоби, оскільки цього дня відбу-
дуться похорони більшості жертв 
катастрофи. Влада також повідо-
мила, що готова будувати новий 
міст, який має надзвичайно велике 
значення для Генуї, внутрішнього 
італійського сполучення та сполу-
чення з Францією, упродовж п’яти 
місяців.
 Фахівці називають до 15 мож-
ливих причин руйнації мосту. «Це 
не фатальна випадковість, а люд-
ська помилка», — так сказав у се-
реду про причину катастрофи ген-
прокурор Італії Франческо Коцці. 

Незалежний експерт з Риму Ма-
уріціо Ротондо зауважив, що міст 
був збудований за проектом італій-
ського інженера Ріккардо Моранді 
(він помер 1989 року), який ніколи 
не застосовувався жодним іншим 
інженером в Італії, хоча у світі збу-
довано ще два мости подібної конс-
трукції — у Венесуелі та Лівії.
 Генуезький міст iз самого по-
чатку був «проблемним», оскіль-
ки вимагав додаткових інженер-
них втручань, які виходили за рам-
ки первинного інженерного про-
екту. Місцеві мешканці називали 
цей міст «хворим» через постійні 
ремонти. У зв’язку з ненадійніс-
тю мосту в Генуї впродовж остан-
ніх 20 років тривали дискусії на 
тему будівництва нової транспор-
тної траси замість тієї, що веде че-
рез сумнівний міст. А національ-
не управління автострадами ще 10 
років тому представило проект за-
міни мосту на автостраді А10 но-
вим. Транспортні інженери стверд-
жують, що виявлення справж ньої 
причини колапсу мосту займе бага-
то місяців. ■

ВАЖКА НОША

Вороги довкола 
Президент США 
Дональд Трамп 
обмежує доступ 
до таємних матеріалів 
і розлютив пресу

■

Я вам покажу, як президента 
(мене) критикувати! 

❙
❙

Ігор ВІТОВИЧ

Лівійські спецназівці в Тріполі, 2011 рік.❙

ВИРОК

Розплата за 
службу режиму
45 лівійських «беркутівців» 
засудили до страти за розстріл 
мирної демонстрації

■

Під завалами досі сподіваються знайти живих.❙

КАТАСТРОФИ

«Хворий», от і не витримав 
Унаслідок руйнації мосту в Генуї загинули щонайменше 39 осіб

■

В УКРАЇНІ

 За старою радянською звичкою, якщо 
в Росії станеться якась катастрофа, то 
в Україні проводять перевірку подібних 
об’єктів. Але після трагедії в Генуї жод-
ної реакції в Києві не спостерігається. А в 
Україні термінового ремонту потребують 
майже дві тисячі мостів, з них 75 — лише 
у Києві. За даними Мінінфраструктури, 
в Україні загалом дещо більше 16 тисяч 
мостів. Лише близько 7,5 тисячі з них від-
повідають чинним нормам та стандартам, 
тоді як майже 9 тисяч об’єктів потребують 
ремонту, понад 1,8 тисячі — термінового.
 Найбільше проблемних мостів у За-
поріжжі та Києві. В українській столиці, 
де найбільше транспортне навантаження, 
із 170 мостових переходів та шляхопро-
водів 75 потребують капітального ремон-
ту. За інформацією комунальної корпора-
ції «Київавтодор», яку компанія надала у 
відповідь на запит «Німецької хвилі», у 
Києві впродовж року було обстежено 121 
штучну споруду. Ревізія засвідчила, що 
через постійне недофінансування деякі 
об’єкти не ремонтувалися 40 років. Ста-
ном на кінець липня 2018 року, за даними 
департаменту транспортної інфраструкту-
ри КМДА, у передаварійному стані у Києві 
перебувають три мостові споруди: міст 
імені Патона, міст Метро та Шулявський 
шляхопровід. Частковий обвал Шулявсь-
кого мосту в 2017 року дивом обійшовся 
без постраждалих. 

■



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, 5.35 ТСН

09.30 Чотири весілля

10.55, 12.20 Одруження 

наосліп

12.30, 14.05 Міняю жінку

15.45 Сімейні мелодрами

17.10 Т/с «Моє чуже життя»

20.15 Т/с «Слуга народу. Від 

любові до імпічменту»

22.25, 4.15 Х/ф «Шерлок-3»

00.25 Х/ф «Геркулес»

ІНТЕР

02.45 Речдок

03.25, 20.00, 2.30 Подробиці

03.55, 3.05 уДачний проект

05.10, 5.00 Top Shop

05.40 М/ф

06.10, 22.40 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.10 Т/с «Гречанка»

12.25 Х/ф «Повторне 
весілля»

14.15 Х/ф «Будьте моїм 
чоловіком»

16.10 Чекай на мене. Україна

18.00, 19.00, 4.15 Стосується 

кожного

20.30 Т/с «Східні солодощі-2»

00.30 Х/ф «Білий птах з 
чорною ознакою»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.00 Сьогодні

09.30, 3.45 Зірковий шлях

10.30, 4.40 Реальна містика

12.30 Т/с «Черговий лікар-2»

14.30, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-2»

19.45 Говорить Україна

21.00, 23.30 Т/с «Коли минуле 

попереду»

00.20 Х/ф «Смертельні 

перегони-3: Інферно»

02.00 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

05.00 Абзац

06.54, 8.49 Kids Time

06.55 М/ф «Велика втеча»

08.50 М/ф «Ретчет і Кланк: 

галактичні рейнджери»

10.45 Х/ф «Кобра»

12.30 Х/ф «Танго і Кеш»

14.40 Х/ф «Останній 

бойскаут»

16.50 Х/ф «Ред»

19.00 Ревізор

21.30 Х/ф «Без почуттів»

23.20 Х/ф «Жах Амітівілля»

01.10 Т/с «Клініка»

02.55 Служба розшуку дітей

ICTV

04.00 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25, 8.45, 12.45, 15.45, 

18.45, 21.10 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35, 19.20 Надзвичайні 

новини 

06.30 Ранок у Великому Місті

09.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки

10.10 Антизомбі. Дайджест

11.25, 13.20 Х/ф «Взвод»
14.25, 16.20 Х/ф 

«Монстро»

16.40 Х/ф «Вулиця 
Монстро, 10»

20.20 Більше ніж правда

21.30 Х/ф «Поліцейська 
академія»

23.25 «На трьох»

01.40 Т/с «У полі зору»

03.05 Топ-10

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.30, 8.35 Огляд преси

06.50, 17.00 Час новин. Київ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 00.00, 

1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.30 Фінансовий тиждень

08.15, 13.35 Про військо

09.25, 17.45 Час громади

10.10, 11.10, 12.30 Трансляції 

суспільно-політичних 

подій

13.10 Акцент

14.10 Кендзьор

15.30, 16.10 Інформаційний 

день

17.10, 18.20, 19.25 

Інформаційний вечір

19.50 Дзеркало історії

22.00 БлогПост

23.00 «За Чай.com»

23.40 Агрокраїна

00.40, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15 Машина часу

02.10 Нові Герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.30 Top Shop

06.30 Х/ф «Професор у 
законі»

09.00 Свідок. Агенти

09.35 Х/ф «Обережно, 
бабуся!»

10.40 Україна вражає

11.35 Кримінальні справи

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.55 

Свідок

12.50, 19.30 Т/с «Коломбо»

14.20, 3.35 Речовий доказ

15.50, 16.50 Легенди карного 

розшуку

21.25, 1.20 Т/с «Перетинаючи 

межу»

23.45 Т/с «Кулагін і партнери»

03.30 Випадковий свідок

04.05 Правда життя. Професії

UA.Культура

06.00 Д/ф «Трипілля. Забута 

цивілізація Старої 

Європи»

07.00 Новини 

07.00 Погода

07.05 Світ навколо

07.10 Лайфхак українською 

07.20 #ПроСлово з Олегом 

Скрипкою

07.30 UA.МУЗИКА. Кліпи

08.00 Новини 

08.05 Пізній ранок шоу 

09.00 Новини 

09.05 Пізній ранок шоу 

10.00 Світ навколо

10.00 Погода

10.05 Візитки Карпат 

10.10 Українська читанка

10.20 #ПроСлово 

10.25 #Лайфхаки з 

української мови 

10.35 Лайфхак українською 

10.50 Хто в домі хазяїн? 

11.25 100 років української 

історії історії 

11.30 100 років українського 

кінематографа 

11.45 100 років української 

літератури 

11.55 100 років українського 

мистецтва 

12.10 Національна опера 

України. Адольф Адан. 

«Жизель»

14.00 Документальний 

серіал «Бюджетний 

відпочинок». Прага 

14.30 РадіоДень. 

14.55 Українська читанка. 

Оксана Забужко

15.00 UA.МУЗИКА. кліп 

15.10 РадіоДень «Життя+» 

15.30 Хто в домі хазяїн? 

15.55 NA HI BA 

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми

16.50 100 років української 

історії історії 

16.55 100 років українського 

кінематографа 

17.05 100 років української 

літератури 

17.20 100 років українського 

мистецтва 

17.30 Як дивитися кіно 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.30 Тема дня 

18.50 Погода

19.00 Перемоги України. 

Скіфія. Царство 

курганів

19.30 Війна і мир 

20.30 #МузLove з Любою 

Морозовою

20.55 Концерт із творів 

Мирослава Скорика 

21.45 Концертна програма 

Павла Табакова «Любов 

жива» 

23.00 РадіоДень. «Книжкова 

лавка. ТОП 7» 

23.50 Львівський театр 

опери і балету. Опера 

«Безумний день, або 

весілля Фігаро»

02.40 Київський академічний 

Молодий театр. Микоа 

Коляда «Дівочий 

виноград» 

04.40 Концерт з творів 

Мирослава Скорика 

05.30 #МузLove з Любою 

Морозовою

 

СТБ

04.05 За живе!

05.25 Х/ф «П’ять років та 
один день»

07.15 Х/ф «Кардіограма 
кохання»

09.10 Х/ф «Добігти до 
себе»

13.05 Битва екстрасенсів

15.25 Містичні історії 

17.30, 22.00 Вікна-новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00 Хата на тата

22.45 Х/ф «Мама 
напрокат»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 

Ранок. «Ми всі...»

13.15, 14.15, 15.15 Деталі

16.15, 23.00 Кримінал

17.15 Ситуація

18.00 «Ехо України»

19.30 Разом

20.30 Події

21.00 Підсумки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

08.35, 18.15 Спецкор

10.15, 18.50 ДжеДАІ

10.55, 2.15 Т/с «Команда»

14.55 Х/ф «Безодня»
19.25, 20.35 Т/с «Опер за 

викликом-3»

21.40 Т/с «Касл-5»

23.25 Х/ф «Чужий-4: 
воскресіння»

01.20 Т/с «Моссад-2»

03.45 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 11.45, 5.30 Топ-

матч

06.10 «Ман Сіті» — 

«Гаддерсфілд». ЧА

08.10 «Львів» — «Шахтар». 

ЧУ

10.00 «Великий футбол»

12.00 «Сампдорія» — 

«Фіорентина». ЧІ

13.50 «Арсенал-Київ» 

— «Чорноморець». ЧУ

15.40 ЧІ. Огляд туру

16.35 «Челсі» — «Арсенал». 

ЧА

18.25 «Десна» — «Карпати». 

ЧУ

20.10 «Мілан» — «Дженоа». 

ЧІ

21.55 «Кристал Пелес» 

— «Ліверпуль». ЧА

00.00 ЧА. Огляд туру

00.55 «Ворскла» — 

«Маріуполь». ЧУ

02.45 ЧІ. Огляд туру

03.40 «Аталанта» — 

«Фрозіноне». ЛЧ УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Сассуоло» — «Інтер». 

ЧІ

07.50, 9.50, 11.50, 13.50, 15.50 

Топ-матч

08.00 «Брайтон» — «МЮ». 

ЧА

10.00 «Десна» — «Карпати». 

ЧУ

12.00 «К’єво» — «Ювентус». 

ЧІ

14.00 «Ман Сіті» — 

«Гаддерсфілд». ЧА

16.00 «Ворскла» — 

«Маріуполь». ЧУ

17.50, 1.15 «Великий футбол»

19.35 ЧА. Огляд туру

20.30 ЧІ. Огляд туру

21.25 «Аталанта» — 

«Фрозіноне». ЧІ

23.25 «Львів» — «Шахтар». 

ЧУ

03.00 «Кардіфф» — 

«Ньюкасл». ЧА

04.50 ЧА. Огляд туру

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.10, 14.10 Правда життя

08.10 Дика природа Африки

09.15 Міста мрій

10.15 Наші

11.15 Скарб.UA

12.15 Містична Україна

13.10 Скептик

15.05, 23.45 Великі танкові 

битви

16.00 Битва рибалок

17.00 Азія класу люкс

17.50 У пошуках інновацій

18.50 Фантастичні історії

20.45, 0.30 Речовий доказ

21.50 Полювання на рибу-

монстра

22.50 Цікаво.com

01.30 Прихована реальність

К1

06.30 Top Shop

07.40 TiBi Абетка

07.50 Чи знаєте ви, що...

08.15 Т/с «Дикий ангел»

09.10, 12.00, 13.00, 14.00, 

20.00, 21.00, 0.50 Орел 

і решка

22.00 Вірю не Вірю

23.00 Х/ф «Простачка»
01.45 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

09.45 М/ф «Йосип: володар 

снів»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

12.00 Вечірка

14.00, 19.30, 20.30 Одного 

разу під Полтавою

15.00, 3.20 Віталька

16.00, 2.30 Панянка-селянка

17.00 Чотири весілля

18.00, 19.00, 20.00 Танька і 

Володька

18.30 Країна У

21.00 Т/с «Село на мільйон-2»

22.00 Готель «Галіція»

23.00 ЛавЛавCar

00.30 Т/с «Якось у казці»

01.30 Теорія зради

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 Спільноти тварин

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 21.00, 3.00 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.40 М/с «Гон»

09.50 Додолики

10.05 Хто в домі господар?

10.35 Телепродаж

11.00 Неповторна природа

12.00 Смаки культур

12.25 «Смачні історії»

13.10, 14.30 РадіоДень

13.40, 15.20 Лайфхак 

українською

13.55 Перша шпальта

15.35 Т/с «Гранд готель»

17.05, 22.40 Т/с «Монро»

18.00, 0.15 Інформаційна 

година

19.00 «Пліч-о-пліч»

19.25 Д/с «1000 днів для 

планети»

20.15 Д/с «Жива природа»

20.30 Посттравматичний 

синдром

21.25, 3.20 Новини. Спорт

21.40 Д/с «Таємниці 

людського мозку»

23.40, 2.55 Світ навколо

23.45, 4.05 #МузLove з Любою 

Морозовою

01.15 Розсекречена історія

02.10 Війна і мир

03.40 Тема дня

04.30 Фольк-music

05.30 Незвичайні культури
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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, 5.35 ТСН

09.30 Чотири весілля

11.00, 12.20 Одруження 

наосліп

12.40, 14.15 Міняю жінку

15.45 Сімейні мелодрами

17.10 Т/с «Моє чуже життя»

20.15 Т/с «Слуга народу. Від 

любові до імпічменту»

22.25 Х/ф «Шерлок»

00.25 Драма «Втеча з 

Шоушенка»

05.00 М/ф

ІНТЕР

05.30, 5.25 Школа лікаря 

Комаровського

05.55 М/ф

06.15, 22.40 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.20, 12.25 Т/с «Гречанка»

12.50 Х/ф «Міміно»
14.50, 15.45, 16.45 Речдок

18.00, 19.00, 4.15 Стосується 

кожного

20.00, 2.25 Подробиці

20.30 Т/с «Східні солодощі-2»

00.30 Х/ф «Тіні забутих 
предків»

03.00 уДачний проект

04.55 Top Shop

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.20 Сьогодні

09.30, 4.10 Зірковий шлях

10.30, 4.40 Реальна містика

12.30 Т/с «Черговий лікар-2»

14.30, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-2»

19.45 Говорить Україна

21.00, 23.30 Т/с «Коли минуле 

попереду»

00.20, 2.00 Т/с «CSI: Маямі»

01.30 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.40 Зона ночі

03.55 Абзац

05.44, 6.39 Kids Time

05.45 М/с «Хай живе король 

Джуліан»

06.40 Київ вдень та вночі

16.45 Х/ф «Інопланетне 

вторгнення: битва за 

Л.А.»

19.00 Хто зверху?

21.00 Х/ф «Неймовірні 

пригоди Адель 

Блансек»

23.00 Вар’яти

00.55 Т/с «Клініка»

ICTV

04.15 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.25, 8.45, 12.45, 15.45, 

18.45, 21.10 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35, 20.20 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини 

10.10 Більше ніж правда

11.10, 3.00 Не дай себе 

обдурити

12.05, 23.15 «На трьох»

13.20 Х/ф «Міські піжони»
15.35, 16.20 Х/ф «Парк 

Юрського періоду»

21.30 Х/ф «Поліцейська 
академія-2. Перше 
призначення»

01.35 Т/с «У полі зору»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.30 Огляд преси

06.50, 8.00, 17.00 Час новин. 

Київ

07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 00.00, 

01.00, 2.00, 3.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.15, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.30 Код успіху

07.50 Будівельний стандарт

08.25 Агрокраїна

09.25, 17.45 Час громади
10.10, 11.10, 12.30 Трансляції 

суспільно-політичних 
подій

13.05 БлогПост
14.10, 15.30, 16.10 

Інформаційний день
17.10, 18.20, 19.25 

Інформаційний вечір

19.50 Дзеркало історії

22.00 Поліграф

23.00 «За Чай.com»

00.40, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15 Машина часу

02.10 Нові герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.05, 4.35 Top Shop
05.35 Х/ф «Діти Дон 

Кіхота»
07.00 Х/ф «Круглянський 

міст»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Дот»
10.40 Кримінальні справи
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.55 

Свідок
12.50, 19.30 Т/с «Коломбо»
14.35 Речовий доказ
15.50, 16.50 Легенди карного 

розшуку
21.10, 1.20 Т/с «Перетинаючи 

межу»
23.45 Т/с «Кулагін і партнери»
03.30 Правда життя. Професії

UA.Культура

06.00 Документальний фільм 
«Василь Стус. Феномен 
суток»

07.00 Новини 
07.00 Погода
07.05 Світ навколо
07.10 Лайфхак українською 
07.20 #ПроСлово 
07.30 UA.МУЗИКА. Кліпи
08.00 Новини 
08.05 Пізній ранок шоу 
09.00 Новини 
09.05 Пізній ранок шоу 
10.00 Світ навколо
10.00 Погода
10.05 Візитівки Карпат 
10.10 Українська читанка 
10.20 #ПроСлово 
10.25 #Лайфхаки з 

української мови 
10.35 Лайфхак українською 
10.50 Хочу бути
11.10 Мистецькі історії
11.25 100 років української 

історії
11.30 100 років українського 

кінематографа 
11.40 100 років української 

літератури 
11.55 #ПроСлово з 

Олександром Ірванцем
12.00 100 років українського 

мистецтва 
12.10 Національна опера 

України. «Віденський 
вальс»

14.00 Документальний 
серіал «Бюджетний 

відпочинок» Відень
14.30 РадіоДень 
14.55 Українська читанка 
15.00 UA.МУЗИКА. Кліп 
15.10 РадіоДень «Життя+» 
15.30 Хто в домі хазяїн? 
15.50 Хочу бути 
16.10 РадіоДень. Освітні 

програми 
16.50 100 років української 

історії
16.55 100 років українського 

кінематографа 
17.05 100 років української 

літератури 
17.20 100 років українського 

мистецтва 
17.30 #МузLove з Любою 

Морозовою
18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
18.30 Тема дня 
18.50 Погода
19.00 Діалог Василь 

Герасим’юк 
19.30 Світло 
20.30 #KіноWALL з Сергієм 

Тримбачем 
21.00 Київський академічний 

Молодий театр. 
«Зачарований» (За 
п’єсою І. Карпенка-
Карого «Безталанна»)

22.45 UA.МУЗИКА. Кліп 
22.50 Погода
23.00 Новини
23.30 Тема дня
23.50 Погода
00.00 Гала-концерт 

Національного 
проекту «Три С». 
Скорик — Станкович 
— Сильвестров

01.50 Світло 
02.45 Діалог. Василь 

Герасим’юк 
04.10 Д/ф «Срібна земля. 

Хроніка Карпатської 
України»

05.30 #KіноWALL з Сергієм 
Тримбачем

 
СТБ

05.00 За живе!
06.10 Х/ф «Покровські 

ворота»
09.00 МастерШеф
13.05 Битва екстрасенсів
15.25 Містичні історії
17.30, 22.00 Вікна-новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова історія»

19.55 Слідство ведуть 
екстрасенси

22.45 Х/ф «Щастя за 
рецептом»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 
«Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00 
«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 
Ранок. «Ми всі...»

13.15, 14.15, 15.15 Деталі
16.15, 23.00 Кримінал
17.15 Ситуація
18.00 «Ехо України»
19.30 Разом
20.30 Події
21.00 Підсумки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
08.00, 3.35 Облом.UA.
09.35, 18.15 Спецкор
10.15, 18.50 ДжеДАІ
10.55, 17.15 Загублений світ
13.00 Нове «Шалене відео 

по-українськи»
15.10 Х/ф «Чужий-4: 

воскресіння»
19.25, 20.30 Т/с «Опер за 

викликом-3»
21.40, 23.25 Т/с «Касл-5»
01.05 Т/с «Моссад-2»
02.05 Т/с «Команда»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 17.50, 19.50, 
23.55, 5.40 Топ-матч

06.10 «Брайтон» — «МЮ». 
ЧА

08.10 «Торіно» — «Рома». ЧІ
10.00, 15.40, 22.45 Футбол 

NEWS
10.20 «Ворскла» — 

«Маріуполь». ЧУ
12.05 «Великий футбол»
13.50 «Лаціо» — «Наполі». 

ЧІ
16.00 «Львів» — «Шахтар». 

ЧУ
18.00 «Вест Гем» — 

«Борнмут». ЧА
19.55 «К’єво» — «Ювентус». 

ЧІ
21.45 Плей-оф. ЛЧ УЄФА

00.10 Огляд вівторка. ЛЧ 
УЄФА

01.05 «Кристал Пелес» 
— «Ліверпуль». ЧА

02.55 «Десна» — «Карпати». 
ЧУ

04.45 ЧІ. Огляд туру

ФУТБОЛ-2

06.00 «Мілан» — «Дженоа». 
ЧІ

07.50, 19.50, 23.55, 1.50, 3.50 
Топ-матч

08.00 «Арсенал-Київ» 
— «Чорноморець». ЧУ

09.50, 12.35, 17.05 ЧА. Огляд 
туру

10.45 «Кристал Пелес» 
— «Ліверпуль». ЧА

13.25 «Десна» — «Карпати». 
ЧУ

15.15 «Сампдорія» — 
«Фіорентина». ЧІ

18.00 «Ворскла» — 
«Маріуполь». ЧУ

19.55 «Челсі» — «Арсенал». 
ЧА

21.45 Плей-оф. ЛЧ УЄФА
00.00 «Лаціо» — «Наполі». 

ЧІ

02.00 Плей-оф. ЛЧ УЄФА
04.00 «Вест Гем» — 

«Борнмут». ЧА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса
07.10, 14.10, 1.30 Правда 

життя
08.10 Дика природа Африки
09.15 Міста мрій
10.15 Наші
11.15 Скарб.UA
12.15, 5.10 Містична Україна
13.10 Скептик
15.05, 23.45 Великі танкові 

битви
16.00 Битва рибалок
17.00 Азія класу люкс
17.50 У пошуках інновацій
18.50 Фантастичні історії
20.45, 0.30 Речовий доказ
21.50 Полювання на рибу-

монстра
22.50 Правда про вітаміни

К1

06.30 Top Shop
07.40 TiBi Абетка
07.50 Чи знаєте ви, що...
08.15 Т/с «Дикий ангел»

09.10, 12.00, 13.00, 14.00, 
18.00, 20.00, 21.00, 
23.50, 0.50 Орел і 
решка

22.00 Вірю не вірю
01.40 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 М/ф «Барбі. Магія 

дельфінів»
11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»
12.00 Вечірка
13.00, 21.00 Т/с «Село на 

мільйон-2»
14.00, 19.30, 20.30 Одного 

разу під Полтавою
15.00, 3.20 Віталька
16.00, 2.30 Панянка-селянка
17.00 Чотири весілля
18.00, 19.00, 20.00 Танька і 

Володька
18.30 Країна У
22.00 Готель «Галіція»
23.00 ЛавЛавCar
00.30 Т/с «Якось у казці»
01.30 Теорія зради
05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00, 19.25 Спільноти тварин

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 21.00, 3.00 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.40 М/с «Гон»

09.50 Додолики

10.05 Хто в домі господар?

10.35 Телепродаж

11.00 Неповторна природа

12.00 Смаки культур

13.10, 14.30 РадіоДень

13.40, 15.20 Лайфхак 

українською

13.55 Складна розмова

15.35 Т/с «Гранд готель»

17.05, 22.40 Т/с «Монро»

18.00, 0.15 Інформаційна 

година

19.00 Перший на селі

20.15 Д/с «Жива природа»

20.30 Наші гроші

21.25, 3.20 Новини. Спорт

21.40 Д/с «Таємниці 

людського мозку»

23.40, 2.55 Світ навколо

23.45, 4.05 #KіноWALL з 

Сергієм Тримбачем

01.15 Розсекречена історія

02.10 Війна і мир

03.40 Тема дня

04.30 Фольк-music

05.30 Незвичайні культури
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Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити 
«Україну молоду» на вересень

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2018 рiк:

на місяць — 59 грн. 81 коп.,

на два місяці — 119 грн. 62 коп.,

до кінця року — 239 грн. 24 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 79 грн. 81 коп.,

на два місяці — 159 грн. 62 коп.,
до кінця року — 319 грн. 24 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 21 грн. 51 коп.,

на два місяці — 43 грн. 02 коп.,

до кінця року — 86 грн. 04 коп.

Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково за 
саму процедуру оформлення 
перед плати бере: на місяць 
— 2 грн. 45 коп., на квартал — 
5 грн. 65 коп., на півроку — 
6 грн. 87 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi 
— як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-
журналiсти оцiнюють як головну нацiональну 
газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi нама-
гатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i 
вашої уваги, шановнi читачi.
 Хто з вас, шановнi читачi, не встиг передпла-
тити «Україну молоду» на 2018 рiк чи не продов-
жив передплату на наступні місяці, це можна 
зробити по всій Україні до 18 серпня включно, i 
ви отримуватимете газету з вересня.
 Оформити передплату можна у від-
діленнях поштового зв’язку, в операцій-
них залах поштамтів, у пунктах прий-
мання пе редплати, на сайті УДППЗ 
«Укр пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте 
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм 
родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

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

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 5.35 ТСН

09.30 Чотири весілля

10.50, 12.20 Одруження 

наосліп

12.35, 14.10 Міняю жінку

15.45 Сімейні мелодрами

17.10 Т/с «Моє чуже життя»

20.15 Т/с «Слуга народу. Від 

любові до імпічменту»

22.25 Х/ф «Шерлок-4»
00.25 Драма «Володар морів: 

на краю світу»

04.55 М/ф

ІНТЕР

05.50 М/ф
06.10, 22.40 Слідство вели... 
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»
10.30, 12.25 Т/с «Гречанка»
13.00 Х/ф «Ти — мені, я 

— тобі»
14.50, 15.45, 16.45 Речдок
18.00, 19.00, 5.15 Стосується 

кожного
20.00 Подробиці
20.30 Т/с «Східні солодощі-2»
00.30 Х/ф «Пропала 

грамота»
02.10 Х/ф «Вперед, за 

скарбами гетьмана!»
03.30 Код доступу
03.35 уДачний проект
04.45 TopShop

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.20 Сьогодні

09.30, 4.10 Зірковий шлях

10.30, 4.40 Реальна містика

12.30 Т/с «Черговий лікар-2»

14.30, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-2»

19.45 Говорить Україна

21.00, 23.30 Т/с «Коли минуле 

попереду»

00.20, 2.00 Т/с «CSI: Маямі»

01.30 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.55 Зона ночі

03.55 Абзац

05.44, 6.44 Kids Time

05.45 М/с «Хай живе король 

Джуліан»

06.45 Київ вдень та вночі

17.00 Х/ф «Неймовірні 

пригоди Адель 

Блансек»

19.00 Хто зверху?

21.00 Х/ф «Зелений 

ліхтар»

23.00 Вар’яти

01.00 Т/с «Клініка»

ICTV

04.05 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.30, 8.45, 12.45, 15.45, 

18.45, 21.10 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35, 10.10 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини 

11.10, 2.55 Не дай себе 

обдурити

12.05, 13.20, 23.10 «На трьох»

14.00 Х/ф «Проблемна 
дитина»

15.35, 16.20 Х/ф «Парк 
Юрського періоду-2: 
загублений світ»

20.20 Секретний фронт

21.30 Х/ф «Поліцейська 
академія-3. Знову на 
навчання»

01.30 Т/с «У полі зору»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.30, 8.35 Огляд преси

06.45, 8.00, 17.00 Час новин. 

Київ

7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 18.00, 19.00, 

21.00, 00.00, 01.00, 

2.00, 3.00, 4.00, 5.00 

Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.25 Драйв

07.30 Медекспертиза

08.15 Топ дня

09.25, 17.45 Час громади

10.10, 11.10, 12.30 Трансляції 

суспільно-політичних 

подій

13.05 Поліграф

14.10, 15.30, 16.10 

Інформаційний день

17.10, 18.20, 19.25 

Інформаційний вечір

19.50 Дзеркало історії

22.00 БлогПост

23.00 «За Чай.com»

00.40, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15 Машина часу

02.10 Нові герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.05 Х/ф «Мільйон у 
шлюбному кошику»

06.40 Х/ф «Круїз, або 
Розлучна подорож»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «На Вас 
чекає громадянка 
Никанорова»

10.40 Кримінальні справи

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 3.05 

Свідок

12.50, 19.30 Т/с «Коломбо»

14.20, 3.55 Речовий доказ

15.50, 16.50 Легенди карного 

розшуку

21.10, 1.20 Т/с «Перетинаючи 

межу»

23.45 Т/с «Кулагін і партнери»

03.35 Випадковий свідок

04.25 Правда життя. Професії

UA.Культура

06.00 Є така країна-Україна, 

де живуть Шевченко і 

Франко

07.00 Новини 

07.00 Погода

07.05 Світ навколо

07.10 Лайфхак українською 

07.15 #ПроСлово 

07.30 UA.МУЗИКА. Кліпи

08.00 Новини 

08.05 Пізній ранок шоу 

09.00 Новини 

09.05 Пізній ранок шоу 

10.00 Світ навколо

10.00 Погода

10.05 Візитівки Карпат 

10.10 Українська читанка 

10.20 #ПроСлово 

10.25 #Лайфхаки з 

української мови 

10.35 Лайфхак українською 

10.50 Школа Мері Поппінс

11.05 Додолики. Лялькове 

шоу 

11.25 100 років української 

історії

11.30 100 років українського 

кінематографа 

11.40 100 років української 

літератури 

11.55 Українська читанка. 

Олександр Ірванець

12.00 100 років українського 

мистецтва 

12.10 Національний 

академічний 

український 

драматичний театр 

ім/ М. Заньковецької. 

«Посланіє» 

13.25 Київський академічний 

Молодий театр. 

«Інкрустації». Поетична 

вистава за віршами 

Ліни Костенко

14.30 РадіоДень 

14.55 Українська читанка 

15.00 UA.МУЗИКА. Кліп 

15.10 РадіоДень «Життя+» 

15.30 Хто в домі хазяїн? 

15.50 Школа Мері Поппінс

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми 

16.50 100 років української 

історії 

16.55 100 років українського 

мистецтва 

17.05 100 років української 

літератури 

17.20 100 років українського 

кінематографа 

17.30 #KіноWALL з Сергієм 

Тримбачем 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.30 Тема дня 

18.50 Погода

19.00 Букоголіки 

19.30 Розсекречена історія

20.25 #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим. 

Втрачене покоління

20.50 Національна опера 

України. Арам 

Хачатурян, «Спартак»

23.00 Новини

23.30 Тема дня

23.50 Національна опера 

України. Арам 

Хачатурян, «Спартак»

01.55 Війна і мир 

02.45 Діалог. Василь 

Герасим’юк 

04.00 Букоголіки 

04.30 Д/ф «Українська 

Гельсінська спілка-

вектор визначено» 

05.30 #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим 

 

СТБ

04.50 За живе!

06.05 Х/ф «Осінній 
марафон»

08.00 МастерШеф

13.05 Битва екстрасенсів

15.25 Містичні історії 

17.30, 22.00 Вікна-новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

19.55 Слідство ведуть 

екстрасенси

22.45 Х/ф «Доглядальниця»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 

Ранок. «Ми всі...»

13.15, 14.15, 15.15 Деталі

16.15, 23.00 Кримінал

17.15 Ситуація

18.00 «Ехо України»

19.30 Разом

20.30 Події

21.00 Підсумки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

09.35, 18.15 Спецкор

10.15, 18.50 ДжеДАІ

10.55, 17.15 Загублений світ

13.00 Помста природи

14.35, 2.05 Х/ф 
«Залізничні тигри»

19.25, 20.35 Т/с «Опер за 

викликом-3»

21.45, 23.30 Т/с «Касл-5»

01.10 Т/с «Моссад-2»

04.00 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 23.55, 5.40 Топ-

матч

06.10 «Ворскла» — 

«Маріуполь». ЧУ

08.10, 16.30, 1.05 Плей-оф. 

ЛЧ УЄФА

10.00, 15.40, 22.45 Футбол 

NEWS

10.20, 4.45 Огляд вівторка. ЛЧ 

УЄФА

11.15 «Челсі» — «Арсенал». 

ЧА

13.00 ЧА. Огляд туру

13.55 «К’єво» — «Ювентус». 

ЧІ

16.00 Сіткорізи

18.15 «Кристал Пелес» 

— «Ліверпуль». ЧА

20.00 «Львів» — «Шахтар». 

ЧУ

21.45 Плей-оф. ЛЧ УЄФА

00.10 Огляд середи. ЛЧ 

УЄФА

02.55 «Торіно» — «Рома». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00 «Торіно» — «Рома». ЧІ

07.50, 14.35, 20.50 Огляд 

вівторка. ЛЧ УЄФА

08.45 «Львів» — «Шахтар». 

ЧУ

10.35, 12.35 Топ-матч

10.45, 19.00, 2.15 Плей-оф. 

ЛЧ УЄФА

12.45 «Брайтон» — «МЮ». 

ЧА

15.30 «Мілан» — «Дженоа». 

ЧІ

17.15 «Десна» — «Карпати». 

ЧУ

21.45 Плей-оф. ЛЧ УЄФА

23.55 Сіткорізи

00.25 «Ман Сіті» — 

«Гаддерсфілд». ЧА

04.00 «Сампдорія» — 

«Фіорентина». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.10, 14.10 Правда життя

08.10 Дика природа Африки

09.15 Азія класу люкс

10.15 Наші

11.15 Скарб.UA

12.15, 5.25 Містична Україна

13.10 Скептик

15.05, 23.45 Великі танкові 

битви

16.00 Полювання на рибу-

монстра

17.00 Міста мрій

17.50 Цікаво.com

18.50 Фантастичні історії

20.45 Речовий доказ

21.50 Битва рибалок

22.50 У пошуках інновацій

00.30 Мегазаводи

01.20 Майор «Вихор»

02.10 Аджимушкай. 

Підземелля смерті

03.05 Прокляття Че Гевари

03.55 Чорна піхота

04.45 Місто, яке зрадили

К1

06.30 TopShop

07.40 TiBi Абетка

07.50 Чи знаєте ви, що...

08.15 Т/с «Дикий ангел»

09.10, 12.00, 13.00, 14.00, 

20.00, 21.00, 23.50, 0.45 

Орел і решка

22.00 Вірю не вірю

01.35 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

09.45 Х/ф «Столику, 
накрийся»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

12.00 Вечірка

13.00, 21.00 Т/с «Село на 

мільйон-2»

14.00, 19.30, 20.30 Одного 

разу під Полтавою

15.00, 3.20 Віталька

16.00, 2.30 Панянка-селянка

17.00 Чотири весілля

18.00, 19.00, 20.00 Танька і 

Володька

18.30 Країна У

22.00 Готель «Галіція»

23.00 ЛавЛавCar

00.30 Т/с «Якось у казці»

01.30 Теорія зради

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00, 19.25 «Спільноти 

тварин»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 21.00, 3.00 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.40 М/с «Гон»

09.50 Додолики

10.05 Хто в домі господар?

10.35 Телепродаж

11.00 Неповторна природа

12.00 Смаки культур

13.10, 14.30 РадіоДень

13.40, 15.20 Лайфхак 

українською

13.55 Наші гроші

15.25 Т/с «Гранд готель»

17.05 Т/с «Монро»

18.00, 0.15 Інформаційна 

година

19.00 Д/с «Дешевий 

відпочинок»

20.30 Складна розмова

21.25, 3.20 Новини. Спорт

21.40 Д/с «Таємниці 

людського мозку»

22.40 Т/с «Окуповані»

23.40, 2.55 Світ навколо

23.45, 4.05 #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим

01.15 Розсекречена історія

02.10 Війна і мир

03.40 Тема дня

04.30 Фольк-music

05.30 Незвичайні культури
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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, 5.35 ТСН

09.30 Чотири весілля

10.45 Одруження наосліп

12.20, 14.15 Міняю жінку

15.45 Сімейні мелодрами

17.10 Т/с «Моє чуже життя»

20.15 Т/с «Слуга народу. Від 

любові до імпічменту»

22.30, 4.20 Х/ф «Шерлок-4»

00.25 Комедія «Рубі Спаркс»

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.15, 22.40 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з «Інтером»

09.50 Т/с «Гречанка»

11.45, 12.25 Х/ф «Ігри 

дорослих дівчат»

14.50, 15.45, 16.45, 0.25 

Речдок

18.00, 19.00, 3.00 Стосується 

кожного

20.00, 2.15, 4.25 Подробиці

20.30 Т/с «Східні солодощі-2»

02.50 Код доступу

05.00 Top Shop

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.30 Зірковий шлях. З Днем 

народження, Україно!

10.30 Реальна містика

12.30 Т/с «Черговий лікар-2»

14.30, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-2»

19.45 Говорить Україна

21.00, 00.00 Т/с «Коли минуле 

попереду»

23.20 Контролер

00.30 Д/ф «ДНК. Портрет 

націй»

02.05 Д/ф «ДНК. В пошуках 

жінки»

03.15 Т/с «CSI: Маямі»

05.15 Зірковий шлях

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

03.15 Абзац

04.59, 5.49 Kids Time

05.00 М/с «Хай живе король 

Джуліан»

05.50 Київ вдень та вночі

16.30 Х/ф «Зелений 
ліхтар»

19.00 Хто зверху?

21.00 Х/ф «Хеллбой: герой 
з пекла»

23.10 Вар’яти

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.25 Студія Вашингтон

04.30, 8.45, 12.45, 15.45, 

18.45, 21.10 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини 

10.10 Секретний фронт

11.10, 2.55 Не дай себе 

обдурити

12.05, 13.20, 23.10 «На трьох»

14.35, 16.25 Х/ф 

«Проблемна дитина-2»

16.55 Х/ф «Парк Юрського 

періоду-3»

20.20 Інсайдер

21.30 Х/ф «Поліцейська 

академія-4. 

Квартальна охорона 

порядку»

01.30 Т/с «У полі зору»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.30, 8.35 Огляд преси

06.45, 8.00, 17.00 Час новин. 

Київ

07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 00.00, 

01.00, 2.00, 3.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.35 Компанія героїв

08.15 Топ дня

09.25, 16.45 Час громади

10.10, 11.10, 12.30 Трансляції 

суспільно-політичних 

подій

13.05 БлогПост

14.10, 15.30, 16.10 

Інформаційний день

17.10 Кендзьор

18.20, 19.25 Інформаційний 

вечір

19.50 Дзеркало історії

22.00 Історична година

23.00 «За Чай.com»

00.40, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15 Машина часу

02.10 Нові Герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.25 Top Shop

05.55 Х/ф «Ігри дорослих 
дівчат»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Постріл у 
спину»

10.40 Кримінальні справи

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 3.15 

Свідок

12.50, 19.30 Т/с «Коломбо»

14.20, 4.10 Речовий доказ

15.50, 16.50 Легенди карного 

розшуку

21.10, 1.20 Т/с «Перетинаючи 

межу»

23.45 Т/с «Кулагін і партнери»

03.45 Випадковий свідок

04.40 Правда життя. Професії

UA.Культура

06.05 Д/п «Богдан 

Гаврилишин. Місія-

Свобода» 

07.00 Новини 

07.10 Перемоги України. 

Центральна Рада

07.20 Документальний фільм 

«Олесь Шевченко. Як 

на сповіді» із циклу 

«Дисиденти»

07.45 Перемоги України. 

Крути

08.00 Новини 

08.05 Пізній ранок шоу 

09.00 Новини 

09.00 Церемонія Підняття 

Державного Прапора 

України

09.30 Пізній ранок шоу 

10.05 Перемоги України. 

Злука 

10.15 Перемоги України. 

Крути

10.20 Документальний 

цикл «Напам’ять». 

Володимир Лановий 

10.30 Документальний цикл 

«Напам’ять». Левко 

Лук’яненко 

11.00 Церемонія Підняття 

Державного Прапора 

України (повтор) 

11.35 Документальний фільм 

«Українська Гельсінська 

спілка-вектор 

визначено» 

12.40 Документальний фільм 

«Січ» 

13.10 РадіоДень 

13.35 Документальний цикл 

«Напам’ять». Валентина 

Чорновіл 

14.00 Документальний 

цикл «Напам’ять». 

Володимир Чемерис 

14.30 РадіоДень 

15.00 UA.МУЗИКА. Кліп 

15.10 РадіоДень «Життя+» 

15.40 Документальний фільм 

«Левко Лук’яненко. Йти 

за совістю» із циклу 

«Дисиденти»

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми 

17.00 Розсекречена історія 

вип. 1 СПЕЦВИПУСК. Як 

змінилися українці за 

27 років незалежності?

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.30 Тема дня 

18.55 Сильна доля 

19.55 Документальний фільм 

«Левко Лук’яненко. Йти 

за совістю» із циклу 

«Дисиденти»

20.30 Д/п «Герої України. 

Крути. Перша 

Незалежність» 

21.30 Прем’єра. Мустафа 

23.00 Новини

23.30 Тема дня

23.50 Київський академічний 

Молодий театр. Андрій 

Курейчик «Людина і 

вічність» 18+

01.35 Перемоги України. Лодії 

та Чайки

01.45 Розсекречена історія

02.40 Національна опера 

України. Семен 

Гулак-Артемовський 

«Запорожець за 

Дунаєм» 

04.30 Документальний фільм 

«Сімдесятники. Леонід 

Осика»

05.05 Д/п «Вони боролись до 

загину» 

 

СТБ

04.25 За живе!

05.45 Х/ф «Коли сонце 

було Богом»

08.35, 9.35 МастерШеф

09.00 23 серпня. День 

Прапора

13.10 Битва екстрасенсів

15.25 Містичні історії

17.30, 22.00 Вікна-новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

19.55, 0.55 Я соромлюсь свого 

тіла

22.45 Х/ф «Наречена мого 
друга»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 

Ранок. «Ми всі...»

13.15, 14.15, 15.15 Деталі

16.15, 23.00 Кримінал

17.15 Ситуація

18.00 «Ехо України»

19.30 Разом

20.30 Події

21.00 Підсумки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Відеобімба

09.35, 18.15 Спецкор

10.15, 18.50 ДжеДАІ

10.55, 17.15 Загублений світ

13.00, 2.45 Облом.UA.

15.25, 1.10 Х/ф «Робінзон 
Крузо»

19.25, 20.35 Т/с «Опер за 

викликом-3»

21.45 Т/с «Касл-6»

23.30 Т/с «Касл-5»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Львів» — «Шахтар». 

ЧУ

07.45 Сіткорізи

08.15, 13.55, 16.55, 20.40 

Плей-оф. ЛЧ УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20, 16.00, 23.45 Огляд 

середи. ЛЧ УЄФА

11.15 «Вест Гем» — 

«Борнмут». ЧА

13.00 ЧІ. Огляд туру

18.45 «Челсі» — «Арсенал». 

ЧА

20.35 Топ-матч

22.50 Огляд вівторка. ЛЧ 

УЄФА

00.40 «Десна» — «Карпати». 

ЧУ

02.25 «Ман Сіті» — 

«Гаддерсфілд». ЧА

04.10 «Сассуоло» — «Інтер». 

ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00, 11.00, 19.10, 0.15 Плей-

оф. ЛЧ УЄФА

07.50, 18.15, 4.50 Огляд 

середи. ЛЧ УЄФА

08.45 «Ворскла» — 

«Маріуполь». ЧУ

10.30, 21.00 Сіткорізи

12.50, 2.05 Огляд вівторка. ЛЧ 

УЄФА

13.45 «Челсі» — «Арсенал». 

ЧА

15.35, 23.20 ЧІ. Огляд туру

16.30 «К’єво» — «Ювентус». 

ЧІ

21.30 «Львів» — «Шахтар». 

ЧУ

03.00 «Брайтон» — «МЮ». 

ЧА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.10, 14.10 Правда життя

08.10 Дика природа Африки

09.15 Азія класу люкс

10.15 Наші

11.15 Скарб.UA

12.15 Містична Україна

13.10 Скептик

15.05, 23.45 Великі танкові 

битви

16.00 Полювання на рибу-

монстра

17.00 Міста мрій

17.50 Правда про вітаміни

18.50 Фантастичні історії

20.45 Речовий доказ

21.50 Битва рибалок

22.50 У пошуках інновацій

00.30 Мегазаводи

01.35 Україна: забута історія

К1

06.30 Top Shop

07.40 TiBi Абетка

07.50 Чи знаєте ви, що...

08.15 Т/с «Дикий ангел»

09.10, 12.00, 13.00, 14.00, 

20.00, 21.00, 23.45, 0.45 

Орел і решка

22.00 Вірю не Вірю

01.35 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

09.45 Х/ф 
«Румпельштільцхен»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

12.00 Вечірка

13.00, 21.00 Т/с «Село на 

мільйон-2»

14.00, 20.00 Одного разу під 

Полтавою

15.00, 3.20 Віталька

16.00, 2.30 Панянка-селянка

17.00 Чотири весілля

18.00 Країна У

22.00 Готель «Галіція»

23.00 ЛавЛавCar

02.00 БарДак

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00, 2.00 Вони боролись до 

загину

06.35, 7.15, 8.05, 8.30 

Напам’ять

07.00, 8.00, 13.00, 15.00, 

21.00, 3.00 Новини

07.25 Левко Лук’яненко. Йти 

за совістю

09.00, 13.50 Церемонія 

підняття Державного 

Прапора України

09.35 Богдан Гаврилишин. 

Місія — Свобода

10.35 Телепродаж

10.55 Д/ф «Війна на 

нульовому кілометрі»

11.55 Д/ф «Одесити на 

Донбасі»

13.10, 14.30 РадіоДень

15.25 Українська рапсодія

16.05 Генічеськ

16.45 Етапом через пів-Землі: 

історія ув’язнення 

Сенцова і Кольченка

18.00, 0.15 Інформаційна 

година

19.10 Мустафа

21.25, 3.20 Новини. Спорт

21.50, 1.10 Розсекречена 

історія

22.55 Т/с «Окуповані»

23.50 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом

02.25 Микола Руденко. 

Формулу життя 

знайдено

03.40 Тема дня

04.00 Українська Гельсінська 

спілка — вектор 

визначено

05.00 Герої України. Крути. 

Перша Незалежність
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10 «Сніданок з 

«1+1»

07.00, 8.00, 19.30 ТСН

08.45 ТСН спецвипуск

09.50 Марш незалежності

11.15 Мелодрама «Все одно 

ти будеш мій»

15.40 Комедія «Шукаю жінку 

з дитиною»

20.25 Комедія «Dzidzio 

контрабас»

22.10 День незалежності з 

«Океаном Ельзи» на 

Олімпійському

02.00 Концерт Джамали 

«I believe in u»

ІНТЕР

05.30 Школа лікаря 
Комаровського

05.55, 4.35 М/ф
06.10, 0.15 Слідство вели... 
06.50 Україна вражає
07.50 Готуємо разом
08.50 Орел і решка. Незвідана 

Європа
09.50 Офіційні заходи до Дня 

Незалежності України
11.10 Х/ф «Королева 

бензоколонки»
12.50 Х/ф «За двома 

зайцями»
14.15 Х/ф «Операція «И» 

та інші пригоди 
Шурика»

16.15 Т/с «Голос з минулого»
20.00 Подробиці
20.30 Концерт «Україна від А 

до Я»
02.05 Речдок
03.25 Код доступу
03.50 Д/ф «Наталія 

Гундарєва. 
Запам’ятайте мене 
такою»

05.10 Top Shop

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.30, 7.15, 8.10, 9.15 Ранок з 

Україною. Спецвипуск

07.00, 8.00, 9.00 Сьогодні. 

Спецвипуск

09.45 Сьогодні. З Днем 

народження, Україно!

11.45, 15.30 Т/с «Виноград»

15.00, 19.00, 3.30 Сьогодні. 

День Незалежності

16.00, 19.40 Т/с «Рідна кров»

21.00 З Днем народження, 

Україно! Святковий 

концерт

23.15 Музична платформа

01.00 Д/ф «Код націй»

02.20 Д/ф «Планета мавп. 

Куди зникають розумні 

діти?»

04.10 Реальна містика

05.45 Зірковий шлях

НОВИЙ КАНАЛ

03.05, 2.55 Зона ночі

04.00 Абзац

05.39, 6.54 Kids Time

05.40 М/с «Хай живе король 

Джуліан»

06.55 М/ф «Ретчет і Кланк: 

галактичні рейнджери»

08.50 М/ф «Синдбад: легенда 

семи морів»

10.30 М/ф «Мегамозок»

12.15 М/ф «Тарзан 3D»

14.10 М/ф «Бременські 

розбійники: 

відчайдушна гастроль»

15.45 М/ф «Микита 

Кожум’яка»

17.30 Т/с «Сторожова 

застава»

21.00 Х/ф «Інфоголік»
23.00 Х/ф «Селфіпаті»
01.00 Х/ф «Афтершок»
02.50 Служба розшуку дітей

ICTV

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.30, 8.45, 12.45, 15.45, 21.10 

Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

09.15 Надзвичайні новини 

10.10 27 речей, які нас 

змінили

11.10, 0.20 «На трьох»

11.35 Х/ф «Поліцейська 
академія»

13.30 Х/ф «Поліцейська 
академія-2. Перше 
призначення»

15.15 Х/ф «Поліцейська 
академія-3. Знову на 
навчання»

17.00 Х/ф «Поліцейська 
академія-4. 
Квартальна охорона 
порядку»

18.45 Факти. Спецвипуск

19.55 Дизель-шоу

22.35 Х/ф «Поліцейська 
академія-5. Операція 
Маямі Біч»

01.30 Т/с «У полі зору»

02.55 Стоп-10

5 канал

06.00, 21.40 Час-Time
06.30, 8.35 Огляд преси
06.45, 8.00, 17.00 Час новин. 

Київ
07.00, 9.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 
00.00, 1.00, 2.00, 3.00, 
04.00, 5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.25, 8.15 Топ дня

07.45 Драйв

09.25, 17.45 Час громади

09.50 Парад з нагоди Дня 

Незалежності України

12.30 Трансляції суспільно-

політичних подій

13.05 Історична година

14.10, 15.30, 16.10 

Інформаційний день

17.10, 18.20, 19.25 

Інформаційний вечір

19.50 Дзеркало історії

22.00 БлогПост

23.00 «За Чай.com»

00.40, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15 Машина часу

02.10 Нові Герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.40 Х/ф «Запорожець за 
Дунаєм»

07.30 Україна вражає

09.35, 19.30 Т/с «Коломбо»

11.00 Т/с «Банкірші»

19.00, 2.25 Свідок

21.00 Х/ф «Три плюс два»
22.45 Т/с «Кулагін і партнери»

00.30 Х/ф «Револьвер»
02.55 Випадковий свідок

03.20 Речовий доказ

03.50 Правда життя. Професії

04.50 Top Shop

UA.Культура

06.00 Д/п «Герої України. 

Крути. Перша 

Незалежність»

07.05 Ролики До Дня 

Незалежності України

07.10 Перемоги України. 

Злука 

07.20 Документальний фільм 

«Микола Руденко. 

Формулу життя 

знайдено» з циклу 

«Дисиденти» 

07.45 Перемоги України. 

Український бліцкриг. 

Звільнення Криму

08.00 Новини 

08.05 Пізній ранок шоу 

09.00 Новини 

09.05 Пізній ранок шоу 

10.00 Святкуємо перемоги 

українців 

11.50 Документальний цикл 

«Напам’ять». Раїса 

Руденко 

12.15 РадіоДень 

13.10 Святкуємо перемоги 

українців 

14.00 Документальний цикл 

«Напам’ять». Левко 

Лук’яненко 

14.20 Документальний цикл 

«Напам’ять. Юрій 

Костенко 

14.45 Документальний фільм 

«Кардинал Любомир 

Гузар»

15.10 Святкуємо перемоги 

українців 

15.50 Ролики До Дня 

Незалежності України

16.00 Документальний фільм 

«Війна на нульовому 

кілометрі» 12+

17.00 Розсекречена історія. 

вип. 2 СПЕЦВИПУСК. Як 

змінилися українці за 

27 років незалежності? 

18.00 Новини

18.15 Святкуємо перемоги 

українців 

18.35 «Батурин. Ренесанс 

Незалежності». 

Концертна програма

20.05 Документальний фільм 

«Микола Руденко. 

Формулу життя 

знайдено» з циклу 

«Дисиденти» 

20.35 Д/п «Богдан 

Гаврилишин. Місія 

— Свобода»

21.30 Прем’єра. 

Документальний фільм 

«Малевич. Український 

квадрат»

22.15 Київ і Малевич 

22.25 Документальна 

програма «Українська 

рапсодія»

23.00 Новини

23.15 Перемоги України. 

Скіфія. Царство 

курганів

23.50 Львівський академічний 

театр ім. Леся Курбаса. 

Леся Українка «Лісова 

пісня»

02.15 РадіоДень 

03.10 Д/п «Богдан 

Гаврилишин. Місія 

— Свобода» 

04.05 Перемоги 

України. Човен. 

Експериментальна 

археологія

04.10 Д/п «Герої України. 

Крути. Перша 

Незалежність» 

05.05 Д/п «Січ» 

05.30 Д/п «Генічеськ»

 

СТБ

05.50, 11.10 Х/ф «Пелена»
09.50 День Незалежності. 

Військовий парад

17.30, 22.00 Вiкна-Новини

18.00 Х/ф «Щастя за 
угодою»

22.45 Нескорені та незалежні

00.10 Х/ф «Коли сонце 
було Богом»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.15 Ранок. «Новий 

день»

08.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 

Ранок. «Ми всі...»

13.15, 14.15, 15.15 Деталі

16.15, 23.00 Кримінал

17.15 Ситуація

18.00 «Ехо України»

19.30 Разом

20.30 Події

21.00 Підсумки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Облом.UA.

09.35 Спецкор

10.15 ДжеДАІ

10.55 Він, вона та телевізор

12.35 Х/ф «Швидкість»
14.50 Х/ф «Швидкість-2»
17.10 Х/ф «Кіборги»
19.25 Т/с «Перевізник»

23.25 Змішані єдиноборства. 

UFC 

01.40 Цілком таємно

03.20 Т/с «Зустрічна смуга»

04.05 5-й тур ЧУ по футболу 

«Зоря» — «Олімпік»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 18.20, 21.50 Топ-

матч

06.10 «Вест Гем» — 

«Борнмут». ЧА

08.10, 12.05, 16.00, 22.50 

Плей-оф. ЛЧ УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 «Львів» — «Шахтар». 

ЧУ

13.50 «Мілан» — «Дженоа». 

ЧІ

17.50, 5.20 Сіткорізи

18.30, 20.55 Тур ONLINE

18.55 «Олімпік» — 

«Шахтар». ЧУ

19.45 Футбол Tables

21.20, 0.40 Світ Прем’єр-ліги

22.00, 3.00 ЧІ. Передмова до 

туру

01.10 «Сампдорія» — 

«Фіорентина». ЧІ

03.30 «Ворскла» — 

«Маріуполь». ЧУ

ФУТБОЛ-2

06.00, 11.25, 18.50, 21.35 

Плей-оф. ЛЧ УЄФА

07.50 ЧА. Огляд туру

08.45 «Десна» — «Карпати». 

ЧУ

10.30 Огляд вівторка. ЛЧ 

УЄФА

13.15, 20.40 Огляд середи. ЛЧ 

УЄФА

14.10 «Вест Гем» — 

«Борнмут». ЧА

16.00 Світ Прем’єр-ліги

16.30 «Лаціо» — «Наполі». 

ЧІ

18.20 ЧІ. Передмова до туру

23.25 Сіткорізи

23.55 «Олімпік» — 

«Шахтар». ЧУ

01.45 ЧІ. Передмова до туру

02.15 «Кристал Пелес» 

— «Ліверпуль». ЧА

04.05 «Торіно» — «Рома». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.15 Історія Києва

09.10 Полювання на НЛО

09.55 Фантастичні історії

10.50, 21.00 Древній Єгипет

11.45 Великі танкові битви

13.25 Атака на Перл Харбор

14.30 Японія: падіння імперії

15.30 Невада: ядерна 

таємниця

16.30 Дика природа Африки

18.30 У пошуках істини

23.00 Мегазаводи

00.00 Речовий доказ

01.00 Ризиковане життя

04.20 Містична Україна

К1

06.30 Top Shop

07.40 TiBi Абетка

07.50 Чи знаєте ви, що...

08.15 Т/с «Дикий ангел»

09.10 Навколо М

12.00, 13.00, 14.00, 20.00, 

21.00, 23.50 Орел і 

решка

22.00 Бєдняков+1

23.00 Вірю не Вірю

00.50 Вечірній квартал

02.25 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

09.30 Х/ф «Король повітря. 
Золота ліга»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

12.00 Вечірка

13.00 Т/с «Село на мільйон-2»

14.00, 18.00 Одного разу під 

Полтавою

15.00, 3.50 Віталька

21.00 М/ф «Льодовиковий 

період 4: 

континентальний 

дрейф»

22.45 М/ф «Льодовиковий 

період: різдвяна 

пригода»

23.15 Х/ф «Крутий чувак»
01.00 Т/с «Якось у казці»

02.00 17+

02.30 БарДак

03.00 Панянка-селянка

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00, 2.00 Вони боролись до 

загину

06.30 Микола Руденко. 

Формулу життя 

знайдено

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 0.35, 3.00 

Новини

07.10, 4.05 Олесь Шевченко. 

Як на сповіді

07.35, 8.10, 4.35 Напам’ять

08.45, 9.05, 13.10, 15.10, 

18.15, 22.55 Святкуємо 

перемоги українців

12.00 Д/ф «Заміновані 

вірністю»

14.00, 16.00 Фольк-music. 

Спецвипуск

17.00 Малевич. Український 

квадрат

18.35 Концертна програма

20.30 Перша шпальта

21.25, 3.20 Новини. Спорт. 

Спецвипуск

21.50, 1.10 Розсекречена 

історія

02.25 Левко Лук’яненко. Йти 

за совістю

03.40 Січ

05.05 Богдан Гаврилишин. 

Місія — Свобода
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 19.30 ТСН

06.40 Гроші

08.00 Сніданок. Вихідний

10.05, 4.20 Життя без обману

11.20, 23.15 Світське життя. 

Дайджест-2018

12.25 Мелодрама «Шанс на 

кохання»

16.10, 21.15 Вечірній квартал

18.30, 5.15 Розсміши коміка

20.15 Українські сенсації

00.25 Вечірній Київ

ІНТЕР

05.40 Чекай на мене. Україна

07.00, 4.35 М/ф

07.30 Х/ф «На Вас 
чекає громадянка 
Никанорова»

09.15 Х/ф «Солодка жінка»
11.15 Х/ф «Здрастуй і 

прощавай»
13.10 Т/с «Голос з минулого»

17.00 Т/с «Східні солодощі-2»

20.00 Подробиці

20.30 Мрія про Україну

23.35 Т/с «Я — охоронець. 

Помилка в програмі»

02.55 Код доступу

03.10 Великі українці

03.50 Стосується кожного

05.00 Top Shop

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.30, 15.00, 19.00 Сьогодні

07.10, 5.10 Зірковий шлях

08.00 Т/с «Коли минуле 

попереду»

13.20, 15.20 Т/с «Рідна кров»

17.50, 19.40 Т/с «Тато-

одинак»

22.25, 2.15 Т/с «Квіти від 

Лізи»

01.45 Телемагазин

02.45 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.45 Зона ночі

05.59, 7.09 Kids Time

06.00 М/с «Лунтик і його 

друзі»

07.10 М/ф «Бременські 

розбійники: 

відчайдушна гастроль»

08.45 Хто зверху?

19.00 Х/ф «Джон Вік»

21.00 Х/ф «Хітмен»

23.00 Х/ф «Не дихай»

00.45 Х/ф «Селфіпаті»

ICTV

05.40 Скарб нації

05.50 Еврика!

05.55 Факти. Спецвипуск

07.10 27 речей, які нас 

змінили

08.10 Дизель-шоу

10.45, 13.00 «На трьох»

12.45, 18.45 Факти

15.15 Х/ф «Проблемна 

дитина»

16.55 Х/ф «Проблемна 

дитина-2»

19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки 

20.05 Х/ф «Поліцейська 

академія-5. Операція 

Маямі Біч»

21.55 Х/ф «Поліцейська 

академія-6. Блокада 

міста»

23.40 Х/ф «Міські піжони»

01.50 Т/с «У полі зору»

03.15 Стоп-10

5 канал

06.00 Час-Time

06.15 Кендзьор

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 21.00, 

23.00, 00.00, 1.00, 2.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.15, 15.30 Сімейні зустрічі

07.50, 8.50, 22.00, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

08.15 Клуб LIFE

09.15 Автопілот-новини

09.20 Укравтоконтинент

09.40 Натхнення

10.10 Історія успіху

10.25 П’ятий поверх

11.10 Майстри ремонту

11.30 Феєрія мандрів

12.10 Олімпійські історії

12.35 Брифінг речника МО 

України щодо ситуації 

на лінії зіткнення

13.10, 4.30 Відкрита церква

13.35 Навчайся з нами

14.10, 18.10, 1.15 Машина 

часу

15.10 Код успіху

16.10 Будемо жити

16.30 Акцент

17.10 Стоп корупції!

18.40 Про військо

19.25 Особливий погляд

20.00, 2.10, 5.15 Рандеву

21.40, 3.00 Вікно в Америку

22.10 Медсестри-вбивці. 

Злочини у лікарні

23.15 Фінансовий тиждень

23.30 Кордон держави

00.20 Хроніка тижня

03.20 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Діалоги з Патріархом

НТН

05.20 Х/ф «Ще до війни»
07.40 Х/ф «Чекаю та 

сподіваюсь»
10.20 Х/ф «Очікування 

полковника 
Шалигіна»

12.00 Свідок. Агенти

12.35, 3.20 Речовий доказ

15.40 Склад злочину

17.10 Переломні 80-ті

19.00, 2.50 Свідок

19.30 Х/ф «Справа 
Рум’янцева»

21.35 Х/ф «Під прицілом 
кохання»

23.40 Х/ф «Розплата»
01.25 Таємниці кримінального 

світу

04.20 Легенди бандитської 

Одеси

04.45 Х/ф «Капітан 
«Пілігрима»

UA.Культура

06.00 Територія Кіно. Богдан 

Жолдак

07.00 Новини 

07.05 Біографії великих. 

«Діана. Незабутня»

08.00 Новини 

08.05 Казки Лiрника Сашка 

08.25 Додолики 

08.40 Хочу бути

09.00 Новини 

09.05 Погода

09.15 Хто в домі хазяїн? 

09.40 Фольк-music. Діти 

10.30 Київський академічний 

Молодий театр. Шарль 

Перро «Красуня і 

Чудовисько» 

11.50 Погода

12.00 Лекції 

12.50 Д/п «Сімдесятники. 

Сергій Параджанов»

13.40 Погода

13.55 UA.МУЗИКА. Кліп 

14.00 Концертна програма 

Ольги Чубаревої 

«Єднаймося» 

15.10 Погода

15.25 UA.МУЗИКА. Кліп 

15.30 NA HI BA 

15.40 Суспільний університет 

16.10 РадіоДень. «Книжкова 

лавка. ТОП 7» 

17.05 Документальний цикл 

«Незвідані шляхи» 

17.55 Д/п «Богдан 

Гаврилишин. Місія-

Свобода» 

18.50 Поетична сторінка від 

Василя Герасим’юка. 

Василь Стус

18.55 UA.МУЗИКА. Кліп 

19.05 Сильна доля 

20.00 Документальний цикл 

«Пліч-о-пліч» 

20.40 Д/п «Січ» 

21.05 Д/п «Генічеськ»

21.40 Розсекречена історія. 

СПЕЦВИПУСК. Як 

змінилия українці за 

27 років незалежності? 

Вип. 1 

22.30 Документальний фільм 

«Левко Лук’яненко. Йти 

за совістю» із циклу 

«Дисиденти»

23.00 Концертна програма 

Ольги Чубаревої 

«Єднаймося» 

00.15 Д/ф «Сімдесятники. 

Сергій Параджанов»

01.00 Погода

01.05 Лекції 

01.50 Погода

02.00 Д/п «Іван Драч. Крізь 

час і слово» 

02.55 Головна роль. Галина 

Яблонська

03.50 Київський академічний 

Молодий театр. Андрій 

Курейчик «Людина і 

вічність» 18+

05.50 Погода

 

СТБ

05.45 ВусоЛапоХвіст

06.05 Х/ф «Осінній 
марафон»

08.00 Караоке на майдані

09.00 Все буде смачно!

10.55 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

15.00 Х/ф «Щастя за 
угодою»

19.00 Х/ф «Список бажань»
23.05 Я соромлюсь свого тіла

01.05 Слідство ведуть 

екстрасенси

ПРЯМИЙ

09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 

18.00 «Репортер». 

Новини

09.20 «Золотий гусак.» NEW

10.00 Концерт

11.25 Події

12.15 «Ехо України»

13.15, 15.10, 16.10 Прямий 

ефір

14.15 Споживач

17.00 Політична кухня

18.15 Культурна дипломатія

19.00 Він і Вона

20.00, 23.00 МЕМ

21.00 THE WEEK Міжнародний 

огляд тижня 

22.00 Закрита зона

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 1.30 102. Поліція

08.55 Загублений світ

14.15 Х/ф «Безодня»
17.45 Х/ф «День, коли 

Земля зупинилася»
19.45 Х/ф «Некерований»
21.45 Х/ф «Загнаний»
23.40 Х/ф «Вуличний воїн»
02.15 Цілком таємно

03.55 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 «К’єво» — «Ювентус». 

ЧІ

07.45, 16.00 ЧІ. Передмова 

до туру

08.15 «Кристал Пелес» 

— «Ліверпуль». ЧА

10.00, 15.40, 22.15 Футбол 

NEWS

10.20, 13.50 Плей-оф. ЛЧ 

УЄФА

12.05 «Олімпік» — 

«Шахтар». ЧУ

16.30 ЧА. Передмова до туру

16.55 «Арсенал» — «Вест 

Гем». ЧА

18.55 «Ювентус» — «Лаціо». 

ЧІ

19.45 «Футбол Tables

20.55, 3.25 Світ Прем’єр-ліги

21.25 «Наполі» — «Мілан». 

ЧІ

23.25, 1.25 Топ-матч

23.35 «Олександрія» 

— «Ворскла». ЧУ

01.35 «Вулвергемптон» 

— «Ман Сіті». ЧА

03.55 «Чорноморець» 

— «Динамо». ЧУ

ФУТБОЛ-2

06.00, 23.40 Світ Прем’єр-ліги

06.30, 12.00 Плей-оф. ЛЧ 

УЄФА

08.15 «Олімпік» — 

«Шахтар». ЧУ

10.05 ЧА. Передмова до туру

10.35 Огляд середи. ЛЧ 

УЄФА

11.30 ЧІ. Передмова до туру

13.50 ЧА. Передмова до туру

14.20 «Вулвергемптон» 

— «Ман Сіті». ЧА

16.30, 18.55, 21.25 Тур ONLINE

16.55 «Олександрія» 

— «Ворскла». ЧУ

17.45 Футбол Tables

19.25 «Чорноморець» 

— «Динамо». ЧУ

20.15 Футбол NEWS

21.50 «Ліверпуль» — 

«Брайтон». ЧА

00.10 «Ювентус» — «Лаціо». 

ЧІ

02.00 «Арсенал» — «Вест 

Гем». ЧА

03.50 Топ-матч

04.00 «Наполі» — «Мілан». 

ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.30 Леонід Биков. Зустрічна 

смуга

09.20 Фантастичні історії

10.15, 18.20 У пошуках істини

11.50 Великі танкові битви

13.30, 21.00 Древній Єгипет

15.20 Крилаті мавпи Шангрі-

Ла

16.20 Дика природа Африки

23.00 Мегазаводи

00.00 Речовий доказ

01.00 Бандитський Київ

04.20 Містична Україна

К1

06.30 Top Shop

07.40 TiBi Абетка

07.50 Чи знаєте ви, що...

08.15, 14.00 Орел і решка

11.10 «Ух ти show»

12.15 М/ф «Воруши ластами, 

Семмі»

00.00 Х/ф «Випадковий 

чоловік»

01.40 Бєдняков+1

02.20 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

11.45 М/ф «Барбі Дрімтопія. 

Фестиваль розваг»

12.45 М/ф «Джастін та лицарі 

доблесті»

14.00 Чотири весілля

15.00, 22.00 Країна У

17.00 Х/ф «Крутий чувак»

19.00 Т/с «Село на мільйон-2»

21.00 Одного разу під 

Полтавою

00.00 Т/с «Якось у казці»

01.00 17+

01.30 БарДак

02.00 Панянка-селянка

02.50 Віталька

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00, 10.00 Хто в домі 

господар?

06.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.30, 

1.10, 3.00 Новини

09.35 М/с «Гон»

10.30 Сильна доля

11.25 Д/с «Дешевий 

відпочинок»

12.00 Х/ф «Клара і 
Франциск»

13.50, 0.45 Гордість світу

14.20 Телепродаж

14.45 Фестивалі планети

15.40 Зустріч Лувру та 

Забороненого міста

16.30, 1.30 Незвичайні 

культури

17.40 Т/с «Оповідання ХІХ 

століття»

19.55 Д/с «Дивовижні міста 

світу»

21.25 Вечірнє шоу з Юрієм 

Марченком

22.20 Спільноти тварин

23.20, 2.00 Світ навколо

23.50 Незвідані шляхи

02.10 Смаки культур

03.30 Світло

04.20 Війна і мир

05.05 Розсекречена історія

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 17—18 СЕРПНЯ 2018
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КАНАЛ «1+1»

06.00 ТСН

07.00 Українські сенсації

08.00 Сніданок. Вихідний

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.45 М/ф «Маша і Ведмідь»

10.15, 11.25, 12.50 Світ 

навиворіт-5

13.55 Комедія «Шукаю жінку 

з дитиною»

17.45 Комедія «Dzidzio 

контрабас»

19.30, 5.00 ТСН-тиждень

21.00 Танці з зірками

00.00 Концерт Тіни Кароль

01.55 Аргумент кiно

04.25 М/ф

ІНТЕР

05.45 М/ф

06.25 Великий бокс

08.00 Удачний проект

09.00 Готуємо разом

10.00 Орел і решка. Морський 

сезон

11.00 Орел і Решка. 

Перезавантаження

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

14.10 Х/ф «Шалено 
закоханий»

16.10, 20.30 Т/с «Східні 

солодощі-2»

20.00 Подробиці

22.00 Х/ф «Він і Вона»
00.30 Речдок

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.30 Сьогодні

07.10, 5.00 Зірковий шлях

07.45 Т/с «Коли минуле 

попереду»

13.00 Т/с «Тато-одинак»

17.00, 21.00 Т/с «Будинок 

Надії»

19.00 Сьогодні. Підсумки

20.00 Головна тема

23.00, 2.20 Т/с «Школа 

проживання»

01.50 Телемагазин

03.00 Т/с «CSI: Маямі»

05.30 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

05.50 Стендап-шоу

06.44, 8.34 Kids Time

06.45 М/ф «Микита 

Кожум’яка»

08.35 М/ф «Мегамозок»

10.10 М/ф «Тарзан 3D»

12.10 Х/ф «Хеллбой: герой 
з пекла»

14.45 Т/с «Сторожова 

застава»

18.00 Х/ф «Хітмен»
20.00 Х/ф «Шалена карта»
22.00 Х/ф «Механік»
23.50 Х/ф «Погана 

компанія»
02.05 Т/с «Клініка»

ICTV

04.30 Скарб нації

04.40 Еврика!

04.45, 12.45 Факти

05.10 Інсайдер

06.00 Т/с «Невиправні»

08.50 Т/с «Відділ 44»

11.45, 13.00 Х/ф «Парк 
Юрського періоду»

14.20 Х/ф «Парк Юрського 
періоду-2»

16.55 Х/ф «Парк Юрського 
періоду-3»

18.45 Факти тижня

20.35 Х/ф «Поліцейська 
академія-6. Блокада 
міста»

22.20 Х/ф «Поліцейська 
академія-7. Місія у 
Москві»

00.00 Х/ф «Гарлі Девідсон 
та ковбой Мальборо»

02.00 Стоп-10

5 канал

06.00, 9.30 Вікно в Америку

06.30, 0.25 Акцент

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 21.00, 

23.00, 00.00, 1.00, 2.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.15, 4.20 Феєрія мандрів

07.50, 8.50, 22.00, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

08.15 Клуб LIFE

08.40 Натхнення

09.10 Мотор ТВ

09.15 Автопілот-Тест

09.20 Драйв

10.05 Сімейні зустрічі

10.25, 3.20 Кіно з 

Я. Соколовою

11.05 Кордон держави

11.20 Будемо жити

11.30 Гра інтересів

12.15, 23.15 Про військо

12.35 Брифінг речника МО 

України щодо ситуації 

на лінії зіткнення

13.05 Медекспертиза

13.25 Діалоги з Патріархом

14.10, 20.00, 1.15, 4.40, 5.15 

Машина часу

15.20 П’ятий поверх

16.10 Агрокраїна

16.20 Невигадані історії

17.05 Особливий погляд

17.25 Компанія героїв

18.20 Дзеркало історії

19.10 Стоп корупції!

21.40, 3.00 Час-Time

22.10 Медсестри-вбивці. 

Злочини у лікарні

02.10 Кендзьор

02.55 Огляд преси

НТН

06.15, 9.00 Страх у твоєму 

домі

08.00 Україна вражає

10.50 Х/ф «Добре сидимо!»
12.20 Х/ф «Сто грамів» для 

хоробрості...»
13.50 Х/ф «Слід Сокола»
16.00 Х/ф «Позашлюбний 

син»
19.00 Х/ф «Солдат Іван 

Бровкін»
20.50 Х/ф «Іван Бровкін на 

цілині»
22.40 Х/ф «Втрата надії»
00.30 Х/ф «Розплата»
02.10 Речовий доказ

UA.Культура

06.00 Головна роль. 

Ростислав 

Держипільський

07.00 Новини 

07.05 Документальний 

цикл «Бюджетний 

відпочинок». Рим

07.30 Документальний 

цикл «Бюджетний 

відпочинок». Прага 

08.00 Новини 

08.05 Казки Лiрника Сашка 

08.30 Додолики 

08.40 Школа Мері Поппінс 

09.00 Новини 

09.05 Погода

09.15 Хто в домі хазяїн? 

09.40 Фольк-music. Діти 

10.30 Національний 

академічний 

український 

драматичний театр 

ім. М. Заньковецької. 

«Дама з собачкою», 

А. Чехов

11.25 Мистецькі історії

11.50 Погода

12.00 Лекції 

12.50 Концертна програма 

Євгена Хмари 

«Знамення»

14.15 Документальний цикл 

«Незвідані шляхи» 

15.05 «Батурин. Ренесанс 

Незалежності». 

Концертна програма 

16.35 Фольк-music. 

Спецвипуск 

18.35 Документальний 

цикл «Бюджетний 

відпочинок». Амстердам 

19.05 РадіоДень. «Книжкова 

лавка. ТОП 7» 

20.00 Документальний цикл 

«Пліч-о-пліч» 

20.40 Документальний фільм 

«Малевич. Український 

квадрат» 

21.40 Розсекречена історія. 

СПЕЦВИПУСК. Як 

змінилия українці за 

27 років незалежності? 

Вип. 2

22.30 Документальний фільм 

«Олесь Шевченко. Як 

на сповіді» із циклу 

«Дисиденти»

23.00 Територія Кіно 

23.50 Національна опера 

України. Арам 

Хачатурян, «Спартак»

02.00 Д/п «Трипілля. Забута 

цивілізація Старої 

Європи»

02.55 Головна роль 

03.50 Київський академічний 

Молодий театр. Павло 

Ар’є «Сталкери»

 

СТБ

06.05 ВусоЛапоХвіст

07.55 Полювання

09.00 Все буде смачно!

09.55 Хата на тата

14.50 Х/ф «Список бажань»
19.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

23.00 Я соромлюсь свого тіла

ПРЯМИЙ

09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00 

«Репортер». Новини

09.15, 14.10 Віч-на-віч

10.00, 18.10, 21.00 THE WEEK 

Міжнародний огляд 

тижня 

11.00, 22.00 Він і Вона

12.15 Споживач

13.15, 15.15, 16.15 Прямий 

ефір 

17.00, 20.00 Кисельов. 

Авторське

19.00 МЕМ

23.00 Світські хроніки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Він, вона та телевізор

10.45 Х/ф «Швидкість»
13.00 Х/ф «Швидкість-2»
15.20 Т/с «Перевізник»

19.20 Х/ф «Універсальний 
агент»

21.10 Х/ф «Ікар»
23.00 Профутбол

00.00 Змішані єдиноборства. 

UFC 

02.30 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 «Ліверпуль» — 

«Брайтон». ЧА

07.45, 18.55 Світ Прем’єр-ліги

08.15 «Ювентус» — «Лаціо». 

ЧІ

10.00, 15.40, 20.15 Футбол 

NEWS

10.20 «Арсенал» — «Вест 

Гем». ЧА

12.05 «Наполі» — «Мілан». 

ЧІ

13.50 «Олександрія» 

— «Ворскла». ЧУ

16.00 Огляд вівторка. ЛЧ 

УЄФА

16.55 «Олімпік» — 

«Шахтар». ЧУ

18.45 Топ-матч

19.25 «Маріуполь» — 

«Львів». ЧУ

21.20 «Великий футбол»

23.00 «Фіорентина» 

— «К’єво». ЧІ

00.45 «Вотфорд» — 

«Кристал Пелес». ЧА

02.30 «Інтер» — «Торіно». ЧІ

04.15 «Ньюкасл» — «Челсі». 

ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Олександрія» 

— «Ворскла». ЧУ

07.45 «Вулвергемптон» 

— «Ман Сіті». ЧА

09.30, 1.15 Світ Прем’єр-ліги

10.00 «Чорноморець» 

— «Динамо». ЧУ

11.45, 1.45 «Ліверпуль» 

— «Брайтон». ЧА

13.35 «Ювентус» — «Лаціо». 

ЧІ

15.20 «Вотфорд» — 

«Кристал Пелес». ЧА

16.25, 18.55, 22.15 «Футбол 

Tables

17.30, 20.55, 3.35, 5.40 Топ-

матч

17.45 Передмова до матчу 

«Ньюкасл-Челсі»

17.50 «Ньюкасл» — «Челсі». 

ЧА

20.00 «СПАЛ» — «Парма». 

ЧІ

21.25 «Інтер» — «Торіно». ЧІ

23.25 «Маріуполь» — 

«Львів». ЧУ

03.50 «Фіорентина» 

— «К’єво». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.10 Богдан Ступка

09.15 Фантастичні історії

10.10 У пошуках істини

11.45 Великі танкові битви

13.25 Древній Єгипет

15.15 Жирафи: вартові 

савани

16.10 Дика природа Африки

16.40 Африканські річки: 

дари дощів

18.15 Таємниці дефіциту

21.00 Атака на Перл Харбор

22.00 Японія: падіння імперії

23.00 Невада: ядерна 

таємниця

00.00 Речовий доказ

01.00 Гордість України

К1

06.30 TopShop

07.40 TiBi Абетка

07.50 Чи знаєте ви, що...

08.15, 12.15 Орел і решка

10.10 «Ух ти show»

10.45 М/ф «Воруши ластами, 

Семмі»

00.15 Вечірній квартал

02.00 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

12.45 Х/ф «Столику, 
накрийся»

14.00 Чотири весілля

15.00, 22.00 Країна У

17.00 М/ф «Льодовиковий 

період: різдвяна 

пригода»

17.30 М/ф «Льодовиковий 

період 4: 

континентальний 

дрейф»

19.00 Т/с «Село на мільйон-

2»

21.00 Одного разу під 

Полтавою

23.00 Х/ф «Зовсім не 
бабій»

00.30 Х/ф «Геть сором!»
02.00 БарДак

02.30 Панянка-селянка

03.20 Віталька

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 Хто в домі господар?

06.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.30, 

1.10, 3.00 Новини

09.35 Х/ф «Клара і 
Франциск»

11.25 Д/с «Дешевий 

відпочинок»

12.10 Перший на селі

12.40 Енеїда

13.35, 0.45 Китайський 

живопис

14.00 Телепродаж

14.20 Фольк-music. 

Спецвипуск

16.05, 1.30 Незвичайні 

культури

17.40 Т/с «Оповідання ХІХ 

століття»

19.55 Д/с «Дивовижні міста 

світу»

21.25 Неповторна природа

22.35 Вечірнє шоу з Юрієм 

Марченком

23.20, 2.00 Світ навколо

23.50 Зустріч Лувру та 

Забороненого міста

02.10 Смаки культур

03.30 Світло

04.20 Війна і мир

05.05 Розсекречена історія
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Тарас ЗДОРОВИЛО
Тернопільська область

«Поки мій чоловік воює, нас із двома ма-
лолітніми дітьми виселяють із єдиного 
житла», — ці слова у соцмережах Лідії 
Макаренко не могли не привернути ува-
ги. А детальніше: «Я, Лідія Макаренко, 
і моя сім’я просимо про допомогу всіх 
небайдужих людей. 
Незважаючи на те, що мій чоловік більше 
20 років свого життя віддав військовій 
службі та з 2014 року і по теперішній час 
виконує бойові завдання в районі про-
ведення ООС (АТО), а ми є родиною вій-
ськовослужбовця, нашу сім’ю із двома 
малолітніми дітьми позбавляють права 
користування житловим приміщенням, 
незважаючи на те, що іншого житла у 
нас немає. У якості відповідачів виступа-
ють і мої діти: Софія, 5 років, і 13-річна 
Зоряна».

«Публічне розп’яття» 
через «референдум»
 «УМ» звернулася до Лідії Макарен-
ко й попросила прокоментувати неорди-
нарну ситуацію, з якою вона зіткнулася, 
та розповісти про перипетії, пов’язані з 
судовою справою, в яку було «втягну-
то» її родину.
 ■ Пані Лідо, з чого почалася ваша 
«епопея» — по суті намагання вики-
нути вашу сім’ю з гуртожитку на вули-
цю?
 — Довгий час працювала в 
Кам’янецькій обласній гуманітарно-пе-
дагогічній академії імені Тараса Шев-
ченка, і хоч 1,5 року тому вимушена 
була звільнитися з неї, але очолюва-
ла й до цього часу в цьому закладі очо-
люю незалежну первинну профспілко-
ву організацію «Трудова солідарність». 
Більш ніж упевнена, що причиною по-
невірянь стала моя боротьба в академії 
з корупцією (у мене є ціла низка опуб-
лікованих статей, у яких висвітлюва-
ла різноманітні порушення, допущені 
керівництвом закладу). Узагалі, я лю-
дина громадсько активна, адже ще є і 
головою Кременецької територіальної 
виборчої комісії (тобто — голова ЦВК 
по виборах), також за «сумісництвом» 
ще й журналіст, і член організації «Чес-
не слово», і голова осередку люстрацій-
ної комісії у Тернопільській області.
 Коли мій чоловік пішов на війну 
(АТО) у 2014 році — мене почали ви-
живати з роботи, створюючи нестерпні 
умови праці. Урешті-решт ректор ака-
демії Афанасій Ломакович змусив усіх 
викладачів узяти участь у своєрідно-
му «референдумі» щодо моєї персони: 
відбулося «голосування» з вкиданням 
в урни бюлетенів, у яких стояло питан-
ня: «Як ви ставитеся до публікацій Л. 
П. Макаренко?» ... Це була маразма-
тична вистава!
 Основною метою цього «публічного 
розп’яття» було показати, що, мов ляв, 
ніхто з колег мене не підтримує, а фак-
тично за... те, що я борюся з корупцію 
у стінах академії. (Наприклад, вияви-
ла корупційні факти на кшталт робо-
ти в академії «мертвих душ», за яких 
«хтось» отримує зарплату). Тож після 
усіх цих «з’їдань», влаштованих ректо-
ром, я добровільно звільнилася: «за зго-
дою сторін».
 Понад півроку шукала роботу й вре-
шті знайшла в... Інституті мистецтв 
Київського університету ім. Б. Грінчен-
ка (я доцент кафедри, викладаю дири-
гування). Працюю в столиці два дні на 
тиждень і, на щастя, маю де переночу-
вати (в одному з санаторіїв поблизу міс-
та). 
 ■ Як вирішуєте питання з дітьми: з 
ким вони залишаються?
 — Менша, п’ятирічна Софійка, як 
правило, їздить зі мною. Вона в Києві 
записана в садочок, але його майже не 
відвідує. Окрім того, як журналіст я 
«мотаюсь» по Україні. А старша, три-
надцятирічна Зоряна, залишається 
сама, хоча, звичайно ж, за нею нагля-
дають родичі. 
 ■ А де основне місце вашого прожи-
вання у Кременці?
 — Це гуртожиток, у якому я при-
писана з доньками. А чоловік, оскіль-
ки зараз служить на сході України, — 
звідти виписаний і «приписаний» до 

«койко-місця» своєї військової части-
ни, адже фактично постійно перебуває 
на війні. Але через те, що чоловік — 
учасник бойових дій, то в гуртожитку, 
де ми приписані, у нас оформлені піль-
ги щодо комунальних платежів. 
 ■ Що то за історія з «отриманням» 
вами квартири в столиці...
 — (Сміється). То взагалі абсурдна 
історія. Мої «доброзичливці» побачи-
ли у «Фейсбуці» фотографії, де я при-
сутня (коли у черговий раз була в Києві) 
на відкритті Президентом Петром Поро-
шенком новозбудованого будинку для 
військовослужбовців. Кременецький 
ректор чомусь вирішив, що... кварти-
ру дали і нашій сім’ї; опісля почав усім 
свою «гіпотезу» розказувати. 
 Та я би була щаслива, якби то була 
правда й «припущення» пана Ломако-
вича — та Богу у вуха, адже тоді би за-
кінчилися «житлові поневіряння» на-
шої сім’ї! Але... 

Гуртожиток: намагання приватизувати 
й перепродати?
 ■ Житло у кременецькому гуртожит-
ку вам виділили від академії?
 — Так, загальна площа помешкання 
десь 30,5 квадрата (цю кімнату вже зго-
дом переробила, зробивши ще й кухонь-
ку, і санвузол). До речі, раніше гурто-
житок був в обласному підпорядкуванні 
і його розпорядником була саме креме-
нецька академія, а тепер він — міського 
підпорядкування (власність міста), але 
академія зберегла за собою право розпо-
рядника. 
 Іншого офіційного житла, крім по-
мешкання в гуртожитку, ми не маємо. 
Але те, що я там живу не постійно,через 
життєві обставини, то вже моя справа, 

тим паче — «комуналку» сплачую вчас-
но!. 
 ■ І все ж, чому відбуваються такі ша-
лені спроби виписати вас із того зло-
щасного гуртожитку, та й чи мають на 
це право можновладці?
 — По-перше, за законом, нас ну ніяк 
не можуть виселити, бо в мене — двоє не-
повнолітніх дітей, по-друге — чоловік 
військовослужбовець (який проживав у 
гуртожитку й пішов саме звідти на вій-
ну за контрактом) і за ним зберігається 
право на житло. 
 Якщо дивитися у корінь проблеми, 
то основною причиною тиску на нас є, 
як на мене, те, що: за тією інформацією, 
яку маю, дехто з місцевих спритників 
хоче цей гуртожиток приватизувати й 
добряче на цьому нагріти руки, зокре-
ма ректор академії разом із мером міс-
та.
 А «вони» прекрасно розуміють, що я 
буду їм заважати ці махінації робити. І 
якщо з іншими мешканцями гуртожит-
ку щодо певних нюансів вони зможуть 
домовитися, то зі мною — ніколи. 

Визначальні півроку для місця 
реєстрації
 «УМ» також вдалося телефоном пос-
пілкуватися з чоловіком пані Лідії, який 
саме приїхав до сім’ї в Кременець, за 
1200 км, у короткострокову відпустку. 
Він — старший офіцер спецназу, воює на 
сході з 2014 року: безпосередньо на «пе-
редку» за його плечима понад... 1000 
діб! Був повсюди: починаючи з «замісів» 
у Станиці Луганській й закінчуючи Ши-
рокиним, що на Донеччині. 
 Спочатку розмовляли з Лідією Пет-
рівною у переддень судового засідання, 
призначеного на 9 серпня у Києві. Ця 

частина розповіді особлива: «А ви знає-
те, яким чином здійснюється правосуд-
дя в Україні? — Перепитала жінка. — 
Ми зараз із родиною перебуваємо в Кре-
менці. Оскільки і я, і чоловік у відпус-
тці, то планували поїхати на море, аби 
оздоровити дітей. І тут мені несподіва-
но дзвонять із Києва (секретар з моєї ро-
боти) й повідомляють, що прийшов лист 
із суду. Ця жіночка вибачилася, що від-
крила конверт, на якому вказано моє 
прізвище, адже знає, що я у відпустці, 
й повідомила зміст листа.
 Тобто бачите, який іде тиск на мене: 
вислали лист не за адресою прописки, 
а на роботу. Тим паче що я вже майже 
два тижні в Кременці. За цей час у моє-
му місті я провела засідання профспілки 
«Трудова солідарність». 
 Чому сповіщення присилається не на 
адресу прописки, як мали б за законом 
вчинити судові чиновники? І найпара-
доксальніше в цій ситуації, що ж суд то 
має відбутися у Кременці!..
 Тобто ці деталі можуть свідчити про 
заангажованість суду!» 
 ■ А про що сказано в позові, за що вас 
«судитимуть»?
 — Я попросила секретарку проска-
нувати судовий лист-позов і «електрон-
кою» мені прислати. Ну не їхати ж спе-
ціально за ним у столицю! Як виявило-
ся, за цією справою відкрито позов ще 
наприкінці червня. Більше того, було, 
з’ясувалося, уже й перше підготовче за-
сідання-слухання, яке відбулося 23 лип-
ня, про яке мені ніхто не повідомив.
 А суть позову моїх «опонентів» у 
тому, що вони написали акти-обсте-
ження, що мене немає на місці реєстра-
ції (зокрема, завдячуючи одному з міс-
цевих депутатів та опитаним «потріб-
ним» сусідом, що проживають поруч зі 
мною). Причому акт датується тим чис-
лом, коли я дійсно була в Києві і як екс-
перт виступала на телеканалі ІСТV. 
 Ще раз наголошую, що я не живу «з 
ранку й до ночі» у Кременці, як науко-
вець і експерт веду активний спосіб жит-
тя: наприклад, їздила то в Переяслав-
Хмельницький, Підволочиськ, Суми, 
їздила на модуль підвищення кваліфі-
кації, то в Польщу на стажування, як 
кандидат наук...
 У тих актах написали, що я останніх 
півроку не жила й не була у гуртожитку. 
Але це не відповідає дійсності (хоча дійс-
но, так склалося, що в цей період не час-
то була в Кременці). 
 І що виходить, якщо науковця від-
правляють на стажування за кордон на 
півроку чи на довше, то людину треба ви-
селяти з гуртожитку й викидати з дітьми 
на вулицю?

«Захисник» прав дітей раніше 
працював в академії
 Наступна розмова з пані Лідією у нас 
відбулася одразу після судового засідан-
ня.
 ■ Розкажіть, що нового відбулося по 
«справі Макаренко»?
 — (Сміється). По-перше, на засіданні 
9 серпня суддя Кременецького райсуду 
В. Мочальська зробила самовідвід, а по-
друге, мій зустрічний позов на ректора 
академії та міськраду (з проханням на-
дати мені ордер на житло), який я пода-
ла за пару днів до цього суду, об’єднали 
з позовом, який на мене подала академія 
(щодо виселення) в одну справу. Зараз 
нова суддя — Варневич.
 ■ А у когось із ваших сусідів по гурто-
житку є ордери?
 — Ні. Там така система проживання, 
що люди живуть на «пташиних» правах 
і ними дуже легко маніпулювати. Меш-
канці «трусяться» за своє помешкання й 
бояться виселення, бо чимало там таких, 
як і я, «непрацівників» академії. 
 ■ У вас двоє малолітніх дітей, за зако-
ном, їхні права має захищати представ-
ник від держави.
 — Так і є: «захисником» виступає 
«Служба у справах дітей Кременецької 
міської ради» в особі пана Данилюка. 
Але ця людина, яка представляє інтере-
си моїх дітей, з моїми «опонентами» — у 
одній зв’язці, адже донедавна працюва-
ла юристом у... Кременецькій академії. 
Тож на його «захист» — надії мало. А 
наступне засідання суду призначено на 
1 жовтня... ■

СУД ТА ДІЛО

«Пташині» права 
Сім’ю бойового офіцера-спецпризначенця у Кременці 
намагаються виселити з гуртожитку

■

Сім’ю Лідії Макаренко через суд хочуть виселити з гуртожитку. Із доньками і братом.
Фото з власного архіву.

❙
❙



14 УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 17—18 СЕРПНЯ 2018 КУЛЬТУРА

«Є речі, про які шкодую»
 ■ Пане Олександре, маєте дві осві-
ти, свого часу попрацювали, умовно 
кажучи, «і швець, і жнець...». Основ-
на причина цього — ситуативні обста-
вини чи постійний пошук чогось ново-
го?
 — Комплексно. Я думаю, що й об-
ставини, і характер. Щось мені набри-
дало, десь мені здавалось, що я можу 
зробити краще за інших. Часом я в 
цьому помилявся, і є речі, про які шко-
дую. Я маю на увазі, що іноді не три-
мався одного, а скакав із місця на міс-
це. Я шукав не краще, а більш цікаве 
для мене на той момент. Наприклад, 
в Академічному театрі імені Лесі Ук-
раїнки у мене все складалося, але в 
певний час стало нецікаво. Я вирішив, 
що треба шукати іншої, більш актив-
ної професії, ніж акторство. Саме тому 
вступив на режисуру до Москви.
 ■ Чи виникало свого часу бажання 
залишитися у Москві, коли там нав-
чалися на Вищих режисерських кур-
сах? 
 — Ні, я не планував. Але перспек-
тиви були непогані. 
 Мене цікавило робити щось корисне 
для свого народу. Все ж таки Україна 
направила мене до Москви, аби потім я 
повернувся і працював на неї. Погодь-
тесь, якби я залишився, зрада була б 
уже тоді. Хоча можна було б, ніхто не 
заперечував би. Але в мене було бажан-
ня навчитися і дарувати свої вміння 
рідним, близьким своїм українським 
людям. 
 ■ З інтерв’ю із вами кількарічної 
давнини дізналася, що Стас Намін, ві-
домий багатьом піснею «Мы желаем 
счастья вам», — внук «того» більшо-
вицько-радянського Мікояна (інфор-
мація доступна, але просто ніколи не 
цікавилася). Ви розповідали, що до 
здачі акторської майстерності Емілю 
Лотяну він поставився не надто від-
повідально. А на зауваження викла-
дача відразу ж пообіцяв: «Твого духу, 
молдованин, уже завтра не буде в Мос-
кві». І дійсно, Лотяну потім якийсь час 
там не викладав. За два роки навчан-
ня у Москві ви були лише раз свідком 
того, що наближені до номенклатурно-
владного світу можуть розправитися 
миттєво з тими, хто перед ними не про-
гнувся?
 — Зі Стасом я був не таким близь-
ким. Ми вчилися разом, спілкувалися 
небагато. Він був досить складною осо-
бистістю, керував відомим ансамблем, 
відзначився у ролі продюсера. Очевид-

но, якась клановість існує в цьому ділі. 
Я близько з цим не стикався, але ду-
маю, що можливостей у людини з відо-
мим прізвищем більше. 
 До речі, потім Стас Намін не пра-
цював у кіно, як і більшість, із ким 
я вчився. Майже всі повернулися до 
своїх професій. Річ у тім, що на Вищі 
курси сценаристів і режисерів міг всту-
пити лише той, хто вже мав вищу ос-
віту. Будь-яку, хоч «сантехніка». На 
кінорежисера приходили вчитися ху-
дожники, актори, театральні режисе-
ри. Але багато хто не продовжив пра-
цювати за цією професією. 
 Ми закінчили курси в 80-ті, а вже у 
90-х розпався Радянський Союз, були 
розпущені Національна спілка кінема-
тографістів, кіностудії. Урешті-решт, 
не було де працювати. Саме тому біль-
шість моїх ровесників залишились не-
дореалізованими. 
 Повертаючись до суті питання: ні, 
свідком я не був. Якщо говорити про 
Стаса, він був абсолютно демократич-
ною, не гоноровою людиною. У будь-
який час можна було до нього зверну-
тися. 

«Дід» достатньо жорсткий, владний, 
що мені не притаманно»
 ■ Які свої кіноролі згадуєте з най-
більшою приємністю? Чому?
 — Я не можу сказати, що я проявив-
ся як кіноактор у серйозних ролях. Ось 
згадуючи ролі у театрі, можна говори-
ти про глибину. У кіно були якісь то-
чечні влучання в амплуа, характерис-
тики, персонажі. 
 Напевно, найбільше люблю свій 
перший фільм «Ар-хі-ме-ди!», знятий 
на Одеській кіностудії. Це моя перша 
робота і вона найдорожча. Взагалі Оде-
са — це моя колиска кінематографа. Я 
обожнюю це місто, воно таке творче і 
в мене дуже багато друзів в Одесі. Цей 
шарм, одеський гумор. До речі, свою 
«короткометражку» я знімав також в 
Одесі.
 ■ Хотіли б у житті працювати на-
чальником департаменту криміналь-
ної розвідки Нацполіції?
 — Ні, я взагалі начальником будь-
чого працювати не хотів і не вмію. 
Якщо говорити про керівницьку діяль-
ність, то лише як режисера в театрі чи 

кіно. Цим би я хотів займатися, інко-
ли навіть виходило. Хоча для режисера 
я теж занадто м’який. Але можу опа-
нувати себе. Досвід такий був, і успіхи 
теж у цій царині були. А криміналісти-
ка і будь-яка чиновницька діяльність 
— це не моє. Характер у мене такий — 
не вмію примушувати, керувати людь-
ми, бути жорстким.
 ■ В образ оперативника на прізвись-
ко «Дід» — грізного та досвідченого, 
як характеризують його на каналі по-
казу серіалу, — просто було входити?
 — Нічого складного. Зрештою, я 
цьому вчився. Тут спрацьовують не 
особисті якості. Коли ти граєш, наби-
раєш на себе звички, повадки, мане-
ри людини, яка пройшла такий шлях. 
Мій герой достатньо жорсткий, влад-
ний, що мені не притаманно. Але я 
вчився на актора, перевтілюватися — 
це моя робота.
 ■ Вам більше до душі ролі у повно-
метражних фільмах чи серіальні?
 — Звичайно, повнометражні, бо 
вони трохи ближчі до театру. Це все 
ж таки твір мистецтва. Навіть якщо 

в тебе епізодична роль, ти розумієш, 
як вона впливає на загальний харак-
тер, на розкриття головних персона-
жів. У цьому є цільність, це творчість 
і художній твір. Про що не часто мож-
на говорити у серіальних роботах. 
 Складається враження, що деякі 
стрічки знімають для тих, хто лінуєть-
ся читати. Замість того, щоб прочита-
ти сторінку, ми дивимось: «Відкрили-
ся двері, зайшов він. Вона сиділа на 
кріслі перед каміном. Він подарував 
їй квітку. Вона посміхнулася. Потім 
увійшов коханець і вистрілив у нього. 
Вона заплакала». 
 У кіно можна зробити це цікаво, 
вирішити цю сцену образами. Напри-
клад, можна зосередитися камерою на 
квітці, а потім буде постріл і бездихан-
на рука впаде біля цієї квітки. У цій 
сцені є художність — те, що відріз-
няє фільм від серіального покроково-
го викладення. 

Сум за театром і сценарій, який усе ще 
лише на папері
 ■ Давно були в театрі як глядач? 

 

— На превеликий жаль, давно. Остан-
нім часом я живу в селі і трохи відлу-
чив себе від світу театру. Я сумую за 
театром. Те, що я дивився в останній 
раз, мене не порадувало. Тому зга-
даю те, що вразило. Це, перш за все, 
«Село Степанчикове та його мешкан-
ці» у Театрі на Лівому березі Дніпра. 
Мене підкорила робота Льва Сомова. А 
ще сподобалась вистава «Три сестри», 
поставлена також у цьому театрі. 
 ■ Кого б хотіли зіграти в театрі, в 
якого режисера?
 — Я дуже люблю режисера Романа 
Віктюка, ми з ним знайомі. Він завж-
ди цікаво вирішує спектаклі. Колись 
він планував ставити у Театрі Лесі Ук-
раїнки виставу «Підступність і кохан-
ня», де мали грати я та Анатолій Хос-
тікоєв. Але, на жаль, до реалізації так 
і не дійшло. 
 Він дуже талановитий режи-
сер. Дай боже Роману Григоровичу 
здоров’я! Всі його вистави мене зача-
ровують. Ті самі «Служниці» з Кос-
тянтином Райкіним та Миколою Доб-
риніним та «Мадам Баттерфляй» із 
моїм другом Сергієм Маковецьким. 
 ■ «Бог один, а нас, старців, багато, 
але в кожного є свій добрий ангел...» 
— цитували ви перед одним зі своїх 
концертів. Любите у житті філософс-
твувати?
 — Я думаю, що кожна людина — 
домашній філософ. У залежності від 
часу та умов життя ми всі приєднує-
мось до тої чи іншої філософської шко-
ли. Колись ти екзистенціаліст, колись 
стоїк, пізніше матеріаліст. Усе зале-
жить від обставин, але стоїком я бу-
ваю не часто. Філософствування — це 
стан, коли хочеш видатися собі мудрі-
шим, ніж є насправді. Скажімо, «по-
випендрюватися» перед собою чи пе-
ред кимось іншим. 
 ■ Є в Олександра Ігнатуші заповіт-
на мрія: акторсько-режисерська чи ін-
шого творчого спрямування?
 — Звичайно, є і не одна. Але не 
хочу розкривати всі плани. Як ка-
жуть, хочеш насмішити Бога — поді-
лись своїми планами. Є сценарій, 
який я пишу довгий час. Я хотів би 
дожити до його реалізації. Є літера-
турні класичні твори, які б хотів пос-
тавити. Щось робиться, але не так ак-
тивно, як треба.
 Скажу, що третій сезон «Опе-
ра» забирає у нас дуже багато часу. 
Буває, ми просто не вилазимо з 
павільйону. ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

Олександр Ігнатуша: Третій сезон 
«Опера» забирає у нас дуже багато часу
Актор театру і кіно — про захоплення режисурою Романа Віктюка та Льва Сомова, різницю між грою 
у серіалах і повнометражних фільмах та свої заповітні мрії

■

Олександр Ігнатуша: «Колись ти екзистенціаліст, колись стоїк, пізніше матеріаліст».
Фото надане телекналом «2+2».

❙
❙

Валентина САМЧЕНКО

Олександр Ігнатуша починав акторську кар’єру після закінчення Київського інс-
титуту театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого у столичному Театрі 
Лесі Українки. На початку 90-х навчався на Вищих курсах сценаристів і режисерів 
при Держкіно СРСР у Москві на курсі Ельдара Рязанова.
Дебютував у кінематографі ще в 1975-му у фільмі Олександра Павловського 
«Ар-хі-ме-ди!».
Пробував жити і працювати у США, де довелося — поряд із намаганням займа-
тися кінематографічними справами — навіть бути помічником офіціанта і пок-
рівельником дахів.
Великі проекти в кар’єрі з’явилися у 2006—2009-х, коли взяв участь у зйомках 
серіалів «Свати 3» і «Дев’ять життів Нестора Махна». Згодом фільмографію ак-
тора поповнила картина «Той, хто пройшов крізь вогонь».
У 2016 році Олександр Ігнатуша став заслуженим артистом України. Число ролей 
у кіно наближається до позначки 100, хоча це герої не першого плану.
Нині за грою актора можна спостерігати у 24-серійному детективному серіалі на 
«2+2» «Опер за викликом 3». Це серіальна сага про досвідченого капітана Арте-
ма Трофимова, який працює під прикриттям у Музеї міліції. Розплутувати кримі-
нальні головоломки головному героєві допомагають аналітик Славко, знавець 
зброї та єдиноборств Роман і начальник департаменту кримінальної розвідки на 
прізвисько «Дід». Останнього — людину бувалу та досвідчену — грає Олександр 
Ігнатуша. 

Характер у мене такий — не вмію примушувати, 
керувати людьми, бути жорстким.
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«На трибунах було дуже холодно, а матч видався пречудовим».Дієго Сімеоне
аргентинський наставник ФК «Атлетико» (Іспанія)

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Зазнавши в попередні роки 
серйозних кадрових змін, ак-
цент яких керівництво клубу 
спрямувало на омолодження 
головної команди, прагнення 
київського «Динамо» від цьо-
го не стали менш амбітними. 
Попри відсутність прямої пере-
пустки до Ліги чемпіонів, дина-
мівці, традиційно, хочуть бачи-
ти себе на щорічному головно-
му футбольному святі Старого 
світу. Торік кваліфікаційний 
похід «біло-синіх» завершив-
ся практично на старті: після 
програної дуелі в третьому колі 
відбору швейцарському «Янг 
бойз».
 Маючи за плечима невда-
лий попередній досвід, поточ-
ну кваліфікацію столичні фут-
болісти розпочали більш зібра-
но. І нехай пропущений на ос-
танніх хвилинах м’яч у Празі 
від «Славії» трохи зіпсував пі-
допічним Олександра Хацкеви-
ча враження від першого мат-
чу третього кваліфайн-раунду 
ЛЧ-2018/2019, на гру-відповідь 
київські футболісти вийшли з 
добре виконаною роботою над 
помилками.
 Зрештою, в Києві на НСК 
«Олімпійський» «Славія» вра-
зити ворота Дениса Бойка не 
змогла, при цьому самі дина-
мавці двічі відзначилися у во-
ротах опонента з Чехії.
 Нарешті — вперше від по-
чатку сезону — за «біло-синіх» 
відзначився їхній основний 
форвард Артем Бесєдін, пос-
тавивши переможну крапку в 
матчі.
 Щоправда, легкою перемо-
гу команди Хацкевича аж ніяк 
не назвеш. Забивши швидкий 
м’яч, київські футболісти дов-
гий час були змушені стримува-

ти натиск чеського клубу, проте 
жоден з їхніх випадків так і не 
досяг мети.
 У динамівців же продуктив-
но спрацював їхній головний та-
лант. Завдяки двом тонким пе-

редачам юного Віктора Циган-
кова по разу в матчі змогли від-
значитися Вербич та Бесєдін.
 «Команда вміє терпіти й 
чекати свого шансу», — голо-
вний тренер «Динамо» Олек-

сандр Хацкевич так пояснив 
ключ до успіху в протистоянні 
зі «Славією».
 У наступному раунді на 
«Динамо» чекатиме побачен-
ня з «Аяксом», котрий київсь-

кі футболісти називають «силь-
нішим за свого попереднього 
суперника».
 На відміну від київсько-
го клубу, котрий лише в ос-
танні сезони взяв курс на омо-
лодження, один із голландсь-
ких грандів уже давно нага-
дує кузню молодих талантів. 
Тож торішню сенсаційну не-
вдачу в кваліфікації Ліги Єв-
ропи, котра призвела до того, 
що «біло-червоні» вперше за 
50 років залишилися без «євро-
кубкової осені», якоюсь мірою 
можна назвати закономір-
ним фактом. Без сумніву, піс-
ля того проколу «Аякс» у про-
тистоянні з «Динамо» прагну-
тиме написати значно яскраві-
шими фарбами нову сторінку 
своєї історії.
 А от нова глава в біогра-
фії екс-динамівця Євгена Ха-
черіді, котрий з нового сезону 
грає за грецький ПАОК, уже 
виглядає вельми пристойно. 
Його новий клуб здолав у тре-
тьому раунді кваліфікації ЛЧ 
московський «Спартак», піс-
ля чого Женя на емоціях пока-
зав московським фанатам свої 
щитки в кольорах українсько-
го прапору. Звісно, подібний 
жест українського футболіс-
та не міг залишитися поза ува-
гою росіян. Проте в грецькому 
клубі одразу відповіли, що дії 
Хачеріді не носили провока-
ційного характеру. ■.

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Терпіння й труд
Глибоко проаналізувавши причини попередніх проколів, київські 
динамівці подолали третій раунд кваліфікації Суперліги

■

Відзначившись у воротах «Славії», основний форвард «Динамо» Артем Бесєдін забив свій перший гол у новому сезоні.
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

❙
❙

ТАБЛО

 Ліга чемпіонів. Третій кваліфі-
каційний раунд. Матчі-відповіді. 
«Динамо» (Україна) — «Славія» 
(Чехія) — 2:0 (Вербич, 11; Бесєдін, 
74; перша гра — 1:1). «Аякс» (Гол-
ландія) — «Стандард» (Бельгія) — 
3:0 (2:2).

■

Григорій ХАТА

 Виграш мадридським «Реалом» 
трьох поспіль лігочемпіонських трофеїв 
лише зайвий раз нагадав, чому «вершко-
вих» називають суперклубом. Щоправ-
да, одразу після зробленого в Суперлізі 
«хет-трику» «королівський» клуб за-
лишився без головного тренера-тріум-
фатора Зінедіна Зідана, слідом за яким 
команду покинув і зірковий Кріштіану 
Роналду. В одну мить мадридці втрати-
ли два свої діаманти. Проте слід визна-
ти, що безперервним домінування «Реа-
лу» також бути не могло.
 При цьому підготовку до нового сезо-
ну «галактикос» розпочали зі скандалу, 
коли, підписавши за день до старту фі-
нальної частини чемпіонату світу-2018 
контракт iз тренером Юленом Лопатегі, 
відірвали того від збірної Іспанії, зали-
шивши таким чином «Червону фурію» 
на «мундіалі» без свого головнокоман-
дувача.
 А ще влітку «Реал» закликав під 
свої прапори талановитого українсько-
го голкіпера Андрія Луніна, котрого ок-
ремі ЗМІ назвали «символом нової епо-
хи мадридського клубу».
 Коли Андрій разом зi своєю новою 
командою прилетів до Таллінна на матч 
за Суперкубок УЄФА — проти мадрид-

ського «Атлетико», дехто поспішив за-
явити, що Лунін може стати четвер-
тим в історії українцем, котрий виграє 
цей престижний турнір. Однак стати в 
один ряд з Андрієм Демченком, який у 
далекому 1995 році здобув Суперкубок 
УЄФА з «Аяксом», Андрієм Шевченком 
(2003, «Мілан») та Анатолієм Тимощу-
ком (2008, «Зеніт») 19-річному вітчиз-
няному кіперу не вдалося. Гору в мад-
ридському класико в Таллінні взяли 
«матрацники» — 4:2. Усі чотири м’ячі 
за «реалістів» — два з яких у додатко-
вий час — пропустив їхній основний кі-
пер Кейлор Навас. При цьому Луніну в 
столиці Естонії було відведено роль дру-
гого голкіпера «Реалу».
 Загалом, склад «реалістів» у матчі за 
Суперкубок УЄФА мало чим відрізнявся 
від того, котрий кілька місяців тому брав 
Кубок чемпіонів у Києві. Утім, і однієї 
«прогалини» на футбольному полі (Ро-
налду), а також зміни на тренерському 
містку виявилося достатньо, аби «верш-
кові» зазнали болісної поразки від чин-

ного переможця Ліги чемпіонів, який, 
на відміну від конкурента, зберіг у між-
сезоння своїх ключових дійових осіб. У 
першу чергу, йдеться про француза Ан-
туана Грізманна, котрий по завершенні 
минулого сезону активно розмірковував 
над зміною клубу.
 Однак, у підсумку, новоспечений 
чемпіон світу в складі збірної Франції 
вирішив не змінювати свою прописку, 
залишившись на червоно-синій стороні 
Мадрида.
 «Розумію, що не помилився, коли 
вирішив залишитися в «Атлетико». На 
наш клуб очікує нова ера», — заявив 
Грізманн.

 І хоча «Реалу» забивали інші, а не Ан-
туан, футболісти, його внесок у перемо-
гу «матрацників» беззаперечний. Дар-
ма, що на тренерському містку «Атлети-
ко» в Таллінні не було головного тренера 
Дієго Сімеоне, котрий продовжує відбу-
вати отриману наприкінці минулого се-
зону чотириматчеву дискваліфікацію. 
За останні роки аргентинський настав-
ник, немов умілий диригент, налашту-
вав свій оркестр. 
 Як результат — третій в історії клу-
бу виграш Суперкубка УЄФА. «На три-
бунах було дуже холодно, а матч видався 
пречудовим», — резюмував наставник 
тріумфаторів. ■

СУПЕРКУБОК

Талліннський дисонанс
Утративши в міжсезоння два свої діаманти, 
мадридський «Реал» не зміг продовжити 
тріумфальну ходу на євроарені

■

Головний герой матчу за Суперкубок УЄФА-2018 — Дієго Коста.
Фото з сайта УЄФА.

❙
❙

ТАБЛО

 Суперкубок УЄФА. «Реал» (Іспанія) — «Ат-
летико» (Іспанія) — 2:4 (Бензема, 27; Рамос, 63 
(пен.) — Коста, 1, 79; Ньїгес, 98; Коке, 104).

■
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 Жінка на сповіді:
 — Батюшко, дайте мені дозвіл 
на розлучення з чоловіком.
 — А в чому рiч?
 — П’є, не працює й мене б’є.
 — А що ж ти за такого заміж 
пішла?
 — Дурепою була.
 — Ось бачиш, а він тебе, дуре-
пу, заміж узяв.

* * *
 Приходить чоловiк додому i ба-
чить на столi торт iз сотнею свiчок.
 — У когось сьогоднi ювiлей?
 — Так, у моєї шуби.

* * *
 — Нещодавно дізнався, що ста-

родавні греки тамували спрагу не во-
дою, а розбавленим вином. Вирішив 
спробувати.
 — І як?
 — Греки мали рацію. Водою так 
не нап’єшся.

* * *
 Чергує на дорозі даiшник. Повз 
пролітає «Лексус». Даiшник щоси-
ли махає паличкою, «Лексус» за 
інерцією пролітає далі, гальмує, дає 
задній хід. Із вiкна висовується здо-
ровенна морда:
 — Тобі куди?
 Очманілий даішник:
 — Нікуди.
 — А чого тоді голосуєш?

По горизонталі:
 1. Нова назва міста Кузнецовськ на 
Рівненщині. 5. Містечко на Вінниччині. 
8. Героїня повісті-казки Льюїса Керол-
ла. 9. Намісник провінції в Індії чи Па-
кистані. 10. Вага товару без упаковки. 
11. Ведмідь-гора в Криму. 12. Коман-
да собаці принести кинуту річ. 15. Го-
ловний інструмент католицького косте-
ла. 18. Один із методів терористичної 
боротьби минулого століття, напад на 
державні установи з метою заволодін-
ня коштами, які йшли на подальшу бо-
ротьбу. 20. Постріл по мішені в «мо-
локо». 21. Траекторія польоту одно-
го небесного тіла навколо іншого. 22. 
Фреймут, Полякова, Богомолець. 24. 
Бункер, повстанська криївка. 27. Гро-
ші, коштовності, сховані від чужого ока. 
30. Головна героїня казки Ганса-Хрис-
тияна Андерсена «Дикі лебеді». 31. 
Коштовний камінь червоного кольору. 
32. Грузинський хліб. 33. Будинок для 
письменників у Харкові 20-30-х років 
минулого століття. 34. Театральна сце-
на. 35. Хижий звір родини куницевих із 
коштовним хутром.
По вертикалі:
 1. Ім’я польської письменниці, дру-
жини Олександра Корнійчука. 2. Ма-
теріал, із якого Бог сотворив Єву. 3. Єв-
рейська субота. 4. Міст через яр, про-
валля, залізничні колії тощо. 5. Екзо-
тичний фрукт. 6. Поганяло для коня. 7. 
Місто-мрія Остапа Бендера. 13. Речо-
вина, яку рекомендують тримати сухою. 

14. Найвідоміша кінороль Сильвестра 
Сталлоне. 16. Угорський винахідник 
знаменитої головоломки. 17. Легендар-
ний британський король, який започат-
кував традицію «круглих столів». 18. 
Давньогрецька німфа, яка закохала-
ся в Нарциса і перетворилася на голос. 
19. Бобова рослина, замінник м’яса. 23. 
Французька золота монета XVII—XVIII 
століття. 25. Французький модельєр-
кутюр’є, революціонер у світі моди 
1960-х років. 26. Ім’я дружини амери-
канського президента Рональда Рейга-
на. 27. Літературний, художній, політич-
ний або філософський клуб однодум-
ців, які збираються в приватному домі. 
28. Турецький шпигун, антагоніст Фан-
доріна у пригодницькому романі Бори-
са Акуніна «Турецький гамбіт». 29. За-
позичена із тюркських мов назва голо-
ви. 31. Дванадцять місяців. ■

Кросворд №86
від 10—11 серпня
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Дара ГАВАРРА

 Якось давно вже нічого не було чути (при-
наймні у нас) про Лану Дель Рей, аж раптом 
інтернет-мережі сколихнули фото, на яких спі-
вачка сфотографована в купальнику і... без 
талії. І це при такій фігурі! Тут-таки пішли до-
мислювання і здогадки: хто писав, що Лана у 
депресії, тож заїдає її італійською пастою та 
піцами (знімки зроблено під час відпочинку 
Дель Рей в Італії, на яхті біля Позітано). На ін-
ших фото схоплено момент, коли співачка про-
ходжається вуличками міста в платті, крізь яке 
чітко видно досить кругленький животик, тож 
виникли здогадки, а чи не вагітна вона, часом? 
Так чи інакше, на всіх фото у Лани задоволе-
не життям і відпочинком обличчя, тож друга 
версія виглядає вірогіднішою.
 Нагадаємо, що в юності в Елізабет Вулрідж 
Грант (так звати співачку насправді) були про-
блеми з алкоголем, у що навіть важко повіри-
ти. Вона знаходила задоволення у спогляданні 
своєї «темної сторони», поки та не почала бра-

ти верх над нею, що наляка-
ло дівчину. Тож вона погоди-
лася лікуватися від алкогольної 
залежності, ходити на зібрання 
анонімних алкоголіків, а згодом 
стала активно брати участь у 
доброчинності — допома-
гати безпритульним. 
 Можливо, алкоголь 
сприяв депресивності її ха-
рактеру, який і до того був 
досить замкнутим. Це на-
віть наклало свій відби-
ток на її стосунки з ко-
ханим — музикантом Баррі 
Джеймсом О’Нілом із Глаз-
го, до якого вона три роки пос-
тійно прилітала з Америки в Англію, а 
потім розірвала стосунки. Подейкують, що 
Лана досі самотня. Усе, як у її знаменитій піс-
ні Young and Beautiful, яку вона написала спе-
ціально для фільму «Великий Гетсбі», тільки 
хочеться ще додати «...і самотня». ■

з 20 до 26 серпня
 Овен (21.03—20.04). Цілком 

реально змінити роботу на більш 
перспективну, цікаву й високоопла-
чувану. Можна поповнити запас ідей 
і коло знайомств, змінити підхід до 
роботи і втекти від звичної рутини.
 Дні: спр. — 20; неспр. — 21.

 Телець (21.04—21.05). 
Усi потаємні честолюбні бажання 
обов’язково збудуться. Проблема, 
яка здасться нерозв’язною, розта-
не, немов за помахом чарівної па-
лички, але трохи пізніше, ніж вам 
хотілося б.
 Дні: спр. — 22; неспр. — 24.

 Близнюки (22.05—21.06). 
Щоб не випустити удачу, доведеть-
ся ризикнути. Багато що залежати-
ме від ваших дипломатичних здіб-
ностей. Ви зумієте сколотити коман-
ду однодумців для реалізації нового 
проекту й отримуватимете непогані 
дивіденди.
 Дні: спр. — 24; неспр. — 25.

 Рак (22.06—23.07). Згурто-
вана команда сміливих оптимістів 
може творити чудеса. Однак у цій 
бочці меду є ложка дьогтю. До не-
гативних моментів можна віднести 
складне ставлення з боку партнерів. 
Їхня відверто ворожа позиція призве-
де до конфліктів.
 Дні: спр. — 23; неспр. — 25.

 Лев (24.07—23.08). Засмучу-
ватися не варто, у житті завжди щось 
вiдбувається. На зміну старим пар-
тнерам прийдуть нові, у багатьох iз 
вас цей процес уже почався. Голо-
вний спосіб існування і примножен-
ня капіталу — його рух.
 Дні: спр. — 20; неспр. — 22.

 Діва (24.08—23.09). Тиждень 
принесе з собою численні витрати 
— на подарунки близьким і не тіль-
ки. Заплановані на цей час серйоз-
ні покупки себе виправдають. У де-
кого з вас на роботі з’являться нові 
перспективи.
 Дні: спр. — 25; неспр. — 26.

 Терези (24.09—23.10). Вам 
можуть запропонувати нову, доб-
ре оплачувану посаду. Водночас ви 
зіткнетеся зі складними проблема-
ми, тож у сiмейних стосунках мо-
жуть статися серйознi зміни.
 Дні: спр. — 24; неспр. — 26.

 Скорпіон (24.10—22.11). 
Успіх серцевих справ залежатиме 
від щирості та взаємного бажання 
йти назустріч один одному. Друж-
ні зустрічі, посиденьки і задушев-
ні розмови — там ви завжди буде-
те на першому мiсцi. Своїм знайо-
мим ви потрібні більше, ніж вони 
вам, тож будьте готові до несподі-
ванок.
 Дні: спр. — 21; неспр. — 23.

 Стрілець (23.11—21.12). 
Людина, яку ви вважали давнiм 
другом, несподівано освiдчиться 
вам у коханні. Запитайте поради у 
свого серця і найменше орієнтуйте-
ся на поради сторонніх людей.
 Дні: спр. — 20; неспр. — 22.

 Козеріг (22.12—20.01). Цей 
тиждень — підготовчий період, який 
прокладає дорогу в краще майбутнє. 
І якщо цей шлях виявиться складним 
і тернистим, то можна згадати, що 
легких шляхiв до справжнього успі-
ху не буває.
 Дні: спр. — 23; неспр. — 25.

 Водолій (21.01—19.02). Змі-
ни тривають. Початок тижня — це 
затишшя перед стрімким проривом. 
Довіряйте інтуїції і виконуйте її пора-
ди. У вас з’являться нові можливості 
для реалізації своїх здібностей і про-
фесійних знань.
 Дні: спр. — 23; неспр. — 26.

 Риби (20.02—20.03). Ви 
пов’язуватимете свої інтереси з пар-
тнерами і за будь-яку цiну йтимете до 
заповітної мети. Можливі часті поїз-
дки, нові контакти, а також поява но-
вих ідей. Зірки радять відкинути ру-
тину, відкрити дорогу всьому новому 
і неухильно рухатися вперед.
 Дні: спр. — 20; неспр. — 24. 

СЕЛЕБРІТІЗ

Красива і самотня
Лана Дель Рей викликала бурю 
обговорення

■

18—19 серпня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, помiрний короткочасний дощ, мiсця-
ми гроза. Вiтер схiдний, 3-8 м/с. Температура вночi +17...+19, 
удень +26...+28. Пiслязавтра температура вночi +17...+19, удень 
+26...+28.

Миргород: можливий невеликий дощ. Уночi +17...+19, удень 
+28...+30.
Вiнниця: невеликий короткочасний дощ. Уночi +15...+17, удень 
+26...+28.
Одеса: без опадiв. Уночi +20...+22, удень +30...+32.
16 серпня температура води на узбережжi Чорного та Азовсько-
го морiв становила 23-26 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 25.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, короткочасний дощ. 
Трускавець: уночi +12...+14, удень +23...+25. Моршин: уночi 
+14...+16, удень +25...+27.

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■
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