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«На жаль, я змушений констатувати, що за останній рік ситуація зі 
свободою слова та викраденням людей на території окупованого 
півострова погіршилася».

Заїр Смедляєв
журналiст

УКРАЇНА МОЛОДА

Ірина КИРПА

 У неділю, 25 серпня 2018 ро-
ку, співробітники ФСБ Росії не-
законно затримали на адміністра-
тивному кордоні з окупованим пі-
востровом батька трьох дітей Сер-
вера Девлетшаєва. 
 Прикордонники держави-
агресора дозволили поверну-
тися на материкову частину 
України лише дружині та не-
повнолітнім дітям кримсько-
го татарина, а ось визволяти за-
триманого главу родини довело-
ся активістам Меджлісу.
 Російські силовики були 
змушені відпустити свою жер-
тву, але зробили це лише після 
того, як їм пригрозили санкція-
ми з боку міжнародних право-
захисних організацій.
 — Батько Сервера Девлет-
шаєва оперативно написав за-
яву до поліції про зникнення 
сина, — прокоментував ситуа-
цію голова Меджлісу Рефат Чу-

баров. — У ситуацію втрути-
лися не лише ми, а й представ-
ники громадського об’єднання 
«Кримська солідарність», тіль-
ки після цього прийшла добра 
звістка про те, що окупанти від-
пустили кримського татарина.
 Відомо, що Сервер Девлет-
шаєв на постійній основі меш-
кає разом із родиною у місті 
Київ, на територію окуповано-
го Криму приїжджає до родичів 
уже не вперше. 
 У серпні цього року сім’я 
Дев летшаєвих в’їхала на півос-
трів напередодні мусульмансь-
кого свята Курбан Байрам 19 
числа та буквально за тиждень 

вирішила у повному складі по-
вернутися додому.
 Схема затримання чоловіка 
представниками ФСБ Росії була 
стандартна: причепилися до не-
існуючих помилок у паспорті та 
стали «обробляти» кримського 
татарина в камері попереднього 
затримання.
 — Я припускаю, що про-
ти представника кримсько-
татарського народу силовики 
Росії застосовували тортури, а 
відпустити його вирішили лише 
зі страху перед міжнародними 
спостерігачами, — розповідає 
журналіст Заїр Смедляєв. — 
Окупанти готові застосовува-

ти незаконні методи впливу на 
людей, коли впевнені у своїй 
безкарності. На жаль, я зму-
шений констатувати, що за ос-
танній рік ситуація зі свободою 
слова та викраденням людей на 
території окупованого півостро-
ва погіршилася.
 Сервер Девлетшаєв зміг виї-
хати з Криму до своєї дружини 
Деляри та дітей (сина Омера, 6 
років, та двох дочок: Сафіє, 9 
років, i трирічної Аніфе). Чо-
ловік, який пережив незаконне 
затримання, перебуває у стресо-
вому стані.
 Відзначимо, що майже одно-
часно з Сервером Девлетшаєвим 

на КПП «Чонгар», також без по-
яснення причин, був затрима-
ний інший кримський татарин 
Іслям Карашаєв. Чоловіка та-
кож насильно утримували май-
же добу та відпустили одночасно 
з його товаришем по нещастю. 
 Активісти громадського 
об’єднання «Кримська солідар-
ність» пов’язують посилення 
свавілля з боку співробітників 
ФСБ Росії із загостренням си-
туації на Донбасі, а також ба-
жанням Кремля набрати нових 
заручників напередодні обміну 
ув’язненими між Україною та 
Росією.
 Нагадаємо, що станом на сер-
пень 2018 року в місцях позбав-
лення волі на окупованих тери-
торіях України, а також у тюр-
мах Росії перебуває понад 70 
політичних в’язнів. Питання-
ми їх звільнення займаються не 
лише правозахисники з Украї-
ни, а й активісти міжнародних 
організацій в усьому світі. ■

СВАВІЛЛЯ

Безконтрольний фейс-контроль
Окупанти викрали кримського татарина просто на кордоні з Кримом

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Упродовж 26 серпня ситу-
ація в районі проведення опе-
рації знову була напруженою. 
Окупанти 23 рази відкривали 
вогонь по позиціях наших вій-
ськ, у тому числі й із застосу-
ванням забороненого важкого 
озброєння.
 Російські окупаційні вій-
ська вели прицільний вогонь 
з озброєння БМП, гранато-
метів, великокаліберних ку-
леметів i стрілецької зброї, а 
на окремих напрямках — із 
мінометів калібру 82 і 120 мм, 
ствольної артилерії калібру 
122 мм.
 Ворог здійснював обстрі-
ли наших позицій у районах 
населених пунктів Кримське, 
Новотошківське, Троїцьке, 
Південне, Новотроїцьке, Гну-
тове, Лебединське, Водяне, 
Широкине. У районах насе-
лених пунктів Кримське, Но-
вотошківське, Троїцьке, Гну-
тове, Водяне окупанти здійс-
нили п’ять обстрілів позицій 
Об’єднаних сил із забороне-
них Мінськими угодами мі-
нометів i ствольної артилерії.
 При загостренні ситуа-
ції підрозділи Об’єднаних 
сил відкривали вогонь у від-
повідь для придушення вог-
невих атак противника.
 У неділю внаслідок об-
стрілів двоє наших захисни-
ків загинуло, двох було по-
ранено, а ще двоє військово-
службовців Об’єднаних сил 
отримали бойові травми. За 
даними розвідки, трьох оку-
пантів знищено, семеро отри-
мали поранення.
 Ніч із 26 на 27 серпня в 
районі проведення операції 
Об’єднаних сил пройшла без 
застосування важкого озброєн-
ня, проте противник двічі від-
кривав вогонь із гранатометів, 
великокаліберних кулеметів i 
стрілецької зброї в районі Пав-
лополя та Водяного.
 Варто додати, що напере-
додні Дня незалежності від-

бувся важкий п’ятигодинний 
бій. Окупанти 23 серпня в 
районі Кримського Лугансь-
кої області здійснили спро-
бу захопити спостережні пос-
ти вздовж Бахмутської траси. 
«Близько 06.00 під прикрит-
тям артилерії та мінометного 
вогню противник наблизив-
ся до передових позицій од-
нієї з механізованих бригад у 
районі н.п. Кримське та здій-
снив спробу захоплення спос-
тережних постів уздовж Бах-
мутської траси. Командуван-
ня бригади для відсічі нападу 
застосувало резерви та завда-
ло вогневе ураження, внаслі-
док чого атаку противника  
відбито. Втрати противни-
ка уточнюють», — повідомив 
речник Міноборони України 
Дмитро Гуцуляк.
 Під час того кривавого бою 
російсько-окупаційні війсь-
ка здійснили понад 30 пост-
рілів з артилерії калібру 122 
мм, випустили понад 60 мін 
калібру 120 мм та 60 — каліб-
ру 82 мм, вели активні обстрі-
ли з озброєння БМП i грана-
тометів різних типів. У свою 
чергу, українські захисники 
застосовували озброєння БМП 
i гранатомети.
 За офіційними даними, 23 
серпня загинуло 5 наших бій-
ців, сiмох поранено. Проте ця 
офіційна статистика помітно 
відрізняється від реального 
стану речей... «УМ» удалося 
зв’язатися з бійцями підроз-
ділу, котрі стояли на пози-
ціях за 300 метрiв від сусід-
ньої бригади, яка й прийня-
ла на себе основний удар про-
тивника. Військовослужбовці 
повідомили, що в той «крива-
вий четвер» полягло 12 наших 
воїнів, 14 — отримали важкі 
поранення. (Номери цих двох 
бригад ми не називаємо, хоча 
вони редакції відомі).
 Мабуть, напередодні Дня 
Незалежності влада не захоті-
ла широкому загалу «псувати 
настрій» й оголошувати день 
жалоби. ■

НА ФРОНТІ

Дорогою ціною
Офіційна статистика втрат на передовій 
не відповідає дійсності

■Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Мир в Україні мож-
на відновити тільки з 
сильною армією, наго-
лосив Олег Ляшко, віта-
ючи військових, що бо-
ронять нашу землю на 
сході країни. Разом iз 
командою політик при-
їхав на фронт, щоб по-
тиснути руку нашим за-
хисникам. Розповів їм, 
що добивається збіль-
шення фінансування 
на оновлення техніки та 
спорядження для них. 
І головне, за його сло-
вами, — це збільшення 
зарплат військовим.
 «Для мене велика 
честь вітати бійців зі 
святом. Моя мама ро-
дом iз Білокуракинсь-
кого району Луганської 
області, і я дуже хочу, 
щоб ми туди повернули-
ся. У мене багато людей 
питають — коли ми від-
новимо мир в Україні? 
Відповідь моя проста — 
коли матимемо сильну 
армію! Бо коли ми слаб-
кі — кожен намагаєть-
ся нами маніпулювати. 
А сила країни — у силь-
ній армії, сильній дип-
ломатії і сильній нац-
безпеці. Тому ми під-
тримуємо ініціативу 
про збільшення видат-
ків на армію. Сьогод-
ні з держбюджету виді-
ляють 87 мільярдів гри-
вень на військо. У вере-
сні будемо голосувати 
за збільшення фінансу-
вання до 112 мільярдів 
гривень. Щоб мінімаль-
на зарплата у військо-
вих була 15 тисяч гри-
вень у місяць, а не 7 ти-

сяч, як зараз», — наго-
лосив Ляшко.
 Лідер Радикальної 
партії подякував бій-
цям за щоденний под-
виг у боротьбі за ціліс-
ність країни і побажав 
повернутися додому 
живими.
 «Сьогодні кажуть 
«афганцям» або ветера-
нам Другої світової вій-
ни, що «ми вас туди не 
посилали». Завтра так 
можуть сказати і вам. 

Я хочу, щоб держава ці-
нувала вас і ваш щоден-
ний подвиг. Бо я точ-
но знаю, що всі україн-
ці мають можливість 
жити під мирним не-
бом завдяки вам, вашій 
службі і вашій жертов-
ності», — звернувся до 
бійців Ляшко.
 Також у військовій 
частині Олег Ляшко по-
дарував свій годинник 
хлопцю, який днями 
відсвяткував 19-річчя.

 «Хочу, щоб мій го-
динник, який я пода-
рував від щирого сер-
ця, настукав йому 100 
років. Цей хлопець за-
слуговує на найкращу 
долю, найкращу бро-
ню, найкращу зброю, 
найкращу дівчину. Бо 
він захищає найкращу 
країну — Україну. Пи-
шаюся цим козаком, 
як пишаються ним його 
батьки», — сказав лідер 
РПЛ бійцю. ■

Олег Ляшко подарував 19-річному бійцю свій годинник і побажав, 
щоб той «настукав» хлопцю 100 років.

❙
❙

ПІДТРИМКА

День Незалежності — 
на передовій
Олег Ляшко привітав бійців артилерійської 
частини на Луганщині

■

Експерти готують угоду про передачу Україні 
американських катерів «Айленд» 
 Україна та США готують угоду про передачу Україні американських 
катерів класу «Айленд». Про це в Києві заявив посол України в США Ва-
лерій Чалий. Йдеться наразі про два катери класу «Айленд». За сло-
вами Чалого, Україна може отримати права на катери вже цього року. 
Раніше ці катери були на службі Берегової охорони США і наразі сто-
ять у порту Балтимора. Це пілотний проект, який, за словами дипломата, 
дозволить запровадити схему прямих закупівель у Сполучених Штатів. 
«Якщо ми зробимо такий проект, ми зможемо закуповувати більш су-
часне озброєння у Сполучених Штатів», — зазначив посол. За слова-
ми Чалого, Україна у відносинах зі Сполученими Штатами вперше ви-
ходить на рівень стратегічного партнерства у сфері безпеки і оборони.

У Хорватії відкрили консульство 
України з помилкою 
на табличці
 У Хорватії урочисто відкрили українське консульство, про що 
повідомив у «Фейсбуці» почесний консул України Івіца Парич. При 
цьому на табличці біля входу в консульство помилились у відміні 
назви України. Там написано «Почесне консульство Україна в Хор-
ватії» замість «Почесне консульство України в Хорватії». Офіс від-
кривала українська перша леді Марина Порошенко. На церемонії 
також були присутні глава МЗС України Павло Клімкін, прем’єр-
міністр Хорватії Марія Пейчинович-Бурич та інші політики. Про ре-
акцію офіційних осіб на   помилку на табличці консульства не пові-
домляється.

НОВИНИ ПЛЮС■
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Тарас ЗДОРОВИЛО

 «Справа Гандзюк» починає набира-
ти нових обертів: кількість затрима-
них за підозрою у замаху на херсонсь-
ку чиновницю сягнула вже шести осіб. 
Нагадаємо, що відому громадську діяч-
ку, виконувачку обов’язків керуючого 
справами Херсонської міськ ради Ка-
терину Ган дзюк облили концентрова-
ною сірчаною кислотою 31 липня (за 
даними медиків, у неї опіки 40% шкі-
ри і сильне пошко дження очей, 1 сер-
пня постраждалу перевезли з Херсо-
на в Київський опіковий центр і нада-
ли охорону). 
 Першого підозрюваного (Миколу 
Новікова) полісмени затримали ще 3 
серпня, хоча, як стверджували його 
сестра та адвокат, ця людина мала 
стовідсоткове алібі. Та й сама Катери-
на Гандзюк згодом висловила думку, 
що саме цей затриманий у справі про 
її напад — «на 99% випадкова люди-
на».
 Голова Нацполіції України Сергій 
Князєв, перебуваючи на Львівщині, 
відзвітував, що 19 серпня поліцей-
ські провели спецоперацію на сході 
країни та затримали ще трьох грома-
дян, котрих підозрюють у причетності 

до замаху, а 20 серпня правоохоронці 
«пов’язали» на Житомирщині вже, 
загалом, п’ятого підозрюваного в цій 
гучній справі. Невдовзі затримали й 
шостого підозрюваного.
 За словами генерала, щодо всіх осіб 
ведеться кримінальне розслідування: 
матеріали щодо обрання запобіжного 
заходу стосовно затриманих буде ске-
ровано до суду. Усіх їх підозрюють в ор-
ганізації та співучасті у скоєнні замаху 
на вбивство Катерини Гандзюк. 
 Але 22 серпня Миколу Новікова під 
тиском громадськості й через брак до-
казів щодо його вини у скоєнні згада-
ного злочину було випущено з-під вар-
ти — правоохоронці... визнали свою 
помилку! Радник міністра внутрішніх 
справ, нардеп Антон Геращенко, зок-
рема, написав у «Фейсбуці»: «Поліція 
і прокуратура також помиляються. Із 
підозрюваного в нападі на Катерину 
Гандзюк Миколи Новікова зняті підоз-
ри. Він звільнений зі слідчого ізолято-
ра...» 
 Тож наразі залишається п’ятеро 
осіб, яких підозрюють у замаху на 
вбивство Гандзюк. Це — Сергій Торбін, 
Віктор Горбунов, Володимир Васяно-
вич, В’ячеслав Вишневський та Мики-
та Грабчук (за версією слідства, Мики-

та Грабчук є безпосереднім виконавцем 
замаху, він, буцімто, облив Гандзюк 
кислотою. На це вказують інші підоз-
рювані, яких раніше взяли під варту). 
Усі затримані є учасниками бойових 
дій на сході України...
 Щодо Торбіна, Горбунова, Васяно-
вича і Грабчука суд обрав запобіжний 
захід у вигляді тримання під вартою 
терміном на 60 діб. Вишневський пере-
буває під цілодобовим домашнім ареш-
том. Наразі слідство працює над вста-
новленням замовника злочину.
 Додамо, що цими днями стан 
здоров’я постраждалої різко погір-
шився. «...Специфіка хімічних опіків 
такої площини та глибини ураження 
змушує лікарів винахідливо, а подеку-
ди й експериментально підходити до 
лікування. Досвіду лікування опіків 
такого масштабу немає не тільки в на-
шій, а й у будь-якій іншій країні, тому 
доводиться вдаватися до новітніх пре-
паратів, які не встигли пройти сер-
тифікацію у нас, тож придбати їх мож-
на тільки за кордоном», — заявили ак-
тивісти. 
 Інформацію про погіршення стану 
здоров’я підтвердила й адвокат потер-
пілої Євгенія Закревська. Радує лише 
те, що після широкого розголосу в со-
ціальних мережах про пошук дефіцит-
них препаратів для Катерини, потрібні 
ліки таки знайшли і доправили в Ук-
раїну.
 Варто додати, що ще на початку про-
вадження у Генпрокуратури виник-
ли, м’яко кажучи, певні сумніви щодо 
об’єктивності розслідування поліцей-
ськими, й очільник відомства Юрій Лу-
ценко зажадав негайно передати цю не-
ординарну справу до СБУ. ■

Ірина КИРПА

 Як розповіли постачаль-
ники солодкого вантажу з 
півдня України, шлях баш-
танної продукції по Дніп-
ру через усю Україну зайняв 
трохи більше трьох діб. 
 Першу в цьому році пар-
тію кавунів, зібраних фер-
мерськими господарствами 
Херсонщини, завантажили 
на причалі в Голій Пристані, 
а ось розвантажили баржу, 
яка вже прибула до столи-
ці, у селищі Чирське Переяс-
лав-Хмельницького району 
Київської області. 
 Із розвантажувально-
го терміналу солодкий ван-
таж автотранспортом достав-
лять на прилавки столичних 
супермаркетів. Відзначимо, 
що вже 26 серпня 2018 року 
до столиці України виїхала 
друга баржа з Херсонської 
області, навантажена каву-
нами та динями. Вона при-
буде у Київ незадовго до пер-
шого вересня та стане відмін-
ним подарунком для всіх ді-
тей i дорослих напередодні 
Дня знань.
 — Відправку призначи-
ли на кінець серпня через 
те, що до цих пір пересуван-
ню баржі по Дніпру заважа-
ли дощі, — пояснив дирек-
тор підприємства «Півден-
ний експорт ЛТД» Олександр 
Мусієнко. — Спосіб достав-
ки по воді хоч і більш трива-
лий за часом, але вантаж не 
псується так сильно, як при 
транспортуванні автотранс-
портом.
 За словами фермерів, до-
ставка баржі з кавунами 
водним шляхом дійсно іс-
тотно знижує відсоток від-
браковування зіпсованих 
плодів. Ящо при транспорту-
ванні автомобілем доводить-
ся викидати близько 10-15% 
зібраного врожаю, то ком-
фортні умови перевезення 
кавунів i динь на баржі доз-
волили знизити цей показ-
ник до одного відсотка.

 Очікується, що середня 
оптова ціна смугастих ягід 
у нинішньому році скла-
де не більше однієї гривні за 
кілограм. Якби товар прибув 
до столиці України автотранс-
портом, вартість херсонських 
кавунів становила б не менше 
двох гривень за кілограм.
 Як зазначив ще минуло-
го року Прем’єр-міністр Ук-
раїни Володимир Гройсман, 
відродження річкового суд-
ноплавства сприяє поліп-
шенню якості життя нашої 
країни. Адже транспортуван-
ня будь-яких вантажів бар-
жами по Дніпру не лише зде-
шевлює їх вартість на рин-
ку, а й рятує від остаточного 
руйнування асфальту на ук-
раїнських дорогах. 
 Із досвіду минулого року 
можна сказати, що херсонсь-
кі кавуни користуються ша-
леним попитом у жителів 
столиці, які буквально зміта-
ють їх із прилавків магазинів 
за лічені дні.
 Нагадаємо, що в серпні 
минулого року баржа з 250 
тоннами кавунів подолала 
шлях по Дніпру з Херсонсь-
кої області до Києва за п’ять 
днів. Для жителів України це 
було перше транспортування 
вантажу водним шляхом за 
останні 14 років, тому подія 
мала величезний резонанс. 
 Крім високопоставлених 
чиновників із Києва та Хер-
сона, до місця розвантажен-
ня баржі з кавунами прибув і 
представник американського 
урядового агентства USAID 
Патрік Рейдер. Очевидці зус-
трічі кавунів розповіли, що 
американець щиро здивував-

ся тій популярності, якою ко-
ристуються легендарні хер-
сонські кавуни серед жи-
телів України. Громадянин 
США пообіцяв обов’язково 
придбати чималу партію со-

лодкого товару з півдня Ук-
раїни для себе та своєї сім’ї, 
щоб скушту вати, насолоди-
тися смаком і зрозуміти на-
решті феномен херсонських 
кавунів. ■

ТВАРИННИЦТВО

Молочні ріки
Збільшено продуктивність 
корів майже на 4 тисячі 
кілограмiв 
Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

 Черкащина посідає провідне місце в 
державі з розвитку молочного скотарс-
тва. Адже в області щорічно виробля-
ють 510-530 тисяч тонн молока, що за-
довольняє потребу споживчого ринку 
та молочної переробної промисловості.
 Про це «Україні молодій» повідоми-
ли в управлінні агропромислового роз-
витку Черкаської ОДА.
 Стабільність галузі забезпечується 
завдяки постійному підвищенню мо-
лочної продуктивності худоби, яка за 
сім місяців поточного року збільши-
лася на 33 кілограми молока та стано-
вить 3 тисячі 930 кілограмiв молока від 
корови, а за останні п’ять років збіль-
шилася на 1 тис. 200 кг та перевищила 
шеститисячний рубіж, наголошують в 
управлінні.
 Як акцентують фахівці обласно-
го управління агропромислового роз-
витку Черкащини, на початок рефор-
мування аграрного сектору економіки 
в розвитку галузі молочного скотарства 
використовували застарілі технології з 
прив’язним утриманням корів та доїн-
ням у відра. Але залучення в сільське 
господарство вітчизняних та іноземних 
інвестицій започаткувало переведення 
галузі на індустріальну промислову ос-
нову. Адже без використання промисло-
вих технологій, без сучасних селекцій-
них здобутків не можна досягти значно-
го збільшення виробництва продукції 
та підвищення її якості. Така цілеспря-
мована робота дала змогу провести ре-
конструкцію 14 молочних комплексів, 
у яких утримують майже 8 тисяч корів i 
на промисловій основі виробляють тре-
тину молока від обсягів, вироблених 
сільськогосподарськими підприємс-
твами області. Галузь молочного ско-
тарства Черкаської області набрала ці-
ленаправленого динамічного розвит-
ку завдяки клопіткій повсякденній ро-
боті засновників агрофірми «Маяк» 
i приватного сільськогосподарського 
підприємства «Плешкані» Золотонісь-
кого району, ТОВ «Дзензелівське», 
«Кищенці», фермерських господарств 
«Петровіт», «Пащенка» Маньківсько-
го району, ТОВ «Світанок», «Агроко» 
Чорнобаївського району та інших гос-
подарств.
 До речі, як повідомляють у Мінагро-
політики, уряд деталізував порядок ви-
користання коштів для підтримки га-
лузі тваринництва. Зокрема, уточнено, 
що відшкодування витрат, профінан-
сованих за рахунок банківських кре-
дитів, здійснюватимуть без урахуван-
ня ПДВ. Також  спеціальну бю джетну 
дотацію за утримання корів надають 
суб’єктам господарювання, які є юри-
дичними особами і власниками цих 
корів. Тож завдяки внесеним змінам 
банки зможуть розробити уніфіковані 
кредитні продукти та активізувати ро-
боту з сільгоспвиробниками для надан-
ня їм кредитних коштів під зазначені 
цілі. ■

ОГОЛОШЕННЯ

 Студентський квиток Національно-
го медичного університету ім. О. О. Бо-
гомольця, серія КВ, №11783252, ви-
даний 01.09.17 на ім’я Шейхаметова 
Мурата Зінуровича, вважати недійс-
ним.

* * *
 Посвідчення учасника бойових дій, 
серія УБД, №040892,видане 28 грудня 
2015 року на і’мя  Палія Сергія Рома-
новича, вважати недійсним.

■

■

ВІДЛУННЯ

Подужати й одужати
Стан здоров’я облитої кислотою громадської активістки 
погіршився, ліки для неї шукали по всьому світу

■

Делiкатний вантаж для киян.❙

СМАКОТА

Пливе кавун по Дніпру 
До Києва прибула перша баржа знаменитих «смугастиків» 
із Херсонщини загальною вагою понад 500 тонн

■
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«Це (державні дотації для великих агрохолдингів) навіть не лобіювання 
їхніх інтересів, а елементи політичної корупції».

Всеволод Кожемяко
глава групи компаній «Агротрейд»

УКРАЇНА МОЛОДА

Наталія ЛЕБІДЬ

Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «Вінницька птахофабрика», що 
належить холдингу «Миронівський хлі-
бопродукт» Юрія Косюка, в серпні от-
римало дві державні дотації на загальну 
суму 187,4 мільйона гривень. Інформа-
ція про це з’явилася на порталі відкри-
тих даних e-data. Зокрема, відповідні до-
тації від Міністерства аграрної політики 
надійшли «Вінницькій птахофабриці» 15 
серпня. Призначення дотацій — «част-
кове відшкодування вартості та реконс-
трукції тваринних ферм і комплексів, 
доїльних залів, підприємств із перероб-
ки сільськогосподарської продукції». Як 
зазначається, дотації направлені підпри-
ємству Косюка в рамках постанови Ка-
бінету Міністрів щодо підтримки тварин-
ництва №107, яку Кабмін ухвалив після 
скандалу з дотаціями підприємствам 
Косюка в 2017 році. Тоді агрохолдинг 
радника Президента отримав близько 
35% усіх передбачених у бюджеті коштів 
на підтримку сільського господарства 
— близько 1,4 мільярда гривень. Нова 
постанова Кабміну мала змінити поря-
док державної підтримки сільськогоспо-
дарських підприємств. Але, як бачимо, 
статус-кво зберігається.

Хто такий Косюк?
 Українська «Вікіпедія» зворушли-
во оповідає, як Юрій Косюк зазнав у да-
леких 90-х свою першу бізнес-невдачу: 
його цех із переробки м’яса (в який він 
вклав власні 100 тисяч доларів) безслав-
но прогорів. Але вже у 1998-му 30-річ-
ний (на той момент) Косюк заснував ЗАТ 
«Миронівський хлібопродукт», а в 2002-
му вийшов на ринок із торговою маркою 
«Наша ряба».
 Відтак Косюк залишався бізнесме-
ном — щоправда, з короткою перервою 
(від липня до грудня 2014-го) на держ-
службу. Півроку наш герой працював 
першим заступником голови адміністра-
ції Президента, а у грудні 2014 року був 
звільнений за наказом Президента і пе-
реведений на посаду позаштатного рад-
ника глави держави.
 Що ще відомо про Косюка? Те, зок-
рема, що він — доларовий мільярдер. І 
зі своїми статками, розмір яких коли-
вається від 1 до 1,5 млрд. доларів, Ко-
сюк стабільно потрапляє в десятку най-
заможніших людей нашої держави за 
версією журналу «Forbes Україна».
 Крім цього, бізнесмен перебуває в 
ще одній десятці — найбільших лати-
фундистів. Його агрокомпанія є четвер-
тою серед найбільших в Україні сільсь-
когосподарських холдингів. Косюк во-
лодіє 370 тисячами гектарів землі, а 
його «Миронівський хлібопродукт» кон-
тролює 60% ринку з виробництва куря-
тини.
 Та якщо для бізнесу в Косюка є 
«Наша Ряба», то для душі — «Версаль» 
поблизу Феофанії. Неозорий маєток «ку-
рячого магната» зняв на початку 2017 
року журналіст Максим Опанасенко. 
«Агробарон Косюк добудував свій «Вер-
саль». Ми були в шоці у 2015-му, коли 
він почав зводити його на території ар-
хеологічної пам’ятки. Тепер уже все го-
тове, і я у ще більшому шоці. Гляньте 
самі», — написав Опанасенко на «Фей-
сбуці». За словами журналіста, відпо-
чинок у парку тепер контролюють соба-
ки, камери спостереження, паркани та 
служба безпеки самого Косюка.
 Окрім власної служби безпеки, у мі-
льярдера Косюка є також ексклюзивне 
право економити на податках. Він має 
преференцію — дотаційні кошти з бю-
джету. Ось що писав про це нардеп Сер-
гій Лещенко: «Якщо ви любите куряти-
ну, то протягом року встигли побувати 
клієнтом зростаючої монополії Юрія Ко-
сюка, який у 2017-му отримав півтора мі-
льярда гривень дотацій з бюджету. Кош-
том пільгового оподаткування Косюк во-
лодіє яхтами і літаками, яким заздрять 
шейхи, а також своїм «Межигір’ям».
 «За січень-вересень (2017-го) Косюк 
заплатив лише 3,15 млрд. гривень при 

виторгу 28 млрд. гривень. Тобто в ньо-
го — найменше податкове навантажен-
ня з усіх бізнесів в Україні, а ПДВ йому 
повертають у більших розмірах, ніж він 
платить до бюджету», — зазначив Ле-
щенко.
 Що ж стосується яхт та літаків, 
«яким заздрять шейхи», то й це має міс-
це. Знову надамо слово Лещенку, якого 
вразила «історія про палац на воді. Ко-
сюк є власником унікального комплек-
су для відпочинку та розваг. У головного 
агропромислового лобіста є те, чого не-
має ні в кого іншого — цілих дві яхти, 
які... приречені бути разом. Головна 
яхта Косюка називається Ace («Туз»), і 
вона є справжнім витвором суднобудів-
ного мистецтва. Може приймати 12 гос-
тей у шести каютах-апартаментах. Є са-
уна, басейн, тренажерний зал, кіноте-
атр», — повідомляє депутат.
 «Але ця 87-метрова красуня ніколи 
не подорожує на самоті. Яхту Косюка за-
вжди супроводжує ще одне судно — це 
помічник Ace, яхта під назвою Garсon 
(«Гарсон»). Вартість Асе склала, за різ-
ними оцінками, 150-180 млню доларів. 
Допоміжне судно «Garсon» обійшло-
ся ще в 20-30 млн. доларів. Друга яхта 
потрібна для того, щоб перевозити вод-
ні іграшки (тендери, водні мотоцикли), 
які займають багато місця, а також вер-
толіт», — пише депутат. (А вертоліт, за-
значимо в дужках, у Косюка такий са-
мий, як у екс-президента США Барака 
Обами — Bell-430 вартістю 3,8 млн. до-
ларів).
 «Ця флотилія Косюка вже стала ле-
гендою в політичних колах України. 
Розповідають, що яхту разом із додат-
ковим кораблем зустрічали то на Маль-
дівах, то на Сардинії, а серед завсідників 
бачили перших осіб нашої держави (...) 
Протягом свого недовгого перебування 
на державній службі Косюк був змуше-
ний заповнити декларацію про майно. 
Дива не сталося — в ній немає ні слова 
ні про його морський палаці Ace, ні про 
допоміжну яхту Garcon. Майно вартістю 
більше 200 мільйонів доларів залишило-
ся непоміченим...» — повідомив Лещен-
ко.

Золоте яєчко для «Нашої ряби»
 А тепер від подібних захопливих сю-
жетів перейдемо до доволі нудних ре-
чей — до зведень Державної фіскальної 
служби, яка інформує про те, що протя-

гом минулого року група компаній «Ми-
ронівський хлібопродукт» Юрія Косюка 
одержала з держбюджету аграрні дота-
ції на суму 1,25 млрд. гривень.
 Другим найбільшим одержувачем 
дотацій є компанії агрохолдингу «Аван-
гард» Олега Бахматюка із загальною су-
мою дотацій 142 млн. гривень. Інші ви-
робники отримали суттєво менші обсяги 
дотацій. Так, на третьому місці за обся-
гом отриманих дотацій ТОВ «Даноша» 
із 33 млн. гривень. Підприємство нале-
жить данським інвесторам.
 Практика виплати подібної допомо-
ги стартувала у 2017 році, коли держава 
почала виплачувати спеціальну бюджет-
ну дотацію для аграрних підприємств. 
Вона була введена наприкінці 2016 року 
і передбачає дотації пропорційно розмі-
ру сплаченого до бюджету ПДВ. Від но-
вації більше за все виграв Косюк і його 
«Миронівський хлібопродукт» — при-
наймні, окрім нього, ніхто не отримував 
понад 150 млн. грн.
 Чим же заслужив Косюк подіб-
ну милість? Лише тим, що є кращим у 
своєму секторі — так принаймні каже 
Прем’єр-міністр Гройсман.
 «Порядок підтримки аграрного сек-
тору, затверджений урядом, передбачає 

підтримку не конкретного підприємця, 
а виробника. Хто більше виробляє, той 
більше й отримує дотацій. Чи справед-
ливо це — сьогодні важко відповісти», 
— зазначив глава уряду, коментуючи 
преференції для Косюка.
 Але це те, що стосувалося минулого 
року. Тоді як до кінця 2018-го, за прог-
нозами низки депутатів, Косюк зможе 
освоїти 2-2,5 млрд. грн. Тим паче що 
в останнього з’явився цікавий бізнес-
партнер — невістка президента Украї-
ни Юлія Порошенко. Президентська ро-
дичка разом із «курячим» олігархом ви-
явилася співавторами проекту Agrohub 
і саме в цій якості були присутніми на 
цьогорічному форумі у Давосі, де роз-
повідали про «успішні кейси та реальні 
готові бізнес-моделі, які працюють і да-
ють результат».
 Проте що саме звело разом Юлію По-
рошенко та Юрія Косюка? Ймовірно, 
їхнє бізнес-партнерство є частиною уго-
ди одного та іншого олігарха. «Власник 
«Миронівського хлібопродукту» допома-
гає Roshen вийти на європейські та інші 
експортні ринки, де Косюк досяг чима-
лих успіхів. Президент, у свою чергу, до-
помагає йому з державними дотаціями і 
виплатою ПДВ. Таким чином Косюк от-
римає бюджетні гроші на нові яхти, ек-
спортуючи свою продукцію в Європу, а 
на внутрішньому ринку — піднімаючи 
ціни до небес. У 2017 році курятина по-
дорожчала на 30-40%. При цьому ті аг-
рарії, які дійсно потребують допомоги, 
бюджетних грошей не отримають», — 
пише видання «РИА Новости. Украи-
на».
 Воно ж додає: «Корпорація Roshen 
має амбітні плани щодо завоювання єв-
ропейського ринку, щоб компенсувати 
втрати на російському ринку. Молочні 
підприємства-корпорації вже домоглися 
чималого успіху на західному напрям-
ку». Це дійсно так і є, адже вінницький 
молочний завод Roshen став українсь-
ким лідером з експорту сухого молока, 
продавши в 2017 році 725 тонн, тобто 
майже половину цієї продукції (1,7 тис. 
тонн). Лідирує Roshen і за такими показ-
никами, як експорт сухого цільного мо-
лока (260 тис. тонн із 346 тис. тонн) і ек-
спорт масла (711 тонн із 3,8 тис. тонн), 
інформує Мінпром.
 Левова частина молочної продукції 
Порошенка й так продається в країнах 
Євросоюзу, однак глава держави хоче 
збільшити свою присутність на цьо-
му ринку, тому розвиває партнерство з 
Юрієм Косюком — людиною, яка є ко-
рисним лобістом подібного роду інтере-
сів. Саме так, очевидно, і виник тандем 
Косюка і Юлії Порошенко, адже бути 
ближче до глави держави вже неможли-
во. А близькість до «Сім’ї» (яке б прізви-
ще не носив її «праотець» зараз) в історії 
українського олігархату завжди була за-
порукою успіху та взаємовигідного пар-
тнерства. ■

ОЛІГАРХАТ

Курник на мільярди
За що уряд так любить агробарона Косюка? Невже за 
виняткові ділові якості?

■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Глава уряду Володимир Гройсман неодноразово обіцяв підтримку аграрної галузі. Вона, за оцін-
ками керівника Кабміну, формує десь шосту частину від усієї виробленої в країні продукції, а тому 
вимагає неухильної допомоги від держави. Правда, Прем’єр заявляє, що має намір допомагати пере-
дусім малим і середнім фермерам. Але в підсумку фінансові «милиці» від держави дістаються гіган-
там галузі, які і без того відмінно себе почувають. «Рентабельність бізнесу МХП становить 38%», — 
уточнює Мар’ян Заблоцький, голова Українського товариства економічних свобод. 
 Дотації — частина бюджетного процесу: відповідні законопроекти на розгляд парламенту вно-
сить Кабмін, після чого депутати доповнюють його правками і голосують пакетом. Саме на стадії пра-
вок лобісти і вносять зручні для найбільших аграріїв розділи або пункти. А у Косюка в парламенті є 
своя невелика, але дієва група підтримки. 
 Однак сам Косюк у блозі на «Українській правді» наприкінці зими пояснював, що дотації вели-
ким аграрним підприємствам — не їхня примха, а ініціатива Ради і Кабміну. «Це рішення влади було 
покликане звести до нуля корупцію в аграрному бізнесі і вивести останній з тіньовою середовища», 
— вказав власник «Нашої Ряби». Мовляв, за принципом «плати більше податків — отримуй більше 
підтримки» і формуються дотації. І якщо агрокомпанія показує свій прибуток, платить податки 
державі, то отримує співмірні дотації.
 Бізнесмен заявив, що завдяки МХП скарбниця отримує стабільні валютні надходження. «У цьому 
контексті дотації — це абсолютно адекватна, виправдана і необхідна підтримка для підприємств, що 
фінансують економіку України», — написав Косюк.
 Гройсман, як і парламентська більшість, судячи з усього, поділяє позицію власника МХП. Однак 
навіть багато колег по бізнесу не готові зрозуміти і прийняти Косюка. Один із них — Всеволод Коже-
мяко, глава групи компаній «Агротрейд», вважає нинішню практику дотування великих агрохолдингів 
у корені неправильною. «Це навіть не лобіювання їхніх інтересів, а елементи політичної корупції», — 
вважає він.

■

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Юрій Косюк у центрі, поруч із ним 
— Юлія Порошенко, невістка чинного Президента.

❙
❙
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Конгломерат iз 14 загальновизнаних 
помісних церков
 Одна з найважливіших відмінностей 
православної церкви від католицької поля-
гає в тому, що православні не мають жорс-
тко централізованої організації у всесвіт-
ньому масштабі. Якщо кожний католик у 
будь-якій країні визнає, мусить визнава-
ти найвищим духовним авторитетом Папу 
Римського, а все католицьке духовенство в 
цілому світі об’єднане в жорстку ієрархіч-
ну структуру під проводом того самого Рим-
ського понтифіка, то світове православ’я 
являє собою конгломерат iз 14 загально-
визнаних помісних церков, які перебува-
ють між собою в євхаристичній (тобто бо-
гословській) єдності, проте організаційно 
є незалежними одна від одної. Відтак Кон-
стантинопольський патріарх хоч і має ти-
тул Вселенського, є тільки «першим серед 
рівних» і не має права втручатися у внут-
рішнє життя інших православних церков. 
Зрозуміло, що ще менше підстав — прак-
тично ніяких — для цього в очільників ін-
ших православних церков, зокрема в Мос-
ковського патріарха.
 На всесвітніх соборах на основі 34-го 
правила Святих апостолів: «Єпископам 
усякого народу слід знати першого в них» 
уже близько півтори тисячі років тому було 
встановлено канонічні правила щодо ство-
рення нових помісних православних цер-
ков — 17-те правило ІV Халкидонського 
собору 451 року та 38-ме правило VІ Конс-
тантинопольського собору 680 року. Згід-
но з цими правилами, в кожній незалежній 
країні, де православні християни склада-
ють більшість населення, ПОВИННА бути 
створена незалежна помісна православна 
церква. Після утвердження незалежності 
єпископи «цього народу» мають зверну-
тися до церкви-«матері», яка досі керува-
ла православними парафіями на цих тере-
нах, натомість та «матір» ЗОБОВ’ЯЗАНА 
надати новій церкві повну незалежність. 
Не може, не має право, якщо захоче, а саме 
зобов’язана. Виконання цих правил завж-
ди було болючим для церков-«матерів». 
Адже для кого з ієрархів може бути при-
ємним скорочення сфери впливу церков-
ної структури, на чолі якої стоїш? І тим не 
менше, світове православ’я завжди дотри-
мувалося цих канонічних правил. 
 1833 року після здобуття Грецією неза-
лежності було проголошено вихід iз підпо-
рядкування Константинопольського пат-
ріарха Елладської православної церкви, 
1865 року створено помісну Румунську цер-
кву, 1872 року, за 6 років до проголошен-
ня незалежності Болгарії, було відновлено 
автокефалію тамтешньої церкви, вперше 
проголошену ще 919 року, 1879 року само-
стійну церкву було створено в Сербії, а 1922 
року — в Албанії. І Константинопольський 
патріархат визнав вихід усіх цих церков з-
під своєї юрисдикції. Так само 1917 року 
було відновлено автокефалію однієї з найс-
таріших православних церков світу — Гру-
зинської. Російська православна церква, 
якій грузини підпорядковувалися в імпе-
рії Романових, зрештою визнала їх право 
на самостійну церкву 1943 року. Навіть на 
крихітному Кіпрі існує самостійна помісна 
церква, яка не підпорядковується ані Кон-
стантинополю, ані Афінам. Із тієї простої 
причини, що Кіпр — незалежна держава, 
яка не входить до складу ані Греції, ані Ту-
реччини. 

Про шовіністів у рясах iз Москви 
та Белграда
 На початку дев’яностих років минулого 
століття під час і після розпаду Радянсько-
го Союзу та Югославії виконання згаданих 
соборних правил зіштовхнулося зі злісним 
саботажем із боку двох помісних церков — 
Російської та Сербської. Шовіністи в ря-
сах із Москви та Белграда вже десятиліт-

тями навідріз відмовляються виконувати 
свій канонічний обов’язок — надати пов-
ну незалежність вірним новостворених (чи 
відроджених) держав, де православні скла-
дають більшість населення — України, Бі-
лорусі, Македонії, Чорногорії... Ні, росія-
ни та серби в принципі не відмовляються 
виконувати канонічні вимоги. Зокрема, 
повну незалежність Українській право-
славній церкві, мовляв, буде надано. Але 
не зараз, колись згодом, коли для «цього 
виникнуть відповідні умови». Коли ж ті 
умови можуть виникнути і навіть в чому 
конкретно вони полягають, не конкрети-
зується. І так триває майже три десятиліт-
тя поспіль! 
 Справжня причина «зволікання» поля-
гає зовсім не в технічних труднощах. Ра-
зом із реваншистським керівництвом Росії 
(нагадаємо, що тамтешній лідер Владімір 
Путін узагалі відмовляє українцям у праві 
на існування як окремій нації, облудно про-
голошуючи їх «єдиним народом» iз росія-
нами, вважає розпад Радянського Сою-
зу «найбільшою геополітичною катастро-
фою ХХ століття» і не приховує своїх мрій 
про відновлення Російської імперії в тій чи 
іншій формі) Московський патріархат вір-
но служить імперським амбіціям світської 
влади. Саме Московський патріарх Кіріл 
є одним з основних розробників і палких 
прибічників антихристиянської концеп-
ції «руского міра». Служіння не Христу, 
а світській владі, імперії, гріх цареслав’я 
взагалі є давньою «традицією» Російської 
православної церкви чи не від самого по-
чатку її утвердження як окремої помісної 
церкви. Згадаємо лише, що з 1700 до 1917 
року на чолі цієї церкви стояла не духов-
на особа, а світський державний чинов-
ник — обер-прокурор Священного синоду. 
Так, такий «порядок» управління церквою 
було запроваджено не за ініціативою духо-
венства, а волею царя Петра І, який узагалі 
всіляко знущався з християнства, зокре-
ма проводив у Москві «Всеп’янійші собо-
ри», тримаючи в руках «хреста», зроблено-
го з двох дерев’яних чоловічих членів. Але 
ж ієрархи цієї «церкви» не виступили про-
ти рішення царя-антихриста, не пішли на 
мучеництво заради віри, а слухняно вико-
нували його блюзнірську волю. І то понад 
два століття! Та й досі за цей гріх Російсь-
ка церква не покаялася. Так само як за те, 
що за часів Сталіна ВСІ єпископи, архіє-
пископи та митрополити РПЦ були аген-
тами КҐБ. Без формальної згоди працю-
вати на криваву антихристиянську спец-
службу російський священик просто не міг 
бути висвячений в отці церкви.
 Ще в 1991 році, відразу після проголо-
шення незалежності України, українсь-
кі священнослужителі в повній відповід-
ності до канонічного права звернулися до 
церкви-«матері» з проханням надати авто-
кефалію. Але Московський патріархат під 
абсолютно надуманими приводами відмо-
вився виконати свій канонічний обов’язок, 

натомість «відлучив» від церкви і навіть 
піддав анафемі тих, хто виступив із такою 
ініціативою, зокрема митрополита, а зго-
дом патріарха Філарета. 
 Відтак в Україні виникло цілих три 
православні церкви — відроджена 1990 
року нечисленна Українська автокефальна 
православна церква, проголошена під час 
визвольних змагань початку ХХ століття 
і знищена більшовиками у 30-ті роки; Ук-
раїнська православна церква Київського 
патріархату, створена колишніми ієрарха-
ми РПЦ, та так звана «Українська» право-
славна церква у складі Московського пат-
ріархату. 
 Визначитися, скільки вірян належать 
до тієї чи іншої церковної адміністрації в 
Україні вкрай складно через те, що значна 
частина українців є, так би мовити, умов-
но віруючими, які регулярно не відвіду-
ють жодної церкви, не сповідаються і не 
причащаються, проте усвідомлюють свою 
приналежність до православної традиції. 
При цьому вони часто не розуміють чи на-
віть не хочуть розуміти відмінностей між 
Київським та Московським патріархатами 
і вважають себе «просто православними», 
за потреби заходять у найближчий право-
славний храм, навіть не цікавлячись його 
юрисдикцією. За даними Центру ім. Ра-
зумкова, 64,7 відсотка українців (по всій 
країні, крім окупованих росіянами Криму 
та ОРДЛО) вважають себе православними. 
З числа православних 39,5 відсотка вва-
жають себе вірянами Київського патріар-
хату, 23,3 — «Української» православної 
церкви (Московського патріархату), 4,8 — 
УАПЦ, 1,3 — безпосередньо РПЦ і аж 25,4 
— «просто» православними. 
 Чому ми беремо в лапки слово «ук-
раїнська» в назві дочір ньої структури Мос-
ковського патріархату в Україні? Адже 
московські ієрархи та їхні українські пос-
лідовники стверджують, нібито саме ця 
структура є єдиною «справжньою» право-
славною церквою в Україні, і має «достат-
ньо» самостійності. Якщо в перші роки 
незалежності вона офіційно звалася УПЦ 
Московського патріархату, то вже чимало 
років тому приставочку МП з назви при-
брали. Завдяки цьому не надто обізнаних 
вірян вводять в оману, намагаючись вида-
ти російське за українське. Проте в офіцій-
ному диптиху Московського патріархату 
згадуються лише дві автономні православ-
ні церкви у складі Російської — Японсь-
ка та Китайська. Про «самоврядну» Ук-
раїнську православну церкви там і згадки 
немає. Мовою богослужіння в «Українсь-
кій» православній церкві є російська з еле-
ментами церковнослов’янської, яку там-
тешні священики «сором’язливо» назива-
ють «слов’янською». Вірні УПЦ МП ка-
зали авторові, нібито якісь священики в 
якихось храмах їхньої конфесії служать і 
українською, проте кожного разу, заходя-
чи до храму цієї церкви я чув службу ви-
нятково російською мовою.

Церква, у якій порядкують вороги 
української нації
 Кільканадцять років тому, ще в се-
редині 90-х, авторові довелося показува-
ти іноземному гостю найбільшу святиню 
українського православ’я — Києво-Пе-
черську лавру, яку український уряд чо-
мусь передав у «користування» українсь-
кій філії РПЦ. Зайве казати, що служба 
в усіх храмах правилася російською мо-
вою, нею ж спілкувалися з людьми чен-
ці та послушники, нею ж були всі напи-
си в усіх печерах. Нічого українського в 
Лавру не допускалося принципово. І зре-
штою, коло входу до Дальніх печер моло-
денький ченчик зібрав навколо себе купу 
українських сільських бабів і віщав їм з 
«чудовою» московською вимовою: «Па-
таму, што нікакой Украіни на самом дєлє 
нєт, ето Расія». З того часу Лавра для мене 
тимчасово закрита як православна святи-
ня. Ну не можу я молитися Богу там, де 
порядкують вороги моєї нації і моєї де-
ржави, які служать не Христу, а потвор-
ній кривавій імперії.
 Кілька місяців тому, коли до Верхов-
ної Ради були запрошені очільники всіх 
основних конфесій України, Президент 
Петро Порошенко запропонував ушану-
вати вставанням пам’ять героїв, які заги-
нули на Донбасі захищаючи свободу та не-
залежність України. Встали всі — право-
славні та католики, баптисти та юдеї, му-
сульмани та лютерани. Залишився сидіти 
тільки митрополит Онуфрій, глава «Ук-
раїнської» православної церкви Мос-
ковського патріархату. 
 Ніхто не зобов’язаний любити Украї-
ну. І такий собі Онуфрій має повне право у 
боротьбі українського народу з облудним 
і жорстоким агресором виступати на боці 
ворогів України. Не має він тільки пра-
ва в цьому разі називати очолювану ним 
структуру «Українською церквою».
 Кіріл, Онуфрій та їхня команда деся-
тиріччями наголошують на неканоніч-
ності створення Київського патріархату. 
Проте ані словом не згадують про те, що 
їхня власна відмова одному з найчислен-
ніших православних народів світу у ство-
ренні власної помісної церкви є ще серйоз-
нішим порушенням канонів. Вселенський 
патріарх Варфоломій нещодавно визнав 
незаконною та такою, що суперечить пра-
вославним канонам, передачу Київської 
митрополії в підпорядкування Московсь-
кому патріарху в 1686 році. І нині він має 
всі можливості для того, щоб виправити 
цю несправедливість, яку можна назвати 
історичною — триває ж бо вже 27 років 
після проголошення незалежності Украї-
ни. Всі ці роки Москва шантажувала всес-
вітнє православ’я загрозою загального 
розколу і домоглася, що інші православ-
ні церкви справді не визнавали Київсь-
кого патріархату. Проте все кардинально 
змінилося 2016 року, коли патріарх Кіріл 
спробував зірвати Всеправославний собор 
на грецькому острові Крит. Він виставляв 
дедалі нові умови Вселенському патріар-
ху, претендуючи, по суті, на керівну роль 
у все світньому православ’ї, і, зрештою, 
РПЦ таки проігнорувала Собор, підбивши 
до цього ж ще три з 14 помісних церков — 
Болгарську, Грузинську та Антіохійську. 
Загроза загального православного розко-
лу стала реальністю. І в Константинополі, 
здається, зрозуміли, що Московський пат-
ріархат треба поставити на місце, доки ще 
не пізно. Патріарх Варфоломій публічно 
заявив, що концепція «Москви — треть-
ого Риму», тобто як третього історично-
го центру всесвітнього християнства, є 
«богословськи неспроможною». Відтак 
склалися всі умови для того, щоб, з одно-
го боку, задовольнити справедливі та за-
конні вимоги українських православних, 
а з іншого — покласти край духовній екс-
пансії Москви.
 Прибічники Московського патріар-
хату в Україні та за її межами як мантру 
повторюють, що у випадку надання Кон-
стантинополем томосу Українській пра-
вославній церкві «проллється кров». Але 
ж нічого такого не буде, якщо структури 
Кіріла, Онуфрія та «православного олігар-
ха» Вадима Новинського не організують 
кривавих сутичок. А якщо прибічники 
імперської ідеї, що намагаються прикри-
тися іменем Христа, все ж підуть на сило-
вий спротив законним вимогам українсь-
ких православних, то можлива кров буде 
цілком на їхній совісті. ■

МИНУЛЕ І ДУМИ

Томос спотикання
Як московський патріарх Кіріл намагається зірвати 
надання незалежності Українській православній церкві

■Олекса ПІДЛУЦЬКИЙ

Уже в перших числах вересня священний 
синод Константинопольського патріар-
хату міг надати Українській православ-
ній церкві томос — документ про повну 
організаційну незалежність, конституціо-
нувати її як рівну серед 14 інших поміс-
них православних церков світу. Втім не 
надасть. Засідання синоду Вселенського 
патріархату, на якому могли  підписати 
Томос щодо надання українській церкві 
автокефалії, перенесли з 10 вересня на 
9-11 жовтня цього року.

Віруючим в Україні не потрібна церква, де порядкують вороги нації.
Фото з сайта tonkosti.ru.

❙
❙
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Ігор ВІТОВИЧ

 Увечері 25 серпня на своє-
му ранчо у штаті Аризона пі-
шов iз життя у віці 81 рік один 
iз найвидатніших американсь-
ких політиків — сенатор від 
Республіканської партії Джон 
Маккейн.
 Його смерті передува-
ла тривала боротьба з аг-
ресивною формою раку — 
гліобластомою: минулого року 
в нього діагностували пухлину 
мозку. 24 серпня стало відомо, 
що Маккейн вирішив припи-
нити лікування, оскільки за-
лишив позаду всі очікування 
щодо свого виживання.
 Маккейн народився у 1936 
році. За прикладом батька та 
діда, які були адміралами ВМС 
США, також обрав кар’єру вій-
ськового, але не моряка, а піло-
та. Під час війни у В’єтнамі його 
взяли в полон і утримували там 
понад п’ять років. 
 Після закінчення військо-
вої служби пішов у політику. У 
1980-х був членом Палати пред-
ставників Конгресу США. Від 
1987-го шість разів обирався се-
натором від штату Аризона. Був 
головою сенатського комітету з 
питань озброєнь. Двічі балоту-
вався у президенти США. У 2008 
році виграв праймеріз і був кан-
дидатом у президенти Сполуче-
них Штатів від Республікансь-
кої партії, однак поступився на 
виборах Бараку Обамі. Маккейн 
був прихильником постійної вій-
ськової присутності США у світі, 

його вважали «яструбом» сто-
совно агресивної Росії. Маккей-
ну належать слова: «Путін пово-
диться як бандит і вбивця».
 У комюніке Республікансь-
кої партії США йдеться, що 
Джон Маккейн пішов iз жит-
тя після «сумлінного служін-
ня Сполученим Штатам Аме-
рики впродовж 60 років». На 
знак скорботи прапори над Ка-
пітолієм та Білим домом були 
приспущені. «Я пережив великі 
пристрасті, я бачив чудові речі, 
я воював і допомагав встанови-
ти мир. Я зайняв своє скромне 
місце в Історії Америки та іс-
торії своїх часів», — написав 
Маккейн у книзі спогадів «Не-
спокійні хвилі». 
 Українські лідери назива-
ють сенатора Республікансь-
кої партії великим другом на-
шої країни. Він відвідував зону 
бойових дій на Донбасі напри-
кінці 2016 року. Приїжджав 
до України під час Революції 
гідності, виступав на майдані 
Незалежності.
 Президент України Пет-
ро Порошенко опублікував до-
пис на «Твіттері», ілюструю-
чи світлинами Джона Маккей-
на часів його перебування в Ук-
раїні. «Сумна звістка для всього 
українського народу — помер 
великий друг України сенатор 
Джон Маккейн. Ми ніколи не за-
будемо його неоціненний внесок 
у розвиток демократії і свободи 
в Україні та підтримку нашої 
держави. Співчуття родині та 
усьому американському наро-

дові», — написав Порошенко. 
 «На таких особистостях, як 
Джон Маккейн світ і тримаєть-
ся. Бо, на відміну від переваж-
ної більшості політиків, по-
няття справедливості, гідності 
і порядності для нього не були 
порожнім звуком. Він зали-
шиться прикладом. А це голов-
не. Дякуємо!» — написав екс-
керівник  МЗС України Володи-
мир Огризко. Загальний рефрен 
відгуків українських політиків 
та громадян України на смерть 
сенатора Маккейна простий: 
«Прощавай, друже». 
 Маккейн був одним iз неба-
гатьох у Республіканській пар-
тії опонентів чинного президен-
та США Дональда Трампа. Він 
засуджував Трампа за відхід 
цінностей Америки та її тради-
ційної ролі світового лідера. Він 
назвав нещодавню зустріч Трам-
па з Путіним у Гельсінкі «трагіч-
ною помилкою». Джон Маккейн 
тоді додав, що шкоду, яку завдає 
Трамп своєю наївністю, егоїз-
мом та симпатією до автократів, 
навіть важко оцінити. Маккейн 
завжди був непримиримим кри-
тиком агресивних дій кремлівсь-
кої влади, прибічником більш 
жорстких санкцій проти Росії. 
Так званий «закон Маккейна», 
прийнятий цього місяця, заклав 

у бюджеті США на 2019 рік 250 
млн. доларів допомоги Україні, 
замість запропонованих раніше 
200 млн. доларів. 
 Дональд Трамп намагався 
всіляко принизити Маккейна, 
він цинічно заявив, що той став 
героєм війни лише за те, що по-
бував у полоні. Згідно з повідом-
ленням «Нью-Йорк Таймс», за 
заповітом Маккейна, Дональд 
Трамп не має брати участi в його 
похоронi, на якому натомість очі-
кують екс-президентiв Барака 
Обаму та Джорджа Буша-молод-
шого, а також чинного віце-пре-
зидента США Майка Пенса. До 
поховання труна з тілом небіж-
чика стоятиме в будинку законо-
давчої асамблеї штату Аризона. 
Маккейна поховають у місті Ан-
наполіс, штат Меріленд. 
 Натомість газета «Вашин-
гтон Пост» повідомила вчора, 
що президент США Дональд 
Трамп заборонив Білому дому 
оприлюднювати заяву, в якій 
високо оцінюють героїзм і жит-
тя сенатора Джона Маккейна. 
Відповідна чернетка заяви була 
написана ще в останні дні жит-
тя Маккейна, а після його смер-
ті відкоригована для оприлюд-
нення прес-секретарем Білого 
дому Сарою Сандерс та її поміч-
никами. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Тисячі людей вийшли 26 сер-
пня на антиурядовий протест у 
центрі столиці Молдови — Ки-
шиневі, повідомляє «Німець-
ка хвиля». За даними поліції, в 
ньому взяли участь близько 6,5 
тисячі осіб. Організатори вважа-
ють, що учасників було в кілька 
разів більше.
 Учасники протестують про-
ти політики уряду, очолюваного 
Демократичною партією, ліде-
ром якої є суперечливий мільяр-
дер-олігарх Володимир Плахот-
нюк. Люди з прапорами Молдо-

ви та ЄС вигукували слогани на 
кшталт «Геть мафію» та «Пла-
хотнюка — до тюрми». Демонс-
трацію організували проєвро-
пейські опозиційні партії: «Дія 
та солідарність», «Платформа 
Гідність і Правда» («Платфор-
ма DA») та Ліберально-демок-
ратична.
 Маніфестанти ухвалили резо-
люцію, в якій зажадали відстав-
ки уряду; анулювання змішаної 
ви борчої системи; організації та 
проведення вільних виборів за 
пропорційною системою; виз-
нання результатів виборів мера 
Кишинева, які були анульовані 

рішенням судів; припинення пе-
реслідування опозиції і притяг-
нення до кримінальної відпові-
дальності тих, хто причетний до 
крадіжки мільярда доларів США 
з банківської системи країни.
 Активісти тримали прапори 
Молдови і Європейського союзу 
і били в барабани. Тисячі полі-
цейських стежили за громад-
ським порядком, але в дії мані-
фестантів не втручалися. Вони 
вишикували кордони на цент-
ральній площі на початку акцій 
протесту, щоб не допустити сути-
чок прихильників і противників 
правої опозиції.
 Кілька сотень учасників ма-
сової акції протесту залишилися 
ночувати на центральній площі 
Кишинева. На площі Великих 
Національних зборів вони вста-
новили близько 20 наметів, при-
везли воду, їжу, спальні мішки, 
повідомляє кореспондент інфор-
магенції «Інтерфакс».
 Вони закликали продовжу-
вати протест і 27 серпня. Голова 

опозиційної партії «Платформа 
DA» Андрей Нестасе заявив, що 
він очолює цю акцію і сам буде 
ночувати в одному з наметів. 
«Ми так вирішили, щоб про-
вести тут таку «Ніч свободи» — 
зустріти День незалежності, 27 
серпня, в центрі Кишинева», — 
сказав Нестасе.
 Нагадаємо, протести проєв-
ропейських сил у Кишиневі не 
вщухають вже кілька місяців.

 Проросійський президент 
Молдови Ігор Додон відреагував 
на недільні протести в столиці за-
явою у «Фейсбуці»: «Те, що зро-
били партії на площі Великих 
Національних зборів, — це гань-
ба для демократії, і дуже сумно, 
що це відбувається напередодні 
Дня незалежності. Ніхто не має 
морального права використову-
вати людей для маневрів у своїх 
політичних цілях». ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Дні традиційного стаціонарного зв’язку 
у Франції пораховані, повідомив 26 серпня 
сайт Міжнародного французького радіо з 
посиланням на заяву найстарішого фран-
цузького оператора телефонного зв’язку 
Orange (колишній France Telecom).
 «15 листопада 2018 року. Запам’ятайте 
цю дату. Через 139 років після створення 
першої телефонної лінії у Франції країна 
розпочинає скасовувати стандартні стаціо-
нарні телефони», — говориться у повідом-
ленні. 
 Це означає, що надалі, щоб користува-
тись стаціонарним міським телефоном, ко-
ристувачі повинні будуть встановити інтер-
нет-модеми. Бо вже більше не буде мож-
ливості підключати телефони до звичайної 
проводової телефонної мережі. 
 Починаючи з 15 жовтня телефонний 
оператор Orange більше не буде надавати 
нові абонементи на користування міською 
телефонною мережею. При переїзді клієн-
ти повинні будуть переходити на зв’язок че-
рез інтернет. У 2023 році Orange поступово 
розпочне ліквідовувати лінії телефонного 
зв’язку та обіцяє випустити просте в обслу-
говуваннi обладнання для найменш «про-
сунутих» у новітніх технологіях людей по-
хилого віку. 
 Генеральний директор Французької 
федерації операторів телекомунікації по-
яснює це тим, що обладнання стаціонар-
них мереж дуже застаріло. «Комутатори, 
випущені сорок років тому, часто виходять 
iз ладу, а знайти запчастини дуже важко», 
— говорить він. 
 «Держава є гарантом цієї послуги, тому 
в кожного француза є доступ до якісного 
телефонного зв’язку за розумною ціною. 
Але для цієї послуги немає потреби вико-
ристовувати технологію громадських теле-
фонних мереж», — заявила і держсекре-
тар міністерства економіки Дельфін Жені-
Стефан.
 На цей час iз 20 мільйонів користувачів 
стаціонарного телефонного зв’язку у Фран-
ції лише 9,4 мільйона користуються стаціо-
нарними телефонними лініями. 
 Після початку стрімкого поширення 
стільникового зв’язку питання про «смерть» 
традиційних проводових мереж телефонно-
го зв’язку зависло в повітрі. Франція роз-
почала вирішувати проблему однією з пер-
ших. ■

СУСІДИ

Святкові протести
День незалежності у Молдові відзначають 
під заклики відставки уряду

■

Акція протесту в Кишиневі 26 серпня.❙

КІНЕЦЬ ЕПОХИ

Телефон 
доживає 
останні дні
Стільниковий зв’язок 
витісняє стаціонарний

■

Україна лідирує  за 
кількістю хворих 
на кір 
 Кількість випадків захворюванос-
ті на кір у Європі б’є рекорди, а Ук-
раїна — європейський лідер, пові-
домила Всесвітня організація охоро-
ни здоров’я. Ще рік тому Україна була 
на третьому місці.  Понад 41 тисяча 
європейців інфікувались хворобою за 
перше півріччя 2018 року, в результаті 
чого зафіксували 37 смертей. Минуло-
го року в Європі було 23 тис. 927 ви-
падків захворювання, а 2016 року — 
5 тис. 273. За даними ВООЗ, за пер-

ше півріччя на кір в Україні захворіли 
23 тис. людей — більша частина всіх 
європейських хворих. Зростання тем-
пів захворювання вражає найбільше, 
адже за півроку вже захворіло в шість 
разів більше українців, ніж за весь ми-
нулий рік. Експерти вказують, що при-
чиною стрімкого поширення кору є 
падіння рівня вакцинації. Навіть в Ан-
глії цього року зафіксували 807 випад-
ків кору. Це переважно люди, які за-
разились під час подорожей до країн 
континенту, де стрімко поширюється 
хвороба. Кір є дуже заразною хворо-
бою та поширюється повітряно-кра-

пельним шляхом. Вакцина MMR може 
запобігти інфекції, проте вакцинацію 
дискредитували дослідження, що по-
казали можливий зв’язок вакцини з 
розвитком аутизму.

Молдова не має наміру 
продовжувати контракт iз 
«Газпромом»
 Влада Молдови не планує підпи-
сувати новий контракт iз російським 
«Ґазпромом» на постачання газу. Про 
це повідомив молдовський міністр еко-
номіки та інфраструктури Кирило Га-
буріч. Кишинів має підписаний із «Ґаз-

промом» договір на постачання газу до 
2019 року. Цього місяця Молдова має 
намір почати будівництво газопроводу, 
що з’єднає її газотранспортну систему 
з румунською. Проект мають заверши-
ти за 10 місяців. Тоді з’явиться мож-
ливість імпортування альтернативно-
го російському блакитного палива. 
Завдяки цьому Молдова зможе купува-
ти газ за конкурентоспроможними ціна-
ми. Нині країна імпортує з Росії сиро-
вину на підставі договору, підписано-
го 10 років тому. Ціни на газпромівсь-
кий газ змінюються залежно від ціни на 
нафту на світових ринках.

ВТРАТИ

Прощавай, друже
Помер великий помічник України 
американський сенатор Джон Маккейн

■

Джон Маккейн виступає на майдані Незалежності у Києві.❙

НОВИНИ ПЛЮС■



КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 5.20 ТСН

09.30 Чотири весілля

10.45, 12.20 Одруження 

наосліп

12.30, 14.10 Міняю жінку

15.45 Сімейні мелодрами

17.10 Т/с «Моє чуже життя»

20.30, 21.30 Мелодрама 

«Школа. Недитячі ігри»

22.35 Комедія «Усі у захваті 

від Мері»

01.00 Мелодрама «Все одно 

ти будеш мій»

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, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.20, 12.25 Т/с «Гречанка»

13.00 Х/ф «Час відпочинку 
із суботи до 
понеділка»

14.50, 15.45, 16.45 Речдок

18.00, 4.00 Стосується 

кожного

20.00, 5.15 Подробиці

20.40 Т/с «Східні солодощі-2»

00.25 Т/с «Лілії»

02.50 уДачний проект

04.45 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 Зоряний шлях

10.30 Реальна містика

12.30 Т/с «Черговий лікар-2»

14.30, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-3»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «Затьмарення»

23.30, 2.00 Т/с «CSI: Маямі»

01.30 Телемагазин

04.10 Зоряний шлях

04.40 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.10 Служба розшуку дітей

03.15, 2.20 Зона ночі

05.20 Абзац

07.09, 8.29 Kids Time

07.10 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

08.30 Половинки

13.00 Т/с «Ми такі!»

17.00 Заробітчани

18.00 Шоу Оля

19.00 Хто проти блондинок

21.00 Київ вдень та вночі

22.00 Х/ф «Блейд»

00.20 Х/ф «Нічого 

втрачати»

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.30, 8.45, 12.45, 15.45, 

18.45, 21.10 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35, 20.20 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини 

10.10 Більше ніж правда

11.15 Антизомбі

12.05, 13.20 Х/ф «Січнева 

людина»

14.25, 16.20 Дизель-шоу

17.25, 21.30 Т/с «Нюхач»

22.45 «На трьох»

23.55 Х/ф «З життя таємих 

агентів»

01.40 Т/с «У полі зору»

03.05 Топ-10

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

05.00 Top Shop
06.00 Х/ф «Жіноча робота 

з ризиком для 
життя»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Алмази для 

Марії»
10.40 Кримінальні справи
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.50 

Свідок
12.50, 19.30 Т/с «Коломбо»
14.25, 3.40 Речовий доказ
15.50, 16.50 Легенди карного 

розшуку
21.10, 1.15 Т/с «Дуель під 

сонцем»
23.45 Т/с «Кулагін і партнери»
03.20 Випадковий свідок
04.10 Правда життя. Професії

UA.Культура

06.00 Гімн України 
06.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Софія 
Майданська

06.25 Документальна 
програма «Українська 
рапсодія» 

07.00 Новини 
07.00 Погода
07.05 Лайфхак українською 
07.15 #ПроСлово з Сашею 

Кольцовою
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 Полтавщини 
10.10 Українська читанка. 

Андрій Бондар
10.20 #ПроСлово з Сашею 

Кольцовою
10.40 Лайфхак українською 
10.55 Хочу бути
11.15 Візитки Карпат 
11.25 100 років української 

історії
11.30 100 років української 

літератури
11.45 #ПроСлово з 

Олександром Михедом
11.50 100 років українського 

кінематографа
12.10 Національна опера 

України. Йоган Штраус. 
«Віденський вальс»

14.00 Документальна 
програма «Бюджетний 
відпочинок». Неаполь 

14.30 РадіоДень
14.55 Українська читанка. 

Любко Дереш
15.00 UA.МУЗИКА. кліп 
15.10 РадіоДень «Життя+» 
15.30 Хто в домі хазяїн? 
15.50 Хочу бути
16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. «Твій 
час»/«Модуль знань»

16.50 100 років української 
історії

16.55 100 років української 
літератури

17.10 #ПроСлово з 
Олександром Михедом

17.15 100 років українського 
мистецтва

17.30 #МузLove з Любою 
Морозовою

18.00 Новини (із 
сурдоперекладом)

18.30 Тема дня 
19.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Роман 
Балаян

20.30 #KіноWALL з Сергієм 
Тримбачем 

21.00 Київський академічний 
Молодий театр. Іван 
Нечуй-Левицький. 
«Кайдаші» (12+)

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

Герасим’юк — Софія 
Майданська

01.25 Світло 
02.20 Київський академічний 

Молодий театр. Павло 
Ар»є «Сталкери» (18+)

03.35 Київський академічний 
Молодий театр. Іван 
Нечуй-Левицький. 
«Кайдаші» (12+)

05.30 #KіноWALL з Сергієм 
Тримбачем 

 
СТБ

06.15, 19.55, 22.45 
МастерШеф

11.15 Т/с «Анатомія Грей»
13.05 Битва екстрасенсів
15.25 Містичні історії 
17.30, 22.00 Вікна-новини

18.00 Т/с «Здамо будиночок 
біля моря»

23.45 Один за всіх

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, 2.45 Облом.UA.
09.35, 18.15 Спецкор
10.15, 18.50 ДжеДАІ
10.55, 17.15 Загублений світ
13.05 Нове «Шалене відео 

по-українськи»
13.20 Х/ф «Некерований»
15.20 Х/ф «Універсальний 

агент»
19.25, 20.30 Т/с «Опер за 

викликом-3»
21.40, 23.25 Т/с «Касл-6»
01.05 Т/с «Моссад-2»
02.00 Т/с «Команда»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Арсенал» — «Вест 
Гем». ЧА

07.45, 18.45, 3.30 Передмова 
до турніру. Ліга Націй 
УЄФА

08.15 «Наполі» — «Мілан». 
ЧІ

10.00, 15.40, 22.45 Футбол 
NEWS

10.20 «Олімпік» — 
«Шахтар». ЧУ

12.05 «Великий футбол»
13.50 «МЮ» — «Тоттенгем». 

ЧА
16.00 ЧА. Огляд туру
16.55 «Маріуполь» — 

«Львів». ЧУ
19.15 «Аякс» — «Динамо» 

(К). Плей-оф. ЛЧ УЄФА
21.00, 23.55 Ніч ЛЧ
21.45 «Динамо» (К) — 

«Аякс». ЛЧ УЄФА

00.45 ЧІ. Огляд туру
01.40 «Ньюкасл» — «Челсі». 

ЧА
04.00 «Інтер» — «Торіно». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00 «Фіорентина» 
— «К’єво». ЧІ

07.50, 23.55 Топ-матч
08.00 «МЮ» — «Тоттенгем». 

ЧА
09.50 ЧА. Огляд туру
10.45 «Рома» — «Аталанта». 

ЧІ
12.35, 21.15 Передмова до 

турніру. Ліга Націй 
УЄФА

13.05 «Чорноморець» 
— «Динамо». ЧУ

14.55 «Вулвергемптон» 
— «Ман Сіті». ЧА

16.45 ЧІ. Огляд туру
17.40 «Ювентус» — «Лаціо». 

ЧІ
19.30 «Олімпік» — 

«Шахтар». ЧУ
21.45 «Динамо» (З) — «Янг 

Бойз». ЛЧ УЄФА
00.05 «Наполі» — «Мілан». 

ЧІ

01.50 Огляд вівторка. ЛЧ 
УЄФА

02.20 «Маріуполь» — 
«Львів». ЧУ

04.05 «Ліверпуль» — 
«Брайтон». ЧА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
07.10, 14.10 Правда життя
08.10 Дика природа Африки
08.45 Африканські річки: 

дари дощів
09.15, 17.00 Шалена подорож
10.15 Наші
11.15 Скарб.UA
12.15 Містична Україна
13.10 Скептик
15.05, 23.45 Великі танкові 

битви
16.00, 21.50 Битва рибалок
17.50, 22.50 У пошуках 

інновацій
18.50 Фантастичні історії
20.45, 0.30 Речовий доказ
01.30 Академік Корольов
02.10 Україна: забута історія
03.00 Великі українці
05.10 Бандитська Одеса

К1

06.30 Top Shop
07.40 TiBi Абетка
07.50 Чи знаєте ви, що...
08.15 Т/с «Дикий ангел»
09.10, 12.00, 13.00, 14.00, 

20.00, 21.00, 23.50, 0.50 
Орел і решка

22.00 Вірю не Вірю
01.45 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф 

«Румпельштільцхен»
11.00, 0.30 Т/с «Якось у 

казці»
12.00 Т/с «Домашній арешт»
13.00 Країна У
14.00, 20.00 Одного разу під 

Полтавою
15.00, 3.20 Віталька
17.00, 2.30 Панянка-селянка
18.00 Чотири весілля
22.00 Одного разу в Одесі
23.00 ЛавЛавCar
01.30 Теорія зради
05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00, 19.25 Д/ф «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!

09.35 М/с «Гон»
09.50 Додолики
10.00 Хто в домі господар?
10.35 Телепродаж
10.55, 22.45 Д/ф «Неповторна 

природа»
12.00 Д/ф «Смаки культур»
13.10, 14.30 РадіоДень
13.45 Лайфхак українською
13.55 Складна розмова
15.20 Т/с «Оповідання ХІХ 

століття»
16.35 Д/ф «Гордість світу»
17.05 Т/с «Монро»
18.00, 0.15 Інформаційна 

година
19.00 Перший на селі
20.30 Наші гроші
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.45 Д/ф «Таємниці 

людського мозку»
23.45, 4.05 #KіноWALL з 

Сергієм Тримбачем
01.15 Розсекречена історія
02.10 Війна і мир
02.55 Світ навколо
03.40 Тема дня
04.30 Фольк-music
05.30 Д/ф «Незвичайні 

культури»
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Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити 
«Україну молоду» на четвертий квартал

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2018 рiк:

на місяць — 59 грн. 81 коп.,

на два місяці — 119 грн. 62 коп.,

до кінця року — 179 грн. 43 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 79 грн. 81 коп.,

на два місяці — 159 грн. 62 коп.,

до кінця року — 239 грн. 43 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 21 грн. 51 коп.,

на два місяці — 43 грн. 02 коп.,

до кінця року — 64 грн. 53 коп.

Передплатний iндекс — 49497

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

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi 
— як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-
журналiсти оцiнюють як головну нацiональну 
газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi нама-
гатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i 
вашої уваги, шановнi читачi.
 Хто з вас, шановнi читачi, не встиг передпла-
тити «Україну молоду» на 2018 рiк чи не продов-
жив передплату на наступні місяці, це можна зро-
бити по всій Україні до 18 вересня включно, i ви 
отримуватимете газету з жовтня.
 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, 5.20 ТСН

09.30 Чотири весілля

10.45, 12.20 Одруження 

наосліп

12.30, 14.10 Міняю жінку

15.45 Сімейні мелодрами

17.10 Т/с «Моє чуже життя»

20.30, 21.35 Мелодрама 

«Школа. Недитячі ігри»

22.40 Комедія «Любов зла»

00.50 Мелодрама «Шанс на 

кохання»

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, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.20, 12.25 Т/с «Гречанка»

13.00 Х/ф «Двоє 
під однією 
парасолькою»

14.50, 15.45, 16.45 Речдок

18.00, 19.00, 4.05 Стосується 

кожного

20.00, 5.20 Подробиці

20.40 Т/с «Східні солодощі-2»

00.25 Т/с «Лілії»

02.50 уДачний проект

04.50 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 Зоряний шлях

10.30 Реальна містика

12.30 Т/с «Черговий лікар-2»

14.30, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-3»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «Затьмарення»

23.30, 2.00 Т/с «CSI: Маямі»

01.30 Телемагазин

04.10 Зоряний шлях

04.40 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.40 Зона ночі

05.00 Абзац

06.59, 8.19 Kids Time

07.00 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

08.20, 18.00 Шоу Оля

09.20 Половинки

13.10 Т/с «Ми такі!»

17.00 Заробітчани

19.00 Кохання на виживання

21.00 Київ вдень та вночі

22.00 Х/ф «Блейд-2»

00.10 Х/ф «Блейд»

02.30 Служба розшуку дітей

ICTV

04.05 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашинґтон

04.30, 8.45, 12.45, 15.45, 

18.45, 21.10 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35, 10.00 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини 

11.00, 17.30, 21.30 Т/с «Нюхач»

12.10, 13.20 Х/ф «З життя 
таємих агентів»

14.35, 16.20 Дизель-шоу

20.20 Секретний фронт

22.50 «На трьох»

00.00 Х/ф «Божевільня»
01.50 Т/с «У полі зору»

03.15 Топ-10

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.30, 8.35 Огляд преси

06.45, 8.00, 17.00 Час новин. 

Київ

07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 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

05.10, 4.45 Top Shop

06.10 Х/ф «Провінційний 
анекдот»

06.55 Х/ф «Добрі наміри»
08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Небезпечно 
для життя!»

10.45 Кримінальні справи

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 3.05 

Свідок

12.50, 19.30 Т/с «Коломбо»

14.20 Речовий доказ

15.50, 16.50 Легенди карного 

розшуку

21.20, 1.15 Т/с «Дуель під 

сонцем»

23.45 Т/с «Кулагін і партнери»

03.35 Випадковий свідок

03.45 Правда життя. Професії

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Софія 

Майданська

06.30 Документальна 

програма «Скіфія. 

Царство курганів» 

07.00 Новини 

07.00 Погода

07.05 Лайфхак українською 

07.20 #ПроСлово з Тарасом 

Компаніченком

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 Полтавщини 

10.10 Українська читанка. 

Олександр Ірванець

10.20 #ПроСлово з Тарасом 

Прохаськом

10.40 Лайфхак українською 

10.55 Школа Мері Поппінс

11.15 Візитки Карпат 

11.25 100 років української 

історії

11.30 100 років української 

літератури

11.45 #ПроСлово з Сашею 

Кольцовою

11.55 100 років українського 

мистецтва

12.10 Національний центр 

театрального мистецтва 

ім. Леся Курбаса. 

Творча майстерня 

«Театр у кошику» «Я 

йду, Христе…»

14.00 Документальний 

серіал « Бюджетний 

відпочинок». Валенсія

14.30 РадіоДень

14.55 Українська читанка. 

Юрій Вінничук

15.05 UA.МУЗИКА. кліп 

15.10 РадіоДень «Життя+» 

15.30 Хто в домі хазяїн? 

15.50 Школа Мері Поппінс

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. «Твій 

час»/«Модуль знань»

16.50 100 років української 

історії

16.55 100 років української 

літератури

17.10 #ПроСлово з Олегом 

Скрипкою

17.15 100 років українського 

кінематографа

17.30 #KіноWALL з Сергієм 

Тримбачем

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.30 Тема дня 

19.00 Спецпроект до річниці 

Іловайської трагедії 

20.30 #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим

21.00 Київський академічний 

Молодий театр. Андрій 

Курейчик «Людина і 

вічність» (18+)

23.00 Новини

23.30 Тема дня

23.55 Фольк-music 

00.55 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Софія 

Майданська

01.25 Війна і мир 

02.20 Київський академічний 

Молодий театр. Павло 

Ар’є, «Сталкери» 18+

03.35 Київський академічний 

Молодий театр. Андрій 

Курейчик «Людина і 

вічність» (18+)

05.30 #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим

 

СТБ

05.55, 20.00, 22.45 

МастерШеф

11.15 Т/с «Анатомія Грей»

13.05 Битва екстрасенсів

15.25 Містичні історії 

17.30, 22.00 Вікна-новини

18.00 Т/с «Здамо будиночок 

біля моря»

23.40 Один за всіх

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, 17.10 Загублений світ

13.00 Помста природи

13.20 Х/ф «День, коли 
Земля зупинилася»

15.20 Х/ф «Ікар»
19.25, 20.35 Т/с «Опер за 

викликом-3»

21.45, 23.30 Т/с «Касл-6»

01.10 Т/с «Моссад-2»

02.05 Т/с «Команда»

03.35 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 13.40 Топ-матч

06.10 «Чорноморець» 

— «Динамо». ЧУ

08.10, 23.55 «Динамо» (З) 

— «Янг Бойз». ЛЧ 

УЄФА

10.00, 15.40, 22.45 Футбол 

NEWS

10.20 Огляд вівторка. ЛЧ 

УЄФА

10.55 «Ювентус» — «Лаціо». 

ЧІ

12.45 ЧА. Огляд туру

13.50 «Олімпік» — 

«Шахтар». ЧУ

16.00, 18.35 Ніч ЛЧ

16.45 «Динамо» (К) — 

«Аякс». ЛЧ УЄФА

19.25, 1.45 Сіткорізи

19.55 «МЮ» — «Тоттенгем». 

ЧА

21.45 «Зальцбург» — 

«Црвена Звезда». ЛЧ 

УЄФА

02.15 «Олександрія» 

— «Ворскла». ЧУ

04.05 «Вотфорд» — 

«Кристал Пелес». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00, 11.55, 23.55 Топ-матч

06.10 «Рома» — «Аталанта». 

ЧІ

08.00, 10.35 Ніч ЛЧ

08.45, 0.40 «Динамо» (К) 

— «Аякс». ЛЧ УЄФА

11.25, 18.50 

Передмова до турніру. 

Ліга Націй УЄФА

12.15 «Ньюкасл» — «Челсі». 

ЧА

14.05, 21.10 Огляд вівторка. 

ЛЧ УЄФА

14.40 «Фіорентина» 

— «К’єво». ЧІ

16.30 Сіткорізи

17.00 «Арсенал» — «Вест 

Гем». ЧА

19.20 «Динамо» (З) — «Янг 

Бойз». ЛЧ УЄФА

21.45 «ПАОК» — «Бенфіка». 

ЛЧ УЄФА

00.10 Огляд середи. ЛЧ 

УЄФА

02.25 «Зальцбург» — 

«Црвена Звезда». ЛЧ 

УЄФА

04.10 «Олімпік» — 

«Шахтар». ЧУ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.10, 14.10 Правда життя

08.10 Африканські річки: 

дари дощів

09.15, 17.00 Шалена подорож

10.15 Місця сили

11.15 Скарб.UA

12.15 Містична Україна

13.10 Скептик

15.05, 23.45 Великі танкові 

битви

16.00, 21.50 Битва рибалок

17.50, 22.50 У пошуках 

інновацій

18.50 Фантастичні історії

20.45, 0.30 Речовий доказ

01.20 Підроблена 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, 23.50, 0.50 

Орел і решка

22.00 Вірю не Вірю

01.40 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

09.45 Х/ф «Русалонька»

11.00, 0.30 Т/с «Якось у 

казці»

12.00 Т/с «Домашній арешт»

13.00 Країна У

14.00, 20.00 Одного разу під 

Полтавою

15.00, 3.20 Віталька

17.00, 2.30 Панянка-селянка

18.00 Чотири весілля

22.00 Одного разу в Одесі

23.00 ЛавЛавCar

01.30 Теорія зради

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 Д/ф «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!

09.35 М/с «Гон»

09.50 Додолики

10.00 Хто в домі господар?

10.35 Телепродаж

10.55 Д/ф «Неповторна 

природа»

12.00 Д/ф «Смаки культур»

13.10, 14.30 РадіоДень

13.45 Лайфхак українською

13.55 Наші гроші

15.20 Т/с «Оповідання ХІХ 

століття»

16.35 Д/ф «Гордість світу»

17.05 Т/с «Монро»

18.00, 0.15 Інформаційна 

година

19.00 Спецпроект до річниці 

Іловайської трагедії

19.35 Документальна 

програма

21.25, 3.20 Новини. Спорт

21.45 Д/ф «Війна химер»

23.45, 4.05 #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим

01.15 Розсекречена історія

02.10 Війна і мир

02.55 Світ навколо

03.40 Тема дня

04.30 Фольк-music

05.30 Д/ф «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, 5.20 ТСН

09.30 Чотири весілля

10.45, 12.20 Одруження 

наосліп

12.30, 14.10 Міняю жінку

15.45 Сімейні мелодрами

17.10 Т/с «Моє чуже життя»

20.30, 21.45 Мелодрама 

«Школа. Недитячі ігри»

22.45 Комедія «Ржевський 

проти Наполеона»

00.30 Х/ф «Здійнятися над 
сонцем»

04.40 Мелодрама «Шанс на 

кохання»

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, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.20, 12.25 Т/с «Гречанка»

12.50 Х/ф «Ідеальний 

чоловік»

14.50, 15.45, 16.45 Речдок

18.00, 19.00, 4.05 Стосується 

кожного

20.00, 5.15 Подробиці

20.40 Т/с «Східні солодощі-2»

00.25 Т/с «Лілії»

02.50 уДачний проект

04.45 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, 3.45 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях

10.30 Реальна містика

12.30 Т/с «Черговий лікар-2»

14.30, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-3»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «Затьмарення»

23.20 Контролер

00.00, 2.15 Т/с «CSI: Маямі»

01.45 Телемагазин

04.30 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.30 Зона ночі

05.10 Абзац

06.49, 8.09 Kids Time

06.50 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

08.10, 18.00 Шоу Оля

09.10 Половинки

13.10 Т/с «Ми такі!»

17.00 Заробітчани

19.00 Хто зверху?

21.00 Київ вдень та вночі

22.00 Х/ф «Блейд: трійця»

00.10 Х/ф «Блейд-2»

02.25 Служба розшуку дітей

ICTV

04.10 Скарб нації

04.15 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, 17.35, 21.30 Т/с 

«Нюхач»

12.15, 13.20 Х/ф 
«Божевільня»

14.30, 16.20 Дизель-шоу

20.20 Інсайдер

22.40 «На трьох»

23.50 Х/ф «Дівчина з тату 
дракона»

02.45 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

05.45 Х/ф «Дрібниці життя»
07.00 Х/ф «Шкіра»
08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Сім днів до 
весілля»

10.40 Кримінальні справи

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 3.05 

Свідок

12.50, 19.30 Т/с «Коломбо»

14.40 Речовий доказ

15.55, 16.50 Легенди карного 

розшуку

21.20, 1.15 Т/с «Дуель під 

сонцем»

23.45 Т/с «Кулагін і партнери»

03.35 Випадковий свідок

03.45 Правда життя. 

Професії»

04.45 Top Shop

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Софія 

Майданська

06.25 Документальна 

програма «Віденськими 

стежками Івана Франка. 

Подорож на захист 

честі»

07.00 Новини 

07.00 Погода

07.05 Лайфхак українською 

07.20 #ПроСлово з 

Олександром Ірванцем

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 Полтавщини 

10.10 Українська читанка. 

Галина Крук

10.20 #ПроСлово з Тарасом 

Компаніченком

10.40 Лайфхак українською 

10.55 Як це? 

11.20 Візитки Карпат 

11.25 100 років української 

історії

11.30 100 років української 

літератури

11.45 #ПроСлово з Тарасом 

Компаніченком

11.55 100 років українського 

кінематографа

12.10 Київський академічний 

Молодий театр. 

«Інкрустації». Поетична 

вистава за віршами 

Ліни Костенко

14.00 Документальна 

програма «Бюджетний 

відпочинок». Хельсінки

14.30 РадіоДень

14.55 Українська читанка 

Сергій Жадан 

15.05 UA.МУЗИКА. кліп 

15.10 РадіоДень «Життя+» 

15.30 Мистецькі історії

15.45 Як це? 

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. «Твій 

час»/«Модуль знань»

16.50 100 років української 

історії

16.55 100 років українського 

мистецтва

17.10 #ПроСлово з Оксаною 

Забужко

17.15 100 років української 

літератури

17.30 #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим

18.00 Новини 

(з сурдоперекладом)

18.30 Тема дня 

19.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Роман 

Балаян

20.30 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом 

21.00 Спецпроект 

«Іловайськ»

21.25 Документальна 

програма «Війна 

химер» 16+

23.00 Новини

23.30 Тема дня

23.55 Фольк-music 

00.55 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Леонід 

Андрієвський. Київ 

Х — ХІІІ століть

01.25 Розсекречена історія

02.15 Львівський театр ім. 

Марії Заньковецької. 

Михаїл Себастіан 

«Безіменна зірка»

03.10 Київський академічний 

Молодий театр. 

Олександр Грибоєдов 

«Горе з розуму» 

05.30 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом 

 

СТБ

06.45 МастерШеф

11.10 Т/с «Анатомія Грей»

13.00 Битва екстрасенсів

15.25 Містичні історії 

17.30, 22.00 Вікна-новини

18.00 Т/с «Здамо будиночок 

біля моря»

20.00, 22.45 Зважені та 

щасливі

00.05 Один за всіх

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, 13.05 Відеобімба

09.35, 18.15 Спецкор

10.15, 18.50 ДжеДАІ

10.55, 17.15 Загублений світ

15.00, 1.05 Х/ф «Термінова 
доставка»

19.25 ЛЄ «Лейпциг» — «Зоря»

21.25, 23.15 Т/с «Касл-6»

03.05 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 «Маріуполь» — 

«Львів». ЧУ

07.45, 5.15 Сіткорізи

08.15, 22.50 «ПАОК» 

— «Бенфіка». ЛЧ 

УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20, 16.00, 4.30 Огляд 

середи. ЛЧ УЄФА

10.55 «Арсенал» — «Вест 

Гем». ЧА

12.45, 4.15, 5.00 Топ-матч

13.00 «Динамо» (К) — 

«Аякс». ЛЧ УЄФА

14.50, 0.40, 2.00 Ніч ЛЧ

16.30 «Олімпік» — 

«Шахтар». ЧУ

18.20 «Зальцбург» — 

«Црвена Звезда». ЛЧ 

УЄФА

20.10 Огляд вівторка. ЛЧ 

УЄФА

20.40 «Динамо» (З) — «Янг 

Бойз». ЛЧ УЄФА

00.55 Жеребкування групової 

стадії. ЛЧ УЄФА

02.25 «Вулвергемптон» 

— «Ман Сіті». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.35, 13.25, 3.40 Топ-

матч

06.10 «Інтер» — «Торіно». ЧІ

08.00, 20.30 Огляд середи. ЛЧ 

УЄФА

08.40 «Ньюкасл» — «Челсі». 

ЧА

10.30, 22.50 Сіткорізи

11.00 «Зальцбург» — 

«Црвена Звезда». ЛЧ 

УЄФА

12.50, 18.15 Огляд вівторка. 

ЛЧ УЄФА

13.45 «Динамо» (З) — «Янг 

Бойз». ЛЧ УЄФА

15.35 ЧІ. Огляд туру

16.30 «ПАОК» — «Бенфіка». 

ЛЧ УЄФА

18.45, 20.05 Ніч ЛЧ

19.00 Жеребкування групової 

стадії. ЛЧ УЄФА

21.00 «Динамо» (К) — 

«Аякс». ЛЧ УЄФА

23.20 «Олександрія» 

— «Ворскла». ЧУ

01.10 Передмова до турніру. 

Ліга Націй УЄФА

01.50 «Ювентус» — «Лаціо». 

ЧІ

03.55 «МЮ» — «Тоттенгем». 

ЧА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.10, 14.10 Правда життя

08.10 Африканські річки: 

дари дощів

09.15, 17.00 Шалена подорож

10.15 Підроблена історія

11.15 Скарб.UA

12.15, 1.20 Містична Україна

13.10 Скептик

15.05, 23.45 Великі танкові 

битви

16.00, 21.50 Битва рибалок

17.50, 22.50 У пошуках 

інновацій

18.50 Фантастичні історії

20.45, 0.30 Речовий доказ

03.00 Бандитська Одеса

К1

06.30 Top Shop

07.40 TiBi Абетка

07.50 Чи знаєте ви, що...

08.15 Т/с «Дикий ангел»

09.10, 12.00, 13.00, 14.00, 

20.00, 21.00, 23.50, 0.50 

Орел і решка

22.00 Вірю не Вірю

01.45 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

09.45 Х/ф «Зоряні таляри»
11.00 Т/с «Якось у казці»

12.00 Т/с «Домашній арешт»

13.00 Країна У

14.00, 20.00 Одного разу під 

Полтавою

15.00, 3.20 Віталька

17.00, 2.30 Панянка-селянка

18.00 Чотири весілля

22.00 Одного разу в Одесі

23.00 ЛавЛавCar

02.00 БарДак

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00, 19.25 Д/ф «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!

09.35 М/с «Гон»

09.50 Додолики

10.00 Хто в домі господар?

10.35 Телепродаж

10.55 Д/ф «Неповторна 

природа»

11.55 Енеїда

12.25 Д/ф «Смаки культур»

13.10, 14.30 РадіоДень

13.45 Лайфхак українською

13.55 До справи

15.20 Т/с «Оповідання ХІХ 

століття»

16.35 Д/ф «Гордість світу»

17.05 Т/с «Монро»

18.00, 0.15 Інформаційна 

година

19.00 #ВУКРАЇНІ

20.30 Схеми. Корупція в 

деталях

21.25, 3.20 Новини. Спорт

21.45 «Мустафа»

23.45, 4.05 #NeoСцена з 

Олегом Вергелісом

01.15 Розсекречена історія

02.10 Війна і мир

02.55 Світ навколо

03.40 Тема дня

04.30 Фольк-music

05.30 Д/ф «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 ТСН

09.30 Чотири весілля

10.45, 12.20 Одруження 

наосліп

12.30, 14.10 Міняю жінку

15.45 Сімейні 

мелодрами

17.10 Т/с «Моє чуже життя»

20.15, 22.25, 0.35 Ліга сміху

04.40 М/ф

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, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.20, 12.25 Т/с «Гречанка»

12.50 Х/ф «Коли настає 
вересень...»

14.50, 15.45, 16.45, 0.30 

Речдок

18.00, 3.05 Стосується 

кожного

20.00 Подробиці

20.40 Х/ф «Дім, милий 
дім!»

03.45 Д/ф «Євген Леонов. 

Я король, дорогі мої!»

04.25 Україна вражає

04.50 Top Shop

05.20 Х/ф «Де ти, Багіро?»

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 Зоряний шлях. Новий 

сезон

10.20, 3.45 Реальна містика

12.20 Х/ф «Її серце»

14.20, 15.30 Т/с «Будинок 

Надії»

19.45 Говорить Україна

21.00 Х/ф «Паперові квіти»

23.20 По слідах

00.00, 2.15 Т/с «CSI: Маямі»

01.45 Телемагазин

05.20 Зоряний шлях

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.15 Зона ночі

04.00 Абзац

05.49, 7.09 Kids Time

05.50 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

07.10, 18.00 Шоу Оля

08.10, 21.30 Київ вдень та 

вночі

11.10 Хто зверху?

17.00 Заробітчани

19.00 Топ-модель

22.20 Кохання на виживання

00.20 Х/ф «Не дихай»

02.10 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, 

18.45, 21.10, 2.20 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини 

10.10 Інсайдер

11.10, 17.40 Т/с «Нюхач»

12.15, 13.20 Х/ф 
«Бездоганна 
репутація»

15.05, 16.20, 21.30 Дизель-

шоу

20.20 Антизомбі

00.20 «На трьох»

02.40 Т/с «У полі зору»

03.20 Стоп-10

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.30, 8.35 Огляд преси

06.45, 8.00, 17.00 Час новин. 

Київ

07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 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

07.25, 8.15 Топ дня

07.45 Драйв

09.25, 17.45 Час громади

10.10, 11.10, 12.30 Трансляції 

суспільно-політичних 

подій

13.05 Історична година

14.10, 15.30, 16.10 

Інформаційний день

17.10, 18.20, 19.25 

Інформаційний вечір

19.50 Дзеркало історії

22.00 БлогПост

23.00 «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

05.45 Х/ф «Ярослав 
Мудрий»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.05 Х/ф «Один шанс із 
тисячі»

10.40 Кримінальні справи

12.30, 16.30, 19.00, 3.20 

Свідок

12.55, 19.30 Т/с «Коломбо»

14.40, 4.00 Речовий доказ

15.55, 16.55 Легенди карного 

розшуку

21.10, 1.30 Т/с «Дуель під 

сонцем»

23.15 Свідок

23.45 Т/с «Кулагін і партнери»

03.55 Випадковий свідок

04.30 Правда життя. Професії

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Леонід 

Андрієвський

07.00 Новини 

07.00 Погода

07.05 Лайфхак українською 

07.15 #ПроСлово з Тетяною 

Стус

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 Полтавщини 

10.10 Українська читанка. 

Петро Мідянка

10.20 #ПроСлово з 

Олександром Ірванцем

10.40 Лайфхак українською 

10.55 Додолики. Лялькове 

шоу 

11.10 Мистецькі історії

11.20 Візитки Карпат 

11.25 100 років української 

історії

11.30 100 років українського 

мистецтва

11.45 #ПроСлово з Оксаною 

Забужко

11.55 100 років української 

літератури

12.10 «Батурин. Ренесанс 

Незалежності». 

Концертна програма

14.30 РадіоДень

14.55 Українська читанка. 

Лариса Денисенко

15.00 UA.МУЗИКА. Кліп 

15.10 РадіоДень

15.35 Хто в домі хазяїн? 

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. «Твій 

час»/«Модуль знань»

16.50 100 років української 

історії

16.55 100 років українського 

кінематографа

17.10 #ПроСлово з Сергієм 

Жаданом

17.15 100 років українського 

мистецтва

17.30 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.30 Тема дня 

19.05 Документальна 

програма «Біографії 

великих. Діана. 

Незабутня»

20.30 Як дивитися кіно 

21.00 Київський академічний 

Молодий театр. Август 

Стріндберг, «Фрекен 

Жюлі»

22.20 «Вечірнє шоу з Юрієм 

Марченком» 

22.55 UA.МУЗИКА. Кліп 

23.00 Новини

23.30 Тема дня

23.55 Фольк-music 

00.55 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Леонід 

Андрієвський. 

Видавництво 

«Криниця»

01.25 Документальна 

програма «Біографії 

великих. Діана. 

Незабутня»

02.15 Львівський театр 

ім. Марії Заньковецької. 

Михаїл Себастіан, 

«Безіменна зірка» 

03.10 Національна опера 

України, «Майстер і 

Маргарита» 

05.30 Як дивитися кіно

 

СТБ

06.55 Х/ф «Вам і не 
снилося»

08.50 Х/ф «Жереб долі»
13.00 Х/ф «Тільки не 

відпускай мене»
17.30, 22.00 Вікна-новини

18.00 Т/с «Здамо будиночок 

біля моря»

19.55 Цієї миті рік потому

22.45 Ультиматум

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, 4.35 Облом.UA.

09.35, 18.15 Спецкор

10.15, 18.50 ДжеДАІ

10.55, 17.15 Загублений світ

13.00 Т/с «Поки цвіте 

папороть»

19.25 Х/ф «Погоня»
21.10 Х/ф «День, коли 

Земля зупинилася»
23.10 Змішані єдиноборства. 

UFC FN Gaethje vs. 

Vick»

01.25 Цілком таємно

03.05 Т/с «Зустрічна смуга»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 17.50 Топ-матч

06.10, 23.55 «Динамо» (К) 

— «Аякс». ЛЧ УЄФА

08.10 «Олександрія» 

— «Ворскла». ЧУ

10.00, 15.40, 22.15 Футбол 

NEWS

10.20 «ПАОК» — «Бенфіка». 

ЛЧ УЄФА

12.05 «МЮ» — «Тоттенгем». 

ЧА

13.45, 14.45 Шлях до Баку

14.00 Жеребкування групової 

стадії. ЛЄ УЄФА

15.05 Коефіцієнти ФІФА/

УЄФА

15.10 Передмова до турніру. 

Ліга Націй УЄФА

16.00 «Динамо» (З) — «Янг 

Бойз». ЛЧ УЄФА

18.00 ЧІ. Передмова до туру

18.30, 20.55 Тур ONLINE

18.55 «Ворскла» — 

«Чорноморець». ЧУ

19.45 Футбол Tables

21.25 «Мілан» — «Рома». ЧІ

23.25 Світ Прем’єр-ліги

01.45 ЧІ. Передмова до туру

02.15 «Рома» — «Аталанта». 

ЧІ

04.05 «Арсенал» — «Вест 

Гем». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.35, 14.00 Топ-матч

06.10 «Ліверпуль» — 

«Брайтон». ЧА

08.00 Огляд вівторка. ЛЧ 

УЄФА

08.45 «Олімпік» — 

«Шахтар». ЧУ

10.30, 13.10 Ніч ЛЧ

11.20, 18.50 «Динамо» (К) 

— «Аякс». ЛЧ УЄФА

14.10 «Зальцбург» — 

«Црвена Звезда». ЛЧ 

УЄФА

16.00 Світ Прем’єр-ліги

16.30 «Наполі» — «Мілан». 

ЧІ

18.20 Огляд середи. ЛЧ 

УЄФА

20.40 ЧІ. Передмова до туру

21.10 «ПАОК» — «Бенфіка». 

ЛЧ УЄФА

23.00, 00.00 Шлях до Баку

23.15 Жеребкування групової 

стадії. ЛЄ УЄФА

00.20 «Ворскла» — 

«Чорноморець». ЧУ

02.10 «МЮ» — «Тоттенгем». 

ЧА

04.00 «Мілан» — «Рома». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.10, 14.10 Правда життя

08.10 Африканські річки: 

дари дощів

09.15, 17.00 Шалена подорож

10.15 Підроблена історія

11.15 Скарб.UA

12.15, 1.30 Містична Україна

13.10 Скептик

15.05, 23.45 Великі танкові 

битви

16.00, 21.50 Битва рибалок

17.50, 22.50 У пошуках 

інновацій

18.50 Фантастичні історії

20.45, 0.30 Речовий доказ

03.00 Теорія змови

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, 00.00 Орел і 

решка

22.00 Бєдняков+1

23.00 Вірю не вірю

01.00 Вечірній квартал

02.35 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

09.30 Х/ф «Герцог»
11.00, 0.30 Т/с «Якось у 

казці»

12.00 Т/с «Домашній арешт»

13.00 Країна У

14.00, 20.00 Одного разу під 

Полтавою

15.00, 3.20 Віталька

17.00, 2.30 Панянка-селянка

18.00 Чотири весілля

21.00 М/ф «Льодовиковий 

період-5: курс на 

зіткнення»

22.45 Х/ф «Підняти 
перископ»

01.30 17+

02.00 БарДак

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00, 19.25 Д/ф «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!

09.35 М/с «Гон»

09.50 Додолики

10.00 Хто в домі господар?

10.30 Телепродаж

10.55 Д/ф «Неповторна 

природа»

11.55 Енеїда

13.10, 14.30 РадіоДень

13.45 Лайфхак українською

13.55 Схеми. Корупція в 

деталях

15.20 Т/с «Оповідання ХІХ 

століття»

16.35 Д/ф «Гордість світу»

17.05 Т/с «Монро»

18.00, 0.15 Інформаційна 

година

18.50 VoxCheck

19.00 Букоголіки

20.30 Перша шпальта

21.25, 3.20 Новини. Спорт

21.45 «Батурин. Ренесанс 

Незалежності»

23.45, 4.05 Як дивитися кіно

01.10 Д/ф «Пліч-о-пліч»

01.30 Роздягалка

02.00 Д/ф «Орегонський 

путівник»

03.40 Тема дня

04.30 Фольк-music

05.30 Д/ф «Незвичайні 

культури»
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 19.30, 5.30 ТСН

06.40 Гроші

08.00 Сніданок. Вихідний

10.00 Життя без обману

11.25 Світське життя. 

Дайджест-2018

12.40 Мелодрама «Інша 

жінка»

16.30, 21.45 Вечірній квартал

18.30 Розсміши коміка

20.10 Неминуча війна

00.00 Світське життя-2018

01.05 Ліга сміху

05.05 М/ф

ІНТЕР

06.45 М/ф

07.10 Чекай на мене. Україна

08.45 Х/ф «Чотири нуль на 
користь Тетянки»

10.30 Х/ф «Пригоди 
Електроніка»

14.30 Х/ф «Невловимі 
месники»

16.10 Х/ф «Дім, милий 
дім!»

18.10 Х/ф «Півзахисник»
20.00, 2.45, 5.25 Подробиці

20.30 Концерт Олега Винника

23.00 Т/с «Шкідливі поради»

03.15 Д/ф «Семен Фарада. 

Уно моменто!»

04.10 Стосується кожного

04.55 Top Shop

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

07.15, 4.00 Зоряний шлях

09.10, 15.20 Т/с 

«Затьмарення»

17.00, 19.40 Т/с «Настане 

світанок»

21.45 Х/ф «Її серце»

23.45, 2.00 Т/с «CSI: Маямі»

01.30 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.00 Зона ночі

05.19, 6.29 Kids Time

05.20 М/с «Лунтик і його 

друзі»

06.30 Х/ф «Відпадний 

препод»

09.00 Шоу Оля

13.00 Хто проти блондинок

15.00 Хто зверху?

17.00 М/ф «Бебі-бос»

18.50 Х/ф «П’ята хвиля»

21.00 Х/ф «Дивергент»

23.50 Х/ф «Керрі»

ICTV

05.25 Скарб нації

05.30 Еврика!

05.40, 12.45, 18.45 Факти

06.00 Більше ніж правда

07.45 Я зняв!

09.30 Дизель-шоу

10.45, 11.45 Особливості 

національної роботи

13.00 «На трьох»

16.20 Х/ф «Чорна діра»

19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки 

20.05 Х/ф «Хроніки 

Ріддіка»

22.15 Х/ф «Ріддік»

00.40 Х/ф «Дівчина з тату 

дракона»

03.30 Провокатор

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

05.00 Top Shop

05.30 Х/ф «Інспектор 
карного розшуку»

07.10 Х/ф «Будні карного 
розшуку»

08.50 Х/ф «Останнє 
полювання»

10.20 Х/ф «Каблучка з 
Амстердама»

12.00 Свідок. Агенти

12.35, 2.45 Речовий доказ

15.30 Склад злочину

17.10 Таємниці радянського 

дефіциту

19.00, 2.15 Свідок

19.30 Х/ф «За двома 
зайцями»

21.00 Х/ф «Королева 
бензоколонки»

22.30 Х/ф «Онг Бак: 
тайський воїн»

00.30 Таємниці кримінального 

світу

04.15 Легенди бандитської 

Одеси

04.45 Х/ф «Грачі»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Територія Кіно. Ігор 

Савиченко

06.45 Поетична сторінка від 

Василя Герасим’юка. 

Василь Симоненко

07.00 Новини 

07.05 Документальна 

програма «Біографії 

великих. Дивовижний 

світ потягів»

08.00 Новини 

08.05 Казки Лiрника Сашка 

08.25 Додолики. Лялькове 

шоу

08.35 Хочу бути

09.00 Новини 

09.05 Погода

09.15 Хто в домі хазяїн? 

09.45 Фольк-music. Діти 

10.25 100 років української 

історії

10.35 100 років української 

літератури

10.45 100 років українського 

кінематографа

11.10 Львівський театр 

опери і балету. 

Петро Чайковський, 

«Лускунчик»

12.55 Київський академічний 

Молодий театр. Наталя 

Ворожбит, «Сашо, 

винеси сміття»

14.15 Українська читанка. 

Софія Андрухович

14.25 Документальний цикл 

#ВУКРАЇНІ 

14.50 Юрій Андрухович 

«Розстріляне 

відродження. 

Українська культура 

10-30 років»

15.25 UA.МУЗИКА. Кліп 

15.30 NA HI BA 

15.45 Суспільний університет 

16.10 РадіоДень. «Книжкова 

лавка. ТОП 7»

17.05 Документальний цикл 

«Незвідані шляхи»

18.00 Міжнародний день 

джазу/телевізійна 

версія

18.50 Поетична сторінка від 

Василя Герасим’юка. 

Леонід Кисельов

19.05 Сильна доля 

20.00 Документальний цикл 

«Історії великого 

кохання»

21.00 Львівський театр опери 

і балету. Цезар Пуні 

«Есмеральда»

23.00 РадіоДень на 

«Книжковому 

арсеналі», повтор

00.05 Вечірнє шоу з Юрієм 

Марченком

01.00 Головна роль. 

Ростислав 

Держипільський

01.55 Київський академічний 

Молодий театр. Август 

Стріндберг, «Фрекен 

Жюлі»

03.10 Львівський театр 

опери і балету. Опера 

«Безумний день, або 

Весілля Фігаро»

 

СТБ

06.10 ВусоЛапоХвіст

07.45 Караоке на майдані

08.45 Все буде смачно!

10.50 Зважені та щасливі

14.10 Цієї миті рік потому

16.10 Хата на тата

19.00 Х-Фактор

21.50 Т/с «Здамо будиночок 

біля моря»

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 Прямий ефір 

14.15 Споживач

15.10, 16.10 Прямий ефір 

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

08.00 102. Поліція

08.55 Загублений світ

15.10 Х/ф «Некерований»
17.10 Х/ф «Морський 

піхотинець»
19.00 Х/ф «Морський 

піхотинець-2»
20.55 Х/ф «Морський 

піхотинець-3: тил»
22.40 Т/с «Величний Джо»

01.40 Цілком таємно

03.20 Т/с «Зустрічна смуга»

04.05 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 «ПАОК» — «Бенфіка». 

ЛЧ УЄФА

07.45, 16.00 ЧІ. Передмова 

до туру

08.15 «Зальцбург» — 

«Црвена Звезда». ЛЧ 

УЄФА

10.00, 15.40, 22.15 Футбол 

NEWS

10.20 «Динамо» (К) — 

«Аякс». ЛЧ УЄФА

12.10 «Ворскла» — 

«Чорноморець». ЧУ

13.55 «Мілан» — «Рома». ЧІ

16.30 ЧА. Передмова до туру

16.55 «Вест Гем» — 

«Вулвергемптон». ЧА

17.55 Футбол Tables

19.00, 23.25, 1.25 Топ-матч

19.20 «Ман Сіті» — 

«Ньюкасл». ЧА

21.25 «Парма» — 

«Ювентус». ЧІ

23.35 «Лестер» — 

«Ліверпуль». ЧА

01.35 «Шахтар» — 

«Маріуполь». ЧУ

03.25 Світ Прем’єр-ліги

03.55 «Болонья» — «Інтер». 

ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00 Світ Прем’єр-ліги

06.30 «Динамо» (З) — «Янг 

Бойз». ЛЧ УЄФА

08.15 «Мілан» — «Рома». ЧІ

10.05 ЧА. Передмова до туру

10.35 Огляд середи. ЛЧ 

УЄФА

11.10, 16.30, 23.40, 1.45, 3.45 

Топ-матч

11.30, 18.25 ЧІ. Передмова 

до туру

12.00 «ПАОК» — «Бенфіка». 

ЛЧ УЄФА

13.50 ЧА. Передмова до туру

14.20 «Лестер» — 

«Ліверпуль». ЧА

15.25 Футбол Tables

16.35 «Ворскла» — 

«Чорноморець». ЧУ

18.55, 21.25 Тур ONLINE

19.25 «Шахтар» — 

«Маріуполь». ЧУ

20.15 Футбол NEWS

21.50 «Болонья» — «Інтер». 

ЧІ

23.55 «Вест Гем» — 

«Вулвергемптон». ЧА

01.55 «Парма» — 

«Ювентус». ЧІ

03.55 «Ман Сіті» — 

«Ньюкасл». ЧА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.30 Прихована реальність

09.10 Фантастичні історії

10.00, 18.30 У пошуках істини

11.40 Великі танкові битви

13.30, 21.00 Суперзаводи

16.30 Африканські річки: 

дари дощів

00.00 Містична Україна

01.40 Брама часу

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»

12.10 М/ф «Воруши 

ластами-2»

00.15 Х/ф «Моє велике 
грецьке весілля-2»

02.00 Бєдняков+1

02.40 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

11.20 М/ф «Король Сафарі»

12.50 Х/ф «Русалонька»
14.00 Чотири весілля

17.30 Х/ф «Підняти 
перископ»

19.00, 20.30, 22.00 Одного 

разу під Полтавою

19.30, 21.00, 22.30, 23.30 

Країна У

20.00, 21.30 Казки У

23.00 Казки У Кіно

00.30 Т/с «Якось у казці»

01.30 17+

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 М/с «Гон»

10.05 «Відкривай Україну з 

Суспільним»

10.30 Чудова гра

11.00, 22.10 Сильна доля

12.00 Х/ф «Генріх VIII»

13.55 Телепродаж

14.20 Д/ф «Фестивалі 

планети»

15.25, 23.10, 1.30 Д/ф 

«Незвичайні культури»

16.35 Т/с «Оповідання ХІХ 

століття»

18.55 Д/ф «Неповторна 

природа»

19.55 Д/ф «Дивовижні міста 

світу»

21.25 Вечірнє шоу 

23.50 Д/ф «Незвідані шляхи»

00.45 Д/ф «Гордість світу»

02.00 Світ навколо

02.10 Д/ф «Смаки культур»

03.25 Світло

04.20 Війна і мир

05.05 Розсекречена історія
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КАНАЛ «1+1»

06.10 Неминуча війна

08.00 Сніданок. Вихідний

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.45 М/ф «Маша і Ведмідь»

10.00, 11.15 Світ навиворіт

12.30 Комедія «Усі у захваті 

від Мері»

15.00 Х/ф «Великий 
дружній велетень»

17.30 Х/ф «Фантастична 
четвірка»

19.30, 5.00 ТСН-тиждень

21.00 Танці з зірками

00.00 Ліга сміху-2017

02.00 Аргумент кiно

04.30 М/ф

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.25 Х/ф «Любочка»

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 «Далі нікуди»

14.10, 20.30 Т/с «Друге 

життя»

20.00 Подробиці

23.10 Х/ф «Ой, мамоньки!»

01.05 Речдок

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.30 Сьогодні

07.10 Зоряний шлях

08.45 Х/ф «Якби та коли б»

10.50 Т/с «Настане світанок»

14.45 Х/ф «Паперові квіти»

16.45, 21.00 Т/с «Стрекоза»

19.00, 3.10 Сьогодні. 

Підсумки

20.00 Головна тема

23.20, 2.20 Т/с «Випробування 

вірністю»

01.50 Телемагазин

04.00 Говорить Україна

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.30 Зона ночі

04.40 Стендап-шоу

05.39, 6.59 Kids Time

05.40 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

07.00 Х/ф «Відпадний 
препод-2»

09.10 Х/ф «Відпадний 
препод-3»

11.30 М/ф «Фердинанд»

13.30 Х/ф «П’ята хвиля»
15.40 Х/ф «Дивергент»
18.30 Х/ф «Інсургент»
21.00 Х/ф «Дивергент, 

частина-3: віддана»
23.20 Х/ф «Злиття двох 

місяців»

ICTV

04.25 Скарб нації

04.35 Еврика!

04.45, 12.45 Факти

05.10 Інсайдер

07.00 Т/с «Відділ 44»

11.45, 13.00 Х/ф «Чорна 

діра»

14.15 Х/ф «Хроніки 

Ріддіка»

16.20 Х/ф «Ріддік»

18.45 Факти тижня. 100 

хвилин

20.35 Х/ф «Шерлок Холмс»

23.10 Х/ф «Шерлок Холмс-2: 

гра тіней»

01.30 Х/ф «Бездоганна 

репутація»

03.00 Провокатор

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

06.10, 9.00 Страх у твоєму 

домі

08.00 Україна вражає

11.00 Х/ф «За двома 
зайцями»

12.35 Х/ф «Королева 
бензоколонки»

14.05 Х/ф «Оцеола»
16.10 Х/ф «Полум’я»
19.00 Х/ф «Інтердівчинка»
22.00 Х/ф «Незаперечний-3»
23.55 Х/ф «Онг Бак: 

тайський воїн»
02.00 Речовий доказ

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Головна роль. Олеся 

Жураківська

07.00 Новини 

07.05 Документальна 

програма «Бюджетний 

відпочинок». Хельсінки

07.30 Документальний 

серіал « Бюджетний 

відпочинок». Валенсія

08.00 Новини 

08.05 Казки Лiрника Сашка 

08.30 Додолики. Лялькове 

шоу

08.40 Школа Мері Поппінс

09.00 Новини 

09.05 Погода

09.15 Хто в домі хазяїн? 

09.45 Фольк-music. Діти 

10.25 100 років української 

історії історії

10.40 100 років українського 

мистецтва

10.50 #ПроСлово з Сергієм 

Жаданом

10.50 100 років української 

літератури

11.10 Національна опера 

України. Семен 

Гулак-Артемовський 

«Запорожець за 

Дунаєм» 

13.15 Документальний цикл 

#ВУКРАЇНІ

13.45 Хто в домі хазяїн? 

14.15 Документальний цикл 

«Історії великого 

кохання»

15.10 Як це?

15.35 Концертна програма 

Вогонь Купала

16.10 Іван Козленко. «Люди 

і апарати. Становлення 

українського кіно» 

UPLectorium.

Розстріляне 

відродження

17.20 Концертна програма 

18.30 Документальний 

цикл «Бюджетний 

відпочинок»

19.05 РадіоДень. «Книжкова 

лавка. ТОП 7»

20.30 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом. 

20.40 Фрідріх Шиллер. 

Вистава «Підступність і 

кохання» 

23.00 Територія Кіно. 

Михайло Іллєнко

00.05 Сильна доля 

01.05 Головна роль. Олеся 

Жураківська

02.00 ПРОФІЛАКТИКА 

КАНАЛУ (02.00 

— 06.00)

 

СТБ

06.15 Т/с «Коли ми вдома»

07.15 Х/ф «Вам і не 
снилося»

09.05 Все буде смачно!

10.00 Караоке на майдані

11.00 Хата на тата

13.05 МастерШеф

19.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

21.00 Один за всіх

22.20 Х-Фактор

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

12.10 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

11.10 Х/ф «Морський 
піхотинець»

13.00 Х/ф «Таємниця 
татуйованої мумії»

15.00 Х/ф «Після шторму»
17.05 Х/ф «Храм черепів»
19.20 7 тур ЧУ з футболу 

«Динамо» — 

«Карпати»

21.25 Х/ф «Погоня»
23.10 Профутбол

00.10 Змішані єдиноборства. 

UFC № 210

02.40 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 «Вест Гем» — 

«Вулвергемптон». ЧА

07.45 Світ Прем’єр-ліги

08.15 «Парма» — 

«Ювентус». ЧІ

10.00, 16.15 Футбол 

NEWS

10.20, 0.50 Передмова до 

турніру. Ліга Націй 

УЄФА

10.50 «Ман Сіті» — 

«Ньюкасл». ЧА

12.40 Топ-матч

12.55 Огляд вівторка. ЛЧ 

УЄФА

13.30, 15.55, 16.35, 18.55 

Тур ONLINE

13.55 «Десна» — «Олімпік». 

ЧУ

14.45, 17.45, 20.15 Футбол 

Tables

16.55 «Львів» — 

«Олександрія». ЧУ

19.25 «Арсенал-Київ» 

— «Зоря». ЧУ

21.20 «Великий футбол»

23.00 «Аталанта» — 

«Кальярі». ЧІ

01.20 «Кардіфф» — 

«Арсенал». ЧА

03.10 «Фіорентина» 

— «Удінезе». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00 «Мілан» — «Рома». ЧІ

07.45, 3.10 «Лестер» 

— «Ліверпуль». ЧА

09.30, 20.55 Світ Прем’єр-ліги

10.00 «Шахтар» — 

«Маріуполь». ЧУ

11.45 «Вест Гем» — 

«Вулвергемптон». ЧА

13.35 «Болонья» — «Інтер». 

ЧІ

15.20 «Кардіфф» — 

«Арсенал». ЧА

16.25, 18.55, 22.15 Футбол 

Tables

17.30, 1.15 Топ-матч

17.45 Передмова до матчу 

«Вотфорд-Тоттенгем»

17.50 «Вотфорд» — 

«Тоттенегем». ЧА

20.00 «Фіорентина» 

— «Удінезе». ЧІ

21.25 «Сампдорія» — 

«Наполі». ЧІ

23.25 «Десна» — «Олімпік». 

ЧУ

01.20 «Львів» — 

«Олександрія». ЧУ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.30 Прихована реальність

09.10 Фантастичні історії

10.00, 18.30 У пошуках істини

11.40 Великі танкові битви

13.30, 21.00 Суперзаводи

16.30 Африканські річки: 

дари дощів

00.00 Скептик

05.10 Містична Україна

К1

06.30 Top Shop

07.40 TiBi Абетка

07.50 Чи знаєте ви, що...

08.15, 12.20 Орел і решка

10.10 «Ух ти show»

10.45 М/ф «Воруши 

ластами-2»

00.40 Вечірній квартал

02.25 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

12.45 Х/ф «Бібі та Тіна»
14.00 Чотири весілля

17.20 М/ф «Льодовиковий 

період 5: курс на 

зіткнення»

19.00, 20.30, 22.00 Одного 

разу під Полтавою

19.30, 21.00, 22.30, 23.30 

Країна У

20.00, 21.30 Казки У

23.00 Казки У Кіно

00.30 БарДак

01.30 Х/ф «Тримайся, 
козаче!»

03.00 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 Новини

09.35 Х/ф «Генріх VIII»

11.30 Д/ф «Дешевий 

відпочинок»

12.10 Перший на селі

12.40 Енеїда

13.40, 0.45 Д/ф «Китайський 

живопис»

14.00 Телепродаж

14.20 Фольк-music

15.30, 22.50, 1.30 Д/ф 

«Незвичайні культури»

16.35 Т/с «Оповідання ХІХ 

століття»

18.55, 21.25 Д/ф «Неповторна 

природа»

20.00 Промінь живий

22.05 Вечірнє шоу 

23.50 Д/ф «Незвідані шляхи»
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Валентина САМЧЕНКО

 Словами Гімну України у ви-
конні Руслани Лижичко закін-
чувався концерт «Батурин. Ре-
несанс Незалежності» ближ-
че до опівночі у День прапора. 
«Ще не вмерла України ні сла-
ва, ні воля.// Ще нам, браття ук-
раїнці, усміхнеться доля...» — 
було логічним завершенням на-
повненого українською музикою 
і любов’ю до своєї країни тро-
хи не п’ятигодинного дійства у 
Гетьманській столиці. Звучали 
«Квітка-душа» у виконанні Тоні 
Матвієнко; всотана з материнсь-
ким молоком чи не кожним піс-
ня «Їхав-їхав козак містом…» в 
оригінальному аранжуванні гур-
ту Kozak System; вражала двого-
лоссям вокалістів Івана Леньо і 
Каті Chilly лемківська тужна «А 
вже тому сім літ буде». 
 «І хай зараз так недоречно// 
Мене хвиля щастя накрила,// 
Та хтось розпрямляє плечі,// А 
я розправляю крила!..» — допо-
магали співати Олександру По-
ложинському з гуртом «Тартак» 
чисельні слухачі у вишиванках і 
звичайному одязі, хтось — із пра-
порами на флагштоках чи просто 
у руках. За підрахунками органі-
заторів, перед Днем Незалежності 
у місті гетьманської слави побува-
ли понад 10 тисяч людей. 
 Сучасний Батурин iз насе-
ленням до 3 тисяч від 2008 року 
має статус міста. За останнє деся-
тиліття відродилася Гетьмансь-
ка столиця, яку за наказом Пет-
ра І — за зухвалість Івана Мазе-
пи стати союзником шведського 
короля Карла ХІІ — 2 листопада 
1708-го знищили вщент із жінка-
ми і дітьми включно (історики на-
раховують до 15 тисяч жертв тієї 
страшної трагедії). Населений 
пункт у Бахмацькому районі Чер-
нігівської області на річці Сейм 
нині став потужним центром іс-
торичної пам’яті і туризму. 
 Вражають візуально і, насам-
перед, історією три окремі вели-
кі екскурсійні локації, усього 35 
об’єктів заповідника: Палац Ро-
зумовського ще з кількома будів-
лями поруч і парковою зоною; 
Цитадель і парк «Кочубеївка» з 
Будинком генерального суду. За 
концентрацією історико-куль-
турних пам’яток Батурин став 
в один ряд із Києвом і Черніго-
вом, а вирізняє його винятково 
український дух. Те, що майже 
все — відтворено, в контексті не-
простої історії міста лише підси-
лює переконання, що не нищила 
б століттями Україну Росія, дав-
но б були ми повноцінно у цивілі-
зованій Європі.
 Концерт-фестиваль «Батурин. 
Ренесанс Незалежності» ініцію-
вала переможниця «Євробачен-
ня-2004» Руслана, щоб разом із 
друзями-виконавцями на одній 
сцені представити українські рок 
і етніку в супроводі симфонічно-
го оркестру «Київська камера-
та» під керівництвом композито-
ра Івана Небесного. Видовищним 
концерт зробили емоційно силь-
ні постановки львівського балету 
«Життя» — танцівників, які ра-
зом із Русланою показували усьо-
му світу «Дикі танці». Русланка, 
як зі сцени називала себе співач-
ка, представила чотири прем’єрні 
пісні: «Зірки», «Дівоча ніч», «Ще 
не вечір», «Я люблю». Органіч-

но вписалися у сценічне дійство 
виступи українсько-канадського 
скрипаля-віртуоза Василя Попа-
дюка, якого називають сучасним 
Паганіні, та людини-оркестру 
Олеся Журавчака, який одночас-
но грає на кількох старовинних 
українських інструментах. 
 «Ідея Руслани прекрасна, 
адже завдяки фестивалю ми змо-
жемо привернути увагу людей 
до Батурина, щоб вони їздили до 
нього на екскурсії, вивчали іс-
торію України взагалі та цінува-
ли нашу культуру», — каже спі-
вачка Тоня Матвієнко. 
 Серед гостей міста були благо-
дійники Микола Кочерга з Чика-

го, уродженець Батурина, і Грегор 
Розумовський з Відня, прямий 
гетьманський нащадок. Меце-
натом концерту-фестивалю «Ба-
турин. Ренесанс Незалежності», 
зокрема і телевізійної трансляції 
на каналі UA: Перший, став Єв-
ген Сур, уродженець Конотопа. 
До речі, це вже другий зініційо-

ваний Русланою Лижичко кон-
церт у Батурині, який підприє-
мець підтримав фінансово. 
 Ствердно можна перефразу-
вати слова Івана Мазепи «Бату-
рине, дай сил мені на подвиг для 
Вітчизни», які обрали організато-
ри слоганом благочинного дійства 
«Ренесанс Незалежності». ■

МОЯ КРАЇНА — УКРАЇНА

Дав сили Батурин
Тисячі українців вшановували ренесанс 
Незалежності у Гетьманській столиці

■

У Батурин до палацу Кирила Розумовського з’їхалися тисячі людей.❙

Руслана Лижичко і балет «Життя».❙

Івана Леньо і Катя Chilly виконують «А вже тому сім літ буде». ❙

З артистами на прес-конференції у Батурині були меценат 
Євген Сур і гетьманський нащадок Грегор Розумовський.
Фото Валентини САМЧЕНКО.

❙
❙
❙

Олександр Положинський (у центрі)  з гурту «Тартак».❙

Батурин — місто гетьманів.❙
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Учителювати — з шостої 
ранку
 «Хотіла цього року 
вже залишити роботу, — 
каже вчителька, яка дов-
гий час була заступником 
із виховної роботи в Коби-
жчанській першій школі, 
потім очолювала у своєму 
селі школу №2; нагород-
жена медаллю Макарен-
ка. — Але я ще й класний 
керівник 6-го класу. Тому 
поїжджу». 
 К а р т а - п о ш у к о в и к 
Google показує, що від Ко-
бижчі до Горбачів Бобро-
вицького району на Чер-
нігівщині — 13,4 км в 
один кінець, «по дорогах 
без назви».
 Учити іноземної мови 
сільських дітей завжди 
складніше, ніж міських. 
Нехай і за 100 чи 120 км 
Київ, ще і з залізничним 
сполученням — пріоритет 
знань тут із різних при-
чин сповідує небагато лю-
дей. Навіть для затятих 
можливостей менше. Бо 
десь інтернет «погано ло-
вить», а встановлювати 
суперсучасне обладнання 
для прийому якісного сиг-
налу просто дорого. Репе-
титорів у зоні досяжності 
теж не існує. 
 Але є способи навер-
нути і сільських дітей до 
бажання знати англій-
ську. Цікавими для ді-
тей та ефективними для 
запам’ятовування ними 
слів англійської мови є не-
традиційні методики. Зок-
рема, як додаткову прак-
тику застосовують напра-
цювання іспанця Рамоно 
Кампайо, який демонс-
трує феноменальні здіб-
ності запам’ятовування 
цифр, слів і геометричних 
фігур. Суть методи — зна-
ходити в лексиці близь-
ке за звучанням до анг-
лійського слово і тримати 
його в голові в якійсь про-
стій, дотепній чи навіть 
повчальній фразі зі сло-
вом-перекладом. Напри-
клад, love–«любов» мож-
на запам’ятати простим 
реченням «Моя любов — 
ЛАВаш». Або bring–«при-
носити»; «Хлопець приніс 
гітару і БРИНькає». 
 Немало учнів Олексан-
дри Василівни своїм фа-
хом обрали іноземну фі-
лологію. Буквально дня-
ми телефонувала до своєї 
учительки Світлана Яків-
чук (після заміжжя Гон-
чарова), яка свого часу за-
кінчила Київський інсти-
тут іноземних мов (нині 
Національний лінгвістич-
ний університет), і донині 
працює заступником ди-

ректора однієї зі столич-
них шкіл.
 «Олександра Василів-
на — учитель від Бога: та-
лановита, багатосторон-
ньо розвинута. Для мене 
стала прикладом для на-
слідування, — каже пані 
Світлана, випускниця Ко-
бижчанської середньої 
школи №1. — Прихід її, 
учительки французької 
мови, визначив мій вибір 
професії».

Школа-родина
 Коли педагогічного 
стажу — понад півстоліт-
тя, згадати є про що. Хоча 
найголовніше для вчи-
тельки — людяність і по-
рядність учнів, уміння ба-
чити прекрасне в житті і 
творити його.
 Відмінник народної 
освіти України Олександ-
ра Василівна Данилевсь-
ка, будучи директором 
Кобижчанської ЗОШ І-ІІ 
ступенів, разом із педко-
лективом і учнями зре-
алізувала Програму ство-
рення школи-родини. 
Міністерство освіти Ук-
раїни відзначило резуль-
тат Дипломом І ступеня 
за вагомий внесок у роз-
будову національної осві-
ти, залучення дітей та мо-
лоді до глибокого вивчен-
ня надбань національної 
культурної спадщини. 
Досвід поширювали не 
лише в районі та облас-
ті, а й у всеукраїнському 
маштабі.
 У так званий малоком-
плектний навчальний за-
клад — Кобижчанську 
другу школу — приїзди-
ли, зокрема, академік-
україніст Анатолій Пог-

рібний із Київського на-
ціонального університету 
імені Тараса Шевченка; 
Валентина Коротя-Ко-
вальська з легендарного 
тріо «Золоті ключі» — на-
родна артистка України, 
яка поєднувала роботу в 
НДІ українознавства МОН 
України з виступами з Ні-
ною Матвієнко і Марічкою 
Миколайчук; делегації зі 
США і Франції.

 Кобижчанська ЗОШ 
І-ІІ ступенів за дирек-
торства Олександри Ва-
силівни брала участь у 
багатьох міжнародних 
науково-практичних кон-
ференціях, ключовими 
темами яких були: «Ук-
раїнознавство — наука 
самопізнання українсь-
кого народу», «Украї-
нознавство в системі ос-
віти», «Стан, проблеми, 
перспективи розвитку 
українознавства». Пи-
тання малокомплектних 
і загалом сільських шкіл 
директорка з Чернігів-
щини порушувала і на 
Форумі української ін-
телігенції за участі Пре-
зидента Віктора Ющенка 
та на Європейському фо-
румі неурядових освітніх 
організацій, що проходив 
у Києві.
 Листи-подяки і від-
знаки роботи всієї шко-
ли були так само вагомі, 
як і нагороди окремим 

учням. Скажімо, на од-
ному з Всеукраїнських 
конкурсів українознавс-
тва Юля Патюта повер-
нулася аж із п’ятьма (!) 
дипломами, бо вона була 
і наймолодшим учасни-
ком, і проявила себе уче-
ницею з найкращим на-
уковим потенціалом, 
розробляючи тему «Доля 
мого села в долі Украї-
ни».

Родовід батьківської 
Кобижчі
 Кобижча — одне з най-
більших сіл України, сво-
го часу було містечком. 
До другої школи, яка вже 
кілька років розформова-
на і діє як дитячий садок, 
веде вулиця Кашталянів-
ка. Саме ця назва, похід-
на від слова «каштелян» 
— «управитель» градом 
(замком) і прилеглою те-
риторією, засвідчує про 
приналежність населено-
го пункту нинішньої Чер-
нігівської області у ХVII 
столітті Речі Посполитій. 
Ця інформація довгий час 
була табуйована. Втім ву-
лиця, яку ще порівняно 
донедавна офіційно нази-
вали «40-річчя Жовтня» 
на честь більшовицького 
перевороту, для кобиж-
чанців завжди була Каш-
талянівкою.
 Роки незалежності Ук-
раїни розкрили і страшну 
правду про репресії та го-

лодомори. Учні Кобиж-
чанської школи-родини 
зібрали не одну історію 
про трагічні долі своїх од-
носельців. 
 Лише один приклад із 
багатьох. Глушко Федір 
Григорович, 1914 року на-
родження, закінчив Хар-
ківський інститут красної 
професури, потім викла-
дав одночасно в чотирьох 
вузах у Києві. У 1937-му 
його заарештували і на 10 
років відправили на Коли-
му. Вижив і повернувся у 
Кобижчу, лише через де-
який час удалося влашту-
ватися сторожем у колго-
спі. Офіційно реабілітова-
ний.
 За розповідями старо-
жилів, у 1933-му висна-
жені штучним голодом 
люди перетворювалися 
на вбивць своїх рідних, 
переважно малих дітей. І 
такі жахливі випадки за-
писували юні пошукови-
ки. Але саме вся правда 

дає можливість осягнути 
всі біди свого народу і ру-
хатися вперед.
 Історія рідного бать-
ківського села стала ос-
новою для створення у 
школі №2 Кобижчі двох 
музейних кімнат. Туди 
приїздили знайомитися з 
досвідом краєзнавчої ро-
боти представники Мінос-
віти і Клубу творчих ди-
ректорів шкіл Чернігів-
щини.
 Минулого року до 
Олександри Василівни 
Данилевської звернулася 
з проханням посприяти 
у зборі матеріалів ініціа-
торка проекту «Я живу в 
селі» Віра Ібрямова-Сиво-
ракша, випускниця нині 
єдиної школи у Кобижчі, 
раніше №1. У результаті 
біля лікарні і навчального 
закладу з’явилися інфор-
маційні щити про їхню іс-
торію, а на подвір’ї школи 
(збудували її 1914 року як 
приміщення училища!) 

провели велелюдну пре-
зентацію-концерт.
 Недавно Олександра 
Василівна готувала ма-
теріали про освіту і куль-
туру рідного села, запи-
сувала і впорядковувала 
спогади старожилів про 
Голодомор (майже 40 ан-
кет), а потім вичитува-
ла підготовлений текст 
книжки про Кобижчу, ви-
дання якої ініціював зем-
ляк Федір Іванович Шпиг. 
Усе робила безоплатно.

Джерела любові
 Минулоріч видрукува-
ли збірник віршів Олек-
сандри Василівни «Дже-
рело любові». Авторка 
поезій неодноразово була 
серед переможців район-
ного конкурсу «Добри-
день тобі, Україно моя», 
присвяченого пам’яті 
Павла Тичини, в номіна-
ції «Десь на дні мого сер-
ця». У 2017-му зайняла 
перше місце.
 Середній син Станіслав 
поклав на музику мате-
рині поезії: «Коні біло-
гриві», «Любава», «В 
твоїм саду», «Хризанте-
ми білі», «Думи мої». До 
речі, він переміг у відбір-
кових турах у Чернігові 
та Києві на першу «Чер-
вону руту» в номінації ав-
торської пісні, представ-
ляючи ВІА з Кобижчі. В 
ансамблі тривалий час 
грали брати Данилевські: 
Станіслав і Владислав.
 Олександра Василівна 
все життя дружить зі сло-
вом: дописувала із 1957 
року в районну й обласні 
газети, вела заняття клу-
бу юнкорів. Її поезії дру-
кували в кількох збірних 
виданнях різних авто-
рів.
 Ще й на іншу твор-
чість знаходить час. До-
плітає гачком чергову 
скатертину для подарун-
ку гарній людині. Про 
те, які тканинні квіти 
робила своїми руками — 
не згадує. Утім щоразу 
зринає у пам’яті живий 
барвінковий килим біля 
школи №2, яким устели-
ли подвір’я разом з учня-
ми та колегами, і понад 
100 кущів там різноколь-
орових мальв... ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

Роки і кілометри знань
Учителька англійської Олександра Василівна Данилевська 
у 75 їздить навчати дітей у сусіднє село

■

Коли педагогічного стажу — понад півстоліття, згадати є про що. 
Хоча найголовніше для учительки — людяність і порядність учнів, 
уміння бачити прекрасне в житті і творити його.

Олександра Василівна Данилевська понад півстоліття 
учителює у сільських школах Чернігівської області.
Фото Романа ЗАКРЕВСЬКОГО.

❙
❙
❙

Валентина САМЧЕНКО
Чернігівська область

У скільки «життя тільки починається»? Із усмішкою згадується цитата кіногероїні про 45, коли знаєш 
що артистка Ада Роговцева зустріла нещодавно виставою на великій сцені своє 81-річчя; а її колега 
по цеху Галина Яблонська дивує театральною майстерністю у 90!
Педагогу Олександрі Василівні Данилевській — 75. Після літньої відпустки у своєму сільському обійс-
ті на Чернігівщині вчителька вже навідувалася у сусідні Горбачі, куди впродовж останніх навчальних 
років тричі на тиждень — ні світ ні зоря о 6.20 — вирушає попутнім автобусом сільгосппідприємства 
навчати дітей англійської мови.

Олександра Василівна вчила писати учнів у юнкорівському клубі.
Фото Бориса ПРОЦЕНКА.

❙
❙
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«До гравців у мене претензія лише одна — це слабка концентрація під час 
стандартів у захисті».

Олександр Хацкевич
білоруський наставник ФК «Динамо» (Київ)

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Кінцівка літа — традиційно 
непроста пора для вітчизняних 
колективів, котрі змагаються на 
два фронти. Намагаються забез-
печити собі єврокубкову осінь, 
на внутрішній арені вони опиня-
ються в ігровому цейтноті, вий-
ти з якого не завжди вдається без 
втрат.
 Приміром, столичне «Дина-
мо», тримаючи на прицілі матч-
відповідь раунду плей-оф Ліги 
чемпіонів проти «Аяксу», в гос-
тьовому протистоянні з «Чорно-
морцем» вирішило дещо зеконо-
мити сили. Удавшись до кадрової 
ротації, наставник «біло-синіх» 
Олександр Хацкевич надав мож-
ливість лідерам команди перепо-
чити напередодні доленосного в 
контексті виходу чи невиходу до 
основного раунду Суперліги поє-
динку з голландським опонен-
том. Як результат, перша в се-
зоні втрата динамівцями заліко-
вих очок, хоча, без сумніву, на 
подібний розвиток подій в Одесі 
в біло-синьому таборі не розрахо-
вували. За підсумками минулого 
сезону «моряки» ледве не втра-
тили елітну прописку, тож мало 
хто очікував, що в новому чемпіо-
наті одеський колектив станови-
тиме грізну силу. Проте через від-
сутність стабільних позицій в ін-
ших старожилів прем’єр-ліги на 
старті поточного ЧУ «Чорномор-
цю» вдалося піднятися на неочі-
кувано високу четверту позицію. 
Звісно, історія участі «моряків» у 

перехідному «плей-оф», без сум-
ніву, стала хорошим для них уро-
ком. Якби не відмова «Полтави» 
від участі в ПЛ, грати нині одеси-
там у першій лізі. 
  Утім іще одного такого вип-
робування в «Чорноморці» не хо-
чуть, тож і намагаються підопіч-
ні Ангела Червенкова на старті 
турніру зробити максимальний 
очковий заділ, який убезпечить 
команду від неприємних мит-
тєвостей участі в матчах «на ви-
живання». Динамівці ж, зазнав-
ши болючого фіаско в Амстерда-

мі, прибули до Одеси, вочевидь, 
не в кращому гуморі. При цьому 
вояж на узбережжя Чорного моря 
позитивних емоцій динамівцям 
не додав. Обмежившись у мат-
чі з «моряками», як і в поперед-
ніх поєдинках поточного чемпіо-
нату, одним забитим голом, підо-
пічні Хацкевича змогли вивезти 
зі стадіону «Чорноморець» лише 
один заліковий бал.
 Нелегкий тягар єврокубко-
вої відповідальності наприкінці 
серпня ліг і на плечі луганської 
«Зорі», котра опинилася за пів-

кроку до потрапляння в основ-
ний раунд Ліги Європи. Для цьо-
го в повторному матчі з «Лейп-
цигом» команді Юрія Вернидуба 
вистачить i результативної ні-
чиєї. Проте, акумулюючи сили 
для фінішного гостьового спурту 
в Німеччині, в національній пер-
шості «Зоря» зазнала несподіва-
ної домашньої поразки від дебю-
танта прем’єр-ліги — чернігівсь-
кої «Десни».
 «Поразка від «Десни» — урок 
на майбутнє», — філософськи ре-
зюмував очільник луганського 

клубу, котрий після насиченого 
єврокубкового «мід-уїку» вдався 
до масштабної кадрової ротації на 
внутрішній арені.
 Загалом, у шостому турі лише 
в одному матчі господарям удало-
ся відсвяткувати успіх. «Олексан-
дрія» на чолі з Володимиром Ша-
раном продовжує переписувати 
клубні рекорди, здобувши (в мат-
чі проти «Ворскли») шосту пос-
піль перемогу в рідних стінах.
 А уособленням гостьової сили 
в матчах національної першості, 
котрі відбулися минулого уїк-
енду, стала розгромна перемо-
га «Шахтаря» над «Олімпіком», 
головним натхненником якої у  
складі «гірників» став їхній но-
вобранець Мораес. Після пере-
ходу з «Динамо» бразильський 
форвард наполегливо взявся ви-
конувати свої прямі обов’язки, й 
після «хет-трику» у ворота «олім-
пійців» знову одноосібно очолив 
бомбардирські перегони в ЧУ. ■

Єврокубки
 Київське «Динамо» у першому 
матчі за вихід до групової стадії ЛЧ 
зазнали першої поразки в сезоні — 
амстердамський «Аякс» удома по грі 
виграв у киян iз різницею у два м’ячі. 
«Біло-сині» могли пропускати й біль-
ше, але шанси після одного виїзного 
м’яча ще залишаються.
 А луганська «Зоря» у кваліфі-
кації ЛЄ вдома у Запоріжжі героїчно 
вистояла проти німецького «РБ Лейп-
цига». Підопічні Юрія Вернидуба за-
лишились у меншості вже на 16-й 
хвилині, але зуміли зберегти свої во-
рота на замку. Могли «чорно-білі» й 
забивати, але ударам Сіласа і Кочер-
гіна бракувало точності. 
 Тепер, аби пройти в групу, 
«Зорі» потрібно, як мінімум, забити 
та не програти.
 Ліга Чемпіонів. «Плей-оф»-
раунд кваліфікації. Перші матчі. 
«Аякс» (Нідерланди) — «Динамо» 
(Україна) — 3:1 (ван де Беєк, 2; Зієх, 
35; Тадіч, 43 — Кендзьора, 15; «Д»: 
Бойко, Піваріч, Бурда, Кадар, Кендзь-
ора, Сидорчук (Че Че, 77), Вербіч, Ци-
ганков, Гармаш (Шепелєв, 46), Буяль-
ський, Бєсєдін), «Бенфіка» (Порту-
галія) — «ПАОК» (Греція) — 1:1 
(Шахов («П») — з 81 хв.), «Црвена 
Звезда» (Сербія) — «РБ Зальц-
бург» (Австрія) — 0:0, «БАТЕ» (Бі-
лорусь) — «ПСВ» (Нідерланди) 
— 2:3, «Янг Бойз» (Швейцарія) 
— «Динамо» (З, Хорватія) — 1:1, 
«МОЛ Віді» (Угорщина) — «АЕК» 

(Греція) — 1:2.
 Ліга Європи. «Плей-оф»-ра-
унд кваліфікації. Перші матчі. 
Найцікавіші результати. «Зоря» 
(Україна) — «РБ Лейпциг» (Ні-
меччина) — 0:0 (вил.: Лєднєв («З») 
— 16 хв.; «З»: Луїс Феліпе, Сваток, 
Вернидуб, Лєднєв, Тимчик, Харатін, 
Хомченовський (Кабаєв, 59), Михай-
личенко, Сілас, Караваєв (Гордієнко, 
83), Рафаель Ратао (Кочергін, 57)), 
«Торпедо» (К, Грузія) — «Лудого-
рець» (Болгарія) — 0:1 (Азацький 
(«Т») — 90 хв.), «Зеніт» (Росія) — 
«Мольде» (Норвегія) — 3:1, «Сіг-
ма» (Чехія) — «Севілья» (Іспанія) 
— 0:1, «АПОЕЛ» (Кіпр) — «Астана» 
(Казахстан) — 1:0, «Аталанта» 
(Італія) — «Копенгаген» (Данія) 
— 0:0, «Олімпіакос» (Греція) — 
«Бернлі» (Англія) — 3:1, «Генк» 
(Бельгія) — «Брондбю» (Данія) — 
5:2 (Маліновський («Г») — 90 хв., 
пас), «Гент» (Бельгія) — «Бордо» 
(Франція) — 0:0 (Яремчук («Г») — 
90 хв.), «Базель» (Швейцарія) — 
«Аполлон» (Кіпр) — 3:2.

Англія
 Хоча перед матчем проти «Вул-
верхемптона» наставник «Ман. Сіті» 
Хосеп Гвардіола і хвалив Олександра 
Зінченка за його професіоналізм на 
тренуваннях, у заявку на гру вихова-
нець «Шахтаря» знову не потрапив. 
«Городяни» несподівано втратили 
очки у поєдинку з новачком АПЛ. 
 А на Зінченка претендує іспансь-
кий «Бетіс» — учасник ЛЄ домо-
вляється з «синіми» про оренду ук-

раїнця, але часу не залишилось не 
так багато — трансферне вікно за-
чиняється вже у п’ятницю.
 Не дуже вдалим вийшов старт се-
зону і для новачка «Вест Хема» Анд-
рія Ярмоленка. Екс-капітан «Динамо» 
виходив на заміну в кожному з трьох 
поєдинків, але не зумів допомогти ко-
манді набрати бодай бал — лондонці 
поки останні у турнірній таблиці.
 Прем’єр-ліга. 3-й тур. «Вул-
верхемптон» — «Манчестер Сіті» 
— 1:1 (Болі, 57 — Ляпорт, 69), «Ар-
сенал» — «Вест Хем» — 3:1 (Яр-
моленко («ВХ») — із 76 хв.), «Борн-
мут» — «Евертон» — 2:2, «Хад-
дерсфілд» — «Кардіфф» — 0:0, 
«Саутгемптон» — «Лестер» — 1:2, 
«Ліверпуль» — «Брайтон» — 1:0 
(Салах, 23), «Уотфорд» — «Крістал 
Пелас» — 2:1, «Фулхем» — «Берн-
лі» — 4:2, «Ньюкасл» — «Челсі» — 
1:2 (Хоселу, 83 — Азар, 76 (пен.); Єд-
лін, 87 (у свої ворота)).
 Лідери: «Ліверпуль», Челсі», 
«Уотфорд» — 9, «Манчестер Сіті», 
«Борнмут» — 7, «Тоттенхем» — 6 
(2 матчі).
 Бомбардири: Мітровіч («Фул-
хем»), Агуеро («Ман. Сіті»), Рішарлі-
сон («Евертон»), Мане («Ліверпуль»), 
Р. Перейра («Уотфорд») — 3.

Іспанія
 Поки поза заявкою перебуває 
і голкіпер «Реала» Андрій Лунін — 
без його допомоги «вершкові» не 
без проблем перемогли «Жирону». 
За чутками місцевих ЗМІ, воротар ук-
раїнської збірної може до кінця тижня 

перейти в оренду в «Леганес».
 А серед лідерів, окрім «галакті-
кос», як завжди, «Барселона» і «Ат-
летико»: каталонці і мадридці міні-
мально обіграли новачків Ла Ліги — 
«Вальядолід» і «Райо Вальєкано».
 Прімера. 2-й тур. «Хетафе» 
— «Ейбар» — 2:0, «Леганес» — 
«Реал Сосьєдад» — 2:2, «Ала-
вес» — «Бетіс» — 0:0, «Атлетико» 
— «Райо Вальєкано» — 1:0 (Гріз-
манн, 64), «Вальядолід» — «Бар-
селона» — 0:1 (У. Дембеле, 58), 
«Еспаньйол» — «Валенсія» — 2:0, 
«Жирона» — «Реал Мадрид» — 
1:4 (Борха Гарсія, 17 — Серхіо Ра-
мос, 38 (пен.); Бензема, 52 (пен.), 59; 
Бейл, 80), «Севілья» — «Вільярре-
ал» — 0:0.
 Лідери: «Реал Мадрид», «Бар-
селона» — 6, «Севілья», Еспань-
йол», «Реал Сосьєдад», «Атлетико» 
— 4.
 Бомбардир: Андре Сілва 
(«Севілья) — 3.

Італія
 Боротьбу за «скудетто» продов-
жують «Ювентус» і «Наполі»: «ста-
ра синьйора» «на класі» обіграла 
«Лаціо», а підопічні Карло Анчелотті 
зробили ефектний «камбек» у матчі 
з «Міланом».
Головний же герой туру — напад-
ник «Фіорентини» Марко Бенассі, 
в активі якого «хет-трик» у ворота 
«К’єво».
 Серія А. 2-й тур. «Ювентус» 
— «Лаціо» — 2:0 (П’янич, 30; Манд-
жукич, 75), «Наполі» — «Мілан» — 

3:2 (Зелінський, 53, 67; Д. Мертенс, 
80 — Бонавентура, 15; Калабрія, 49), 
«СПАЛ» — «Парма» — 1:0, «Каль-
ярі» — «Сассуоло» — 2:2, «Фіорен-
тина» — «К’єво» — 6:1, «Дженоа» 
— «Емполі» — 2:1, «Інтер» — «Торі-
но» — 2:2 (Перішич, 7; де Врей, 32 
— Белотті, 55; Мейте, 68), «Фрозі-
ноне» — «Болонья» — 0:0, «Удіне-
зе» — «Самплорія» — 1:0.
 Лідери: «Ювентус», «Наполі», 
«СПАЛ» — 6, «Удінезе», «Сассу-
оло» — 4, «Фіорентина» — 3 (1 
матч).
 Бомбардир: Бенассі («Фіорен-
тина») — 3.

Німеччина
 У стартовому турі Бундесліги су-
перник «Зорі» по ЛЄ — «РБ Лейп-
циг» — розгромно поступився на 
виїзді дортмундській «Боруссії»: 
«бики» відкрили рахунок уже на пер-
шій хвилині, але до кінця матчу про-
пустили чотири рази.
 Без Євгена Коноплянки, який за-
ліковує травму, програв свій поєди-
нок срібний призер минулого сезону 
— гельзенкірхенський «Шальке». А 
чинний чемпіон — мюнхенська «Ба-
варія» — не без суддівського скан-
далу здолала «Хоффенхайм». 
 Перша Бундесліга. 1-й тур. 
«Баварія» — «Хоффенхайм» — 
3:1 (Мюллер, 23; Левандовський, 82 
(пен.); Роббен, 90 — Салаї, 58), «Гер-
та» — «Нюрнберг» — 1:0, «Вер-
дер» — «Ганновер» — 1:1, «Фрай-
бург» — «Айнтрахт Франкфурт» 
— 0:2, «Вольфсбург» — «Шальке» 

— 2:1, «Фортуна» — «Аугсбург» — 
1:2, «Боруссія» (М) — «Байєр» — 
2:0 (Хофманн, 55; Ф. Джонсон, 58), 
«Майнц» — «Штутгарт» — 1:0, 
«Боруссія» (Д) — «РБ Лейпциг» — 
4:1 (Дауд, 21; Забітцер, 40 (у свої вро-
та); Вітсель, 43; Ройс, 90+1 — Огус-
тен, 1).

Франція
 Серед головних претендентів 
на титул без втрат поки йде лише 
«ПСЖ»: парижани обіграли «Анже» 
завдяки результативній грі тріо Ка-
вані-Мбаппе-Неймар. Має дві пе-
ремоги при одній поразці «Ліон», 
«Марсель» урятував один бал у поє-
динку з «Ренном», а «Монако» вза-
галі програв.
 Ліга 1. 3-й тур. «Ліон» — 
«Страсбур» — 2:0, «ПСЖ» — 
«Анже» — 3:1 (Кавані, 12; Мбаппе, 
52; Неймар, 66 — Мангані, 22 (пен.), 
«Ам’єн» — «Реймс» — 4:1, «Мон-
пельє» — «Сент-Етьєн» — 0:0, 
«Нант» — «Кан» — 1:1, «Ніцца» — 
«Діжон» — 0:4, «Тулуза» — «Нім» 
— 1:0, «Лілль» — «Генгам» — 3:0, 
«Бордо» — «Монако» — 2:1 (Кама-
но, 48 (пен.), 90+3 — Пеллегрі, 64), 
«Марсель» — «Ренн» — 2:2 (Окам-
пос, 54; Бенсебіані, 72 (у свої ворота) 
— Буріжо, 37 (пен.); Сарр, 45).
 Лідери: «ПСЖ», «Діжон» — 9, 
«Лілль» — 7, «Ліон», «Нім», «Рей-
мс» — 6.
 Бомбардири: Мбаппе, Ней-
мар (обидва — «ПСЖ»), Ж. Бамба 
(«Лілль»), Камано («Бордо»), Тавареш 
(«Діжон»), Конате («Ам’єн») — 3. ■

ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА■
Олексій ПАВЛИШ

ТАБЛО

 Чемпіонат України. 6-й тур. 
«Олімпік» — «Шахтар» — 2:5 (Па-
сич, 18; Данченко, 77 (у свої ворота) — 
Марлос, 10; Мораес, 17, 32, 75; Степа-
ненко, 41), «Олександрія» — «Ворск-
ла» — 2:0 (Банада, 15, 17), «Чорномо-
рець» — «Динамо» — 1:1 (Грачов, 84 
— Русин, 59), «Маріуполь» — «Львів» 
— 2:2 (Пихаленок, 49; Чурко, 59 — Па-
рамонов, 45; Дуарте, 51; вилучення: Фе-
дорчук, 90 («М»)), «Карпати» — «Ар-
сенал-Київ» — 1:2 (Ербес, 55 — Оре-
ховський, 28; Гринь, 39; вилучення: 
Піріс, 85 («А»)), «Зоря» — «Десна» — 
0:2 (Старенький, 11; Безбородько, 73).
 Турнірне становище: «Шах-
тар», «Олександрія» — 15, «Динамо» 
— 13 (5 матчів), «Чорноморець» — 
9, «Зоря» — 8, «Десна» — 7, «Олім-
пік», «Ворскла»– 6, «Львів», «Карпа-
ти» — 5, «Маріуполь» — 4 (5), «Арсе-
нал-Київ» — 4.
 Бомбардир: Мораес («Шахтар») 
— 6.

■

«Чорноморець» став першим колективом у поточному чемпіонаті країни, котрий зумів відібрати очки у київського «Динамо».
Фото з сайта chernomorets.odessa.ua.

❙
❙

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Важке життя на два фронти
Після болісного фіаско в Лізі чемпіонів динамівці зазнали перших очкових втрат у 
національній першості

■



КАЛЕЙДОСКОПВІВТОРОК, 28 СЕРПНЯ 201816

Читайте 
в наступному 
номері:

КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №92■

ПОГОДА■

«Ми мусимо навчитися чути себе українцями...»
Спадщину програмних цілей для нації від Івана Франка аналізує історик Теймур Атаєв із Баку

УКРАЇНА МОЛОДА

1
 2

 3
 4

 5
 6

 7
 8

 9
 0

Редактор Михайло Дорошенко

Засновник i видавець —

ПП «Україна молода»

Свідоцтво про реєстрацію:

КВ №3386 вiд 29.08.98

© Дорошенко М.І., 2013

Передплатні індекси: 60970, 1555

Наша адреса: 03047, Київ, пр. Перемоги, 50

Телефон для довідок:

т./ф.: (044) 454-84-92 

Рекламне бюро: 

т./ф.: (044) 454-88-86,

reklama@umoloda.kiev.ua

elprymak@gmail.com

Вiддiл реалiзацiї: 

т./ф.: (044) 454-84-41,

sale@umoloda.kiev.ua

«УМ» в iнтернетi: http://www.umoloda.kiev.ua

Відділи:

новин — 454-85-76, novyny@umoloda.kiev.ua;

права — leonov@umoloda.kiev.ua, 454-88-36; 

мiжнародної політики — svit@umoloda.kiev.ua, 454-88-25; 

економіки — eko1@umoloda.kiev.ua,  454-86-39; 

медицини — novyny4@umoloda.kiev.ua, 454-85-99; 

культури — culture@umoloda.kiev.ua, 454-87-96; 

соціальних проблем — socium@umoloda.kiev.ua, 454-85-99;

спорту — sport@umoloda.kiev.ua, 454-87-93

Газета друкується 
у видавництвах:

«Преса України» — у Києвi
 Зам. 3009092

«Видавничий дім 
«Високий Замок» — у Львові

Зам. блок № 503 
 Верстка та виготовлення 

фотоформ — 
комп’ютерний центр  

редакції «УМ», 
тел.: 454-87-71

Газета виходить 
у вівторок, середу, 

п’ятницю—суботу (спільний номер)
Тираж 86734

При використаннi наших публiкацiй посилання на  «УМ» обов’язкове.

Рукописи не рецензуються i не повертаються

Вiдповiдальнiсть за змiст реклами несе рекламодавець. 

Комерційні публікації виходять під рубриками: 

«Український виробник», «Позиція», «Банківська справа», 

«Фінансова експертиза», «Здоровенькі були», «Це — працює!»,

«Знайомтеся — новинка», «Партнерство», «Програми», 

«Проекти», «Альма-матер», «Продукт», «Протистояння», 

«Вітаємо», «Любов і шана». 

Матерiали iз позначкою   р    друкуються на правах реклами

 —  Петровичу, ти не знаєш, коли 
в нас піст закінчується? Щоб можна 
було спокійно м’ясо їсти.
 —  А ти що, його не їси?
 —  Їм, але якось неспокійно.

* * *
 Повернувся від дантиста. Якби 
я знав державні таємниці, я б їх ви-
дав.

* * *
 Приходить чоловiк у магазин i 
запитує:
 —  Яка риба у вас є?
 —  Оселедець.
 —  А ще є якась?
 —  Ні. Через кризу транспорту 
немає, бензину немає.
 —  А цей красень сюди на таксі 
приїхав?

* * *
 —  Жінко, вам дуже пасує цей 

капелюшок.
 —  Менi здається, що вiн на 
мене завеликий.
 —  Це не страшно, в ньому є 
дірочки для очей.

* * *
 В одному багатому домі періо-
дично збирається компанія грати в 
преферанс. І ось після чергової за-
тяжної гри господиня будинку не вит-
римує і кричить чоловіку:
 —  Що за неподобство! Зби-
раються, курять, п’ють! Я не хочу це 
терпіти у своєму будинку!
 —  Люба, заспокойся, це вже не 
твій будинок.

* * *
 При платнiй медицинi виписа-
ти людину з кардіології неможливо. 
Варто озвучити рахунок за лікування, 
і пацієнт знову потребує лікування.

По горизонталі:
 1. Столиця Киргизії. 4. Пристрій 
для підсушування скибочок хліба для 
бутербродів. 7. Донька Касіопеї, врято-
вана Персеєм від морського чудовись-
ка за допомогою голови Медузи Горго-
ни. 9. Бік човна чи великого судна. 10. 
Самоцвіт. 11. Багатоголова змія, доч-
ка Тифона й Єхидни, яку здолав Ге-
ракл. 13. Чортове дитинча. 14. Фан-
тастичний фільм Джеймса Кемерона. 
15. Шинок, де продавалися спиртні 
напої. 17. Спеціальний ніж, який кріп-

лять до ствола рушниці і застосо-
вують у ближньому бою. 19. Те-
риторія поширення певного виду 
рослин чи тварин. 20. Спеціаль-

не звання, чин. 22. Прізвисько 
головного тренера української фут-
больної збірної. 23. Придворний чин 
III класу в Табелі про ранги в Росії вве-
дений у 1726 р., дворецький. 24. Ве-
ликий князь литовський з династії Ге-
диміновичів; син Кейстута, небіж Оль-
герда і двоюрідний брат Ягайла. 25. 
«Рука» краба чи рака. 
По вертикалі:
 1. Африканське дерево, яке чомусь 
називають дурним. 2. Старовинний уро-
чистий, головним чином релігійний спів. 
3. Нитки із старої тканини, які раніше ви-
користовували замість вати при пора-

неннях. 4. Легендарна грузинська цари-
ця. 5. Гідрокарбонат натрію. 6. Очільник 
університету. 7. Американський астро-
навт, який першим ступив на поверх-
ню Місяця. 8. Ім’я відомого українсько-
го вченого-сходознавця і перекладача, 
що народився у Володимирі-Волинсь-
кому. 11. Коротка філософська сентен-
ція, характерна для літератури Сходу. 
12. Загальна мобілізація на судні. 15. 
Спеціальний шрифт, що імітує напи-
сане від руки. 16. Приємний запах. 17. 
Найманий робітник. 18. Дихальне горло 
людини. 21. Герой абсурдистської п’єси 
Семюеля Беккета. 22. Невеличкий сіль-
ський будиночок у швейцарських Аль-
пах. ■
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Дара ГАВАРРА

 «Перебісившись» у молодості, переважно всі люди 
стають поважними і статечними у зрілі роки і роблять 
усе, щоб їхні внуки бачили тільки позитивний приклад з їх-
нього боку. Особливо це стосується людей творчих, які в мо-
лоді роки й алкоголь полюбляли, а дехто й «травичкою» ба-
вився. Так сталося і з одним з учасників мега-популярного у 
свій час (та й нині він не втратив популярності у багать-
ох любителів року) квартету «Бітлз» Полом Мак-
картні, який десятиліттями курив марихуану 
та «знімав» стреси алкоголем. Тепер же ко-
лишній «бітл» та зразковий дідусь вісьмох 
онуків обмежується лише одним келихом 
вина на тиждень.
 Як він «дійшов до такого життя», 
відомий музикант розповів щоденній 
британській газеті Daily Mail. За слова-
ми 76-річного Пола Маккартні, він не 
може сидіти у м’якому фотелі з «кося-
ком» в одній руці і пляшкою текіли у 
другій, коли поруч вовтузяться його 
внуки. Також сер Маккартні поділив-
ся сумними спогадами про стреси й 
депресію після розпаду легендар-
ного гурту «Бітлз», які він «ліку-
вав» наркотиками й алкоголем, що 
іноді призводило до сварок у сім’ї, 
але мудра Лінда (покійна дружина 
музиканта, з якою він прожив май-
же 30 років) уміла залагоджувати 
такі ситуації. Саме дружина нама-
галася привчити його до здорово-
го способу життя, перейти на веге-
таріанство. Подружжя разом із чотир-

ма дітьми (старша донька Лінди — Хізер — від пер-
шого шлюбу) жило на фермі, де вони розводили овець 

і коней, тримали власний город, на якому вирощували 
екологічно чисті продукти. Лінда свого часу навіть вида-
ла книжку з рецептами вегетаріанської кухні.
 Сьогодні музикант згадує ті часи з ноткою суму, 

адже його коханої Лінди вже 20 років як немає поруч. 
Вона навіть не дочекалася народжен-

ня онуків — страшна хвороба пе-
редчасно забрала її у сім’ї. 

 Також свою поведінку Пол 
Маккартні вимушений був пе-

реглянути з огляду на пробле-
ми, які мали з алкоголем його 

друзі, зокрема барабанщик 
«Бітлз» Рінго Старр. «Коли 
я починав пити, то вже 
не міг зупинитися, доки 
пляшка не спорожніє», 
— розповідав Маккар-
тні колега по цеху. Тож 
сьогодні Пол обмежує 

себе в алкоголі, що 
й рекомендує ро-

бити читачам 
газети. ■

Варка ВОНСОВИЧ

 Кумедна історія трапилася на одній із ву-
лиць міста Сан-Антоніо, що в штаті Техас, США. 
Невідомо звідки на дорозі взялося жваве по-
росятко, яке просто-таки паралізувало рух на 
вулиці. Можливо, воно якось вистрибнуло з ав-
томобіля, але точно цього сказати ніхто не міг. 
Саму ж подію перехожі зазняли на камеру те-
лефону.
 Очевидці кажуть, що трапилася ця подія 
десь о 7.30 ранку. Спочатку маленький свин 
побіг за велосипедистом, а потім вискочив на 
проїжджу частину, чим і створив хаос на до-
розі. Заманити порушника Правил дорожньо-

го руху хоча б на тротуар за допомогою чипсів 
не вдалося, тож у хід пішла «важка артилерія» 
у вигляді доволі потужного за статурою полі-
цейського. На диво, поросяткові такий грізний 
з вигляду поліцейський сподобався і воно ве-
село побігло за ним, після чого його вже без 

усілякого клопоту змогли завантажити у білий 
кросовер.
 У поліції вважають, що проблем зі знаход-
женням хазяїна тваринки не виникне — аж над-
то воно миле і привітне, тож його власники, за-
сумувавши за ним, почнуть розшуки. ■

КУРЙОЗИ

Свинські правила
Порушником дорожнього руху стало поросятко

■

ПИЯЦТВУ — БІЙ

Рецепти від Пола Маккартні
Як стати мудрим 
і зразковим дідусем

■

29 серпня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, короткочасний дощ, гроза. Вiтер пiв-
нiчно-захiдний, 5-10 м/с. Температура вночi +14...+16, удень 
+23...+25. 

Миргород: невеликий дощ. Уночi +14...+16, удень +29...+31.
Вiнниця: короткочасний дощ. Уночi +14...+16, удень +24...+26.
Одеса: без опадiв. Уночi +19...+21, удень +27...+29.

27 серпня температура води на узбережжi Чорного та Азовсько-
го морiв становила 22-26 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 24.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Трускавець: 
уночi +10...+12, удень +23...+25. Моршин: уночi +10...+12, удень 
+23...+25.
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