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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 28,120грн 

1 € = 32,807 грн

1 рос. руб. = 0,419 грн

Камиш відшумєл
Курорт 

Сонячний Берег 

на Чорному морі: 

відпочинок із чайками, 

історією і ностальгією

На Львівщині заборонили 

публічне використання 

російськомовного 

культурного продукту

стор. 2» стор. 13»

Услід за Україною 

попросити томосу 

про автокефалію можуть 

і сябри

стор. 5»

«Церква в Білорусі починалася 
з Київської митрополії»

Після виголошення Петром Порошенком щорічного послання Верховна Рада 321 голосом ухвалила рішення про включення до порядку денного 9-ї сесії парламенту та передачі 
до Конституційного Суду президентського проекту закону №9037 про внесення змін до Конституції щодо стратегічного курсу України на набуття членства в Європейському Союзі та в НАТО.

❙
❙

стор. 4»

Болгарська троянда

«Після повернення 
Криму — російського 
флоту там не буде»
Зміни до Конституції, Томос і «п’ята колона» — 
про що говорив Президент у парламенті
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«Тюремники влаштували справжній цирк, коли ледь живу людину змусили 
говорити на камеру, що все добре, а ставлення до нього з боку тюремників 
шанобливе. Тож не дивно, що відразу ж після цього Володимир Балух попросив 
привести до нього нотаріуса та склав заповіт на випадок смерті».

Людмила Денiсова
Уповноважена з прав людини ВР

УКРАЇНА МОЛОДА

У ПОЛОНІ

Ледве живий, але 
незламний 
В’язень Кремля Володимир Балух, 
який безстроково голодує з 14 
березня, склав заповіт на випадок 
своєї смерті 
Ірина КИРПА

 Український політв’язень заявив, що зачитає 
текст цього документа 24 вересня 2018 року, під час 
останнього судового засідання. Піти на такий відчай-
душний крок Володимир Балух зважився після того, 
як другий раз був побитий охороною слідчого ізоля-
тора міста Сімферополь.
 — Просто до камери Балуха прийшов началь-
ник СІЗО Сергій Бережний i дуже грубо з ним роз-
мовляв, змушуючи до завершення голодування, — 
розповів заступник голови Меджлісу кримськота-
тарського народу Ахтем Чийгоз. — Після того як Бе-
режний отримав категоричну відмову, політв’язня 
вивели з камери та почали вимагати, щоб він став 
на коліна. Після того як Балух відмовився це зро-
бити, послідувала низка ударів i стусанів, після чого 
арештант упав на бетонну підлогу, а його мучителі 
продовжували бити беззахисного чоловіка по голо-
ві, нирках i печінці.
 Як розповів громадський адвокат архієпископ 
Сімферопольський i Кримський Климент, який 
відвідав бранця відразу ж після інциденту, здоров’я 
Балуха помітно погіршилося, до болю в печінці, нир-
ках i голові додався ще й біль у серці. Однак тюрем-
ники не поспішають викликати йому на допомогу 
лікарів i вперто приховують факт побиття беззахис-
ного в’язня. Навпаки, жертву жорстокої фізичної 
розправи змусили під загрозою нової серії тортур і 
знущань стати перед відеокамерою та сказати, що в 
нього все добре. Як тільки про те, що відбувається, 
дізналася Уповноважена ВР України з прав людини 
Людмила Денiсова, вона оприлюднила низку вимог 
до омбудсвумен iз РФ Тетяни Москалькової.
 — Медики досі не оглянули Володимира, а пройш-
ло вже 5 днів вiдтодi, як українця катували за те, що 
він не бажає відмовлятися від голодування на знак 
протесту проти незаконно винесеного вироку, — за-
явила Людмила Денiсова. — Замість цього тюремни-
ки влаштували справжній цирк, коли ледь живу лю-
дину змусили говорити на камеру, що все добре, а став-
лення до нього з боку тюремників шанобливе. Тож 
не дивно, що відразу ж після цього Володимир Ба-
лух попросив привести до нього нотаріуса та склав за-
повіт на випадок смерті, так само, як це зробив Олег 
Сенцов. Він уже не вірить у милосердя своїх мучи-
телів i змирився зі своєю долею.
 За словами Людмили Денiсової, в’язень Кремля 
передчуває свою швидку загибель, бо тюремники не 
перестають йому погрожувати фізичною розправою, 
отже, шанси доїхати до колонії живим у нього мізер-
но малі, омбудсман Денiсова вимагає від російської 
сторони негайно надати Володимиру Балуху кваліфі-
ковану медичну допомогу та дати їй можливість осо-
бисто поспілкуватися з політичним в’язнем.
 Якщо окупанти підуть назустріч цим побажан-
ням, Людмила Денiсова пообіцяла особисто супро-
воджувати Тетяну Москалькову під час її візиту до 
Кирила Вишинського, який зараз перебуває у СІЗО 
міста Херсон. Однак поки що російська сторона за-
перечує факт побиття Володимира Балуха у в’язниці 
та не поспішає визнавати факт застосування до нього 
тортур i заходів морального тиску.
 Нагадаємо, що підконтрольний Росії Роздоль-
ненський районний суд засудив українського патріо-
та до п’яти років позбавлення волі у колонії загаль-
ного режиму, а також до виплати штрафу в розмірі 
10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 
(близько 4 тис. гривень). ■

■

Петро ЛУКІЯНЧУК

 Відтепер публічне ви-
користання пісень, філь-
мів та іншого російсько-
мовного контенту офіцій-
но заборонено. Таке 
рішення прийняли депу-
тати Львівської облради 
під час сесії. Підтримали 
ініціативу 57 держслуж-
бовців. 
 Як зазначається в про-

екті рішення, обмеження 
на заборону використан-
ня російськомовного про-
дукту діятиме на Львів-
щині до припинення оку-
пації українських тери-
торій.
 Наразі у Львові ком-
плектують спеціальну 
комісію, яка за допомо-
гою громадськості, пра-
воохоронних органів i 
районних державних ад-

міністрацій проводитиме 
роз’яснювальну роботу 
для фізичних та юридич-
них осіб про запровадже-
ний мораторій.
 Також депутати пла-
нують напрацювати спе-
ціальне звернення до 
Верховної Ради з пропо-
зицією розробити законо-
проект із метою встанов-
лення заборони публіч-
ного відтворення аудіові-
зуальних творів мовою 
держави-агресора на те-
риторії всієї України.
 Нагадаємо, 8 листо-
пада 2016 року в Україні 
набув чинності закон, 
у перший рік дії якого 
радіостанції мали випус-
кати в ефір мінімум 25% 
україномовної музики і 
проводити 50% ефіру ук-
раїнською мовою. Також 
Верховна Рада затверди-

ла квоти на українську 
мову на ТБ. За відповід-
не рішення проголосу-
вало 269 народних депу-
татів. 
 Нововведення дали 
вражаючі результати вже 
за 2017 рік. Українсь-
кі радіостанції переви-
конали план і крутять в 
ефірі значно більше пі-
сень державною мовою, 
ніж того вимагає закон. 
За результати моніторин-
гу, загальнонаціональні 
радіостанції перевищили 
квоту на 13%, місцеві та 
регіональні — на 19%. Із 
радіомовленням виснов-
ки ще більше вражають. 
Так, на сьогодні ефір ук-
раїномовний на 88% — 
iдеться про всі передачі 
та розмови ведучих. Тоді 
як, згідно iз законом, до-
статньо і 50%. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 На фронті ситуація 19 вересня 
залишалася цілком контрольова-
ною Об’єднаними силами. Окупан-
ти 24 рази відкривали вогонь по по-
зиціях наших військ. При цьому 
противник чотири рази застосував 
озброєння, заборонене Мінськими 
домовленостями. Ворог здійснював 
обстріли наших позицій у районах 
населених пунктів Кримське, Но-
вотошківське, Троїцьке, Лугансь-
ке, Світлодарськ, Піски, Невельсь-
ке, Мар’їнка, Новомихайлівка, Бе-
резове, Павлопіль, Гнутове, Водя-
не, Лебединське та Широкине.
 Російські окупаційні війська 
вели прицільний вогонь із гранато-
метів, великокаліберних кулеметів 
i стрілецької зброї. Крім того, вдень 
із мінометів калібру 82 мм ворог об-
стрілював позиції Об’єднаних сил 
поблизу населених пунктів Кримсь-
ке, Лебединське та Водяне. Опорний 
пункт наших військ біля Кримсько-
го противник також обстріляв уже 
ввечері зi 120-мм міномета. Також 
під вогонь протитанкового ракет-
ного комплексу потрапила позиція 
Об’єднаних сил неподалік Лугансь-
кого, що на Світлодарзькій дузі — 
одна з нагарячіших точок, яку що-
денно обстрілюють окупанти .
 У ході бойового зіткнення одно-
го військовослужбовця Об’єднаних 
сил було поранено. За даними роз-
відки, одного бойовика російсько-
окупаційних військ минулої доби 
знищено та трьох поранено.
 Станом на ранок 20 вересня 
противник двічі із гранатометів, 
великокаліберних кулеметів i 
стрілецької зброї обстріляв пози-
ції Об’єднаних сил поблизу насе-
лених пунктів Кримське та Черма-
лик. Втрат серед особового складу 
Об’єднаних сил немає.
 Додамо, що цими днями під час 
робочого візиту до України британсь-
ка делегація на чолі з держсекрета-
рем iз питань оборони Великої Бри-
танії Гевіном Вільямсоном у супро-
воді заступника міністра оборони 
України з питань європейської інтег-
рації генерал-лейтенанта Анатолія 
Петренка побувала в районі прове-
дення операції Об’єднаних сил.
 Свою роботу на Донбасі закор-

донні гості розпочали в Крама-
торську із зустрічі з командувачем 
Об’єднаних сил генерал-лейтенан-
том Сергієм Наєвим. Вітаючи гос-
тей, командувач Об’єднаних сил 
подякував уряду та народу Вели-
кої Британії за підтримку України 
в боротьбі з підступним ворогом.
 У ході брифінгу генерал-лейте-
нант Сергій Наєв повідомив про об-
становку в районі проведення Опе-
рації та вздовж лінії державно-
го кордону України з державою-
агресором, яка входить до району 
відповідальності Об’єднаних сил. 
Було наведено конкретні факти за-
стосування озброєння російського 
походження проти військових час-
тин, що ведуть бойові дії на сході 
України. Генерал-лейтенант Сер-
гій Наєв поінформував Гевіна Віль-
ямсона про заходи, які виконують 
Об’єднанi сили для відсічі російсь-
кої агресії та стабілізації обстанов-

ки на території Донецької та Лу-
ганської областей.
 Окремо в ході бесіди обговорю-
вали низку гуманітарних ініціатив 
командування Об’єднаних сил, якi 
спрямовують на відновлення кри-
тично важливих об’єктів інфра-
структури та надання допомоги за-
кладам охорони здоров’я i дітям у 
населених пунктах, наближених до 
лінії зіткнення.
 Державний секретар iз питань 
оборони Великої Британії Гевін Ві-
льямсон побував на передових ру-
бежах оборони, де особисто поспіл-
кувався з бійцями Об’єднаних сил. 
Найбільше, зізнається британський 
гість, його вразили стійкість i хо-
робрість українських солдатів, які 
зіштовхнулися з однією з найагре-
сивнiших армій світу. Він відзна-
чив, що Велика Британія й надалі 
допомагатиме Україні й всебічно 
підтримуватиме її. ■

доларів
безпекової допо-

моги Україні схвалив сенат США в проекті бюдже-
ту Пентагону на 2019 рік, зазначено на сторінці По-
сольства України в США.

250 млн. євро
виділить Ук-

раїні Європейський Союз на енергоефек-
тивність, написав у «Фейсбуцi» міністр ре-
гіонального розвитку, будівництва й ЖКГ 
Геннадій Зубко.

гривень
запаслася 

кайданками Нацполіція цьогоріч у вере-
сні, повідомили в ситемі ProZorro.

гривень
на розсе-

лення депортованих кримських татар 
передбачає проект держбюджету-2019, 
заявив голова ВРУ Андрій Парубій.

осіб
скоротилася чисельність населення України 
за сім місяців, за даними Державної служби 
статистики України.

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

54 млн. 340 тис. На 138,3 тис.На 3 млн.

НЕ МЕЛИ «ЯЗИКОМ»

Камиш «відшумєл»
На Львівщині заборонили публічне 
використання російськомовного 
культурного продукту

■

Гевін Вільямсон (у центрі) на Донбасі.
Фото з сайта zik.ua.

❙
❙

НА ФРОНТІ

Англійці на передовій
Держсекретар Великої Британії вражений 
стійкістю та хоробрістю українських воїнів

■
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гривень
штрафу чекає на порушників за спалювання 
листя, попередили в Управлінні екології та при-
родних ресурсів КМДА.

До 1тис. 360
порушень
прав людини сталося в Україні за ос-
танні три місяці, зафіксувала моніто-
рингова місія ООН. 

учасників
бойових дій потребують пси-

хологічної допомоги, вважає голова Товариства 
правозахисту ветеранів силових структур Олек-
сандр Дідур.

нові туристичні 
маршрути

прокладено в зоні відчуження навко-
ло Чорнобильської АЕС, інформують 
1NEWS.

зросла економіка Ук-
раїни в другому квар-

талі, констатують у Держстаті. 

Понад 160 80% 4 На 3,8%
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Після голосування за президент-
ські зміни до Основного закону щодо 
стратегічного курсу держави — всту-
пу України до НАТО і ЄС — парламент 
проголосував за включення до поряд-
ку денного сесії не менш важливих 
змін. Вони стосувалися питання влас-
ності на українську землю. Їх автор, 
Олег Ляшко, запропонував вписати 
до ст. 41 Конституції України, що ос-
новою аграрного устрою країни є фер-
мерські господарства. Наразі ці зміни 
має розглянути Конституційний Суд, 
після чого — остаточно затвердити 
Верховна Рада.
 «У третьому тисячолітті земля — 
це єдине, що в нас залишилося. Але 
сьогодні ця земля, на жаль, не годує 
українців. Ми вирощуємо величезні 
обсяги врожаїв, проте українці стають 
не багатшими, а біднішими. Чому? 
Бо влада проводить політику збіднін-
ня українців, щоб люди задарма від-
дали землю. Політика обезземелен-
ня, відсутності кредитів, сільгосптех-
ніки, паливно-мастильних, посівних 
матеріалів — усе це для того, щоб за-
брати задарма землю, а потім перепро-
дати й на рівному місці заробити міль-
ярди», — зазначив Олег Ляшко з три-
буни Верховної Ради.
 За його словами, недарма сьогод-
ні 5-6 агрохолдингів, наближених до 
влади, всіма способами, в тому чис-
лі й шляхом рейдерських захоплень, 
відбирають у селян землю. Їхня мета 
— банк землі, бо земля це — єдиний 
цінний капітал. «Тому зараз придуму-
ють «троянських конів», які розказу-
ють, що ринок землі — це панацея, що 
він врятує й озолотить селян. Брехня! 
В українських селян нема грошей не 
лише на землю, а й навіть на добри-

ва. Тому землю скуплять за копійки 
транснаціональні корпорації, які мо-
жуть брати у своїх банках кредити під 
0%. Якщо ми виконаємо план влади, 
введемо ринок землі, це означає, що 
ми ніколи не зліземо з голки МВФ, ні-
коли не станемо успішною, багатою 
конкурентоздатною нацією», — пере-
конував колег Олег Ляшко.
 Політик наголошує, що наступ-
ні президентські вибори стануть ви-
бором курсу та вибором господаря на 
українській землі. «Якщо нинішні 
маріонетки отримають перемогу, ук-
раїнський народ позбудеться землі на-
завжди. Тому, коли ми приймемо змі-
ни до Конституції, які визначать, що 
господарем на українській землі буде 
український фермер, ми заб’ємо оси-
ковий кілок у груди транснаціональ-
них глитаїв, які хочуть забрати в ук-
раїнського селянина землю», — зазна-
чив Ляшко.

 Політик додав, що боротиметься 
за право українців господарювати на 
власній землі до кінця, зазначивши, 
що селяни заслуговують на те, щоб їх 
вписали в Конституцію України. «Як 
Еміратам Господь дав нафту, так ук-
раїнцям Господь дав землю. Але на-
фта сьогодні є, а завтра нема. А земля 
при правильному підході до господа-
рювання, при відновленні тваринниц-
тва, при підтримці соціальної сфери 
на селі вічно годуватиме український 
народ. А якщо продамо землю — завж-
ди будемо жебраками! Завжди будемо 
нацією-перекотиполем», — підсуму-
вав політик.
 Він додав, що добиватиметься 
всебічної підтримки селян, не лише в 
питаннi власності землі. Зокрема, про-
довжує вибивати реальну підтримку 
фермерів, повернення пільгового ре-
жиму ПДВ, дотацій на сільгосптехні-
ку та доступних кредитів. ■

ІНФОСПРОТИВ

У глибокому 
тилу знову 
розпускає свої 
отруйні квіти 
«русскій мір»
Чому телеканали транслюють 
ворожу пропаганду?
Євген Ісаєв, сержант ЗСУ 
#Захисти_країну

 Я, сержант Ісаєв Євген Олександрович (позивний 
Апостол), з перших днів у складі 79-ї ОДШБр приймав 
участь у бойових діях на сході України. Під час масова-
ного обстрілу позицій у 2014 році отримав тяжке поранен-
ня та відмітку у військовому квитку про непридатність до 
служби у ЗСУ. Але моя країна та моє командування не по-
кинуло мене. І рішенням міністра оборони мене було по-
новлено зі збереженням військового звання та всіх ре-
галій. Після поновлення мав честь проходити службу в ла-
вах ВР/ССО. Наразі за сімейними обставинами проходжу 
службу в ВПС ЗСУ.
 Окрім цього, я є інструктором з тактичної медицини і 
є кращим її знавцем серед військовослужбовців ВПС. 
 Це я зі своїми братами проливав кров за свою Краї-
ну та свій Народ. Це я після чергової операції в той самий 
день, коли виписували зі шпиталю, вже збирав речі та 
рушав на схід задля навчання хлопців безпосередньо на 
лінії зіткнення. Це мене та мені подібних називають ненор-
мальними. Контуженими атошниками. Смертниками...
 І саме тому я як громадянин України та сержант ЗСУ, 
що дав присягу захищати свої державу і народ, не можу 
усвідомити, чому після стількох втрат на цій війні за спи-
нами українських захисників у глибокому тилу знову роз-
пускає свої отруйні квіти так званий «русскій мір». Бо як 
інакше можна зрозуміти редакційну політику таких наче 
українських телеканалів, як, наприклад, NewsOne, «112» 
та «Інтер»? При цьому не перераховую купу електронних 
ресурсів, що називаються українськими ЗМІ і пишуть від-
верто проросійські тексти. 
 В ефірах вищеназваних телеканалів усе частіше зна-
ходять притулок політичні діячі, які при повному потуран-
ні ведучих, не боячись наслідків, поширюють брехню про 
ЗСУ, використовують прийоми воєнної пропаганди проти 
України та українців. Більш відкрито та майже прямо там лу-
нають прямі заклики щодо примирення з Росією — держа-
вою, що вже п’ятий рік веде війну проти України, вбиваю-
чи наших воїнів. Яскравий приклад антиукраїнської роботи 
— інтерв’ю пана Медведчука, яке транслювали NewsOne та 
«112». Політик не соромлячись закликав фактично до капі-
туляції заради миру з російським агресором.
 Якщо це прийнятно і демократично, то що керівниц-
тво країни та кожен із вас скаже тим, хто зараз боронить 
Україну? 
 Що почують рідні тих, хто загинув у бою з російськи-
ми окупантами? Все, війна скінчилась? Давайте сядемо з 
Путіним за стіл переговорів? Наллємо горілки, потиснемо 
руки, заспіваємо «Широка страна моя родная», визнає-
мо росіян братами та обіймемося? Після чого він забере 
собі нашу землю, а нам і нашим дітям залишить рабське 
життя? Можливо, залишить. Адже усе залежатиме від на-
строю «великого брата».
 Не розумію, як таке може відкрито відбуватися в 
країні, яка перебуває у стані війни? Чому ці телеканали 
транслюють ворожу пропаганду, коли Верховна Рада Ук-
раїни офіційно визнала Росію агресором? Хіба заради 
цього українці на всесвітніх самітах/конкурсах/виставах 
намагаються довести, що у нас не громадянська війна, як 
запевняє Путін? 
 Не знаю, чи існує законний спосіб вирішити пробле-
му, тому звертаюся з вимогою до керівництва України 
розібратися з цим питанням та припинити потужний ін-
формаційний вплив, що завдає шкоди Збройним силам 
України, Національній гвардії, Прикордонним військам, 
добровольчим формуванням та країні загалом.
 З повагою, завжди ваш сержант ЗСУ, Ісаєв Євген 
Олександрович (позивний Апостол). ■

■ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ

Землю — українським фермерам!
Рада підтримала зміни до Конституції, ініційовані Олегом Ляшком

■

Олег Ляшко переконаний, що селяни заслуговують на те, щоб їх вписали до Конституції.❙

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

 Війну канівським бра-
коньєрам, які ночами «па-
суться» на просторах Дніп-
ра і виловлюють не лише 
малька, а й червонокнижні 
види риб, оголосили на Чер-
кащині.
 За словами Віктора 
Іванька, який віднедавна 
очолює Черкаський рибо-
охоронний патруль, дня-
ми патрульні витягли з 
Канівського водосховища 
22 браконьєрські сітки за-
гальною довжиною близь-
ко двох кілометрів, 223 кі-
лограми риби, з яких 71 кі-
лограм — дрібний судак, а 
також чотири зникаючі чер-
вонокнижні рибини йорша- 
носаря, якого зустріти в 
природі, а тим паче вилови-
ти — велика рідкість. Нині 
в Україні він трапляється 
поодиноко, а у багатьох річ-
ках зник узагалі. 
 Віктор Іванько каже, 
що тоді на годиннику була 
перша ночі і канівські бра-
коньєри на двох човнах по-
чали погрожувати рибоохо-
ронцям розправою, тарани-
ли їхній човен, а потім кину-

лися навтьоки, залишивши 
один із човнів, який пошко-
дили під час наїзду на пат-
рульних.
 Це не перший «улов» чер-
каського обласного рибоохо-
ронного патруля за останній 
час. Трохи раніше у Каневі 
патрульні витягли з Дніпра 
десять сіток загальною дов-
жиною до одного кіломет-
ра.
 «Тоді у сітках було по-
над 120 кілограмів різної 
риби — від судаків до доволі 
рідкої чехоні. Загалом ри-
боохоронці нарахували 850 
голів різної риби, при цьо-
му третину складав дрібний 
судак», — зазначає Віктор 
Іванько.
 Також недавно на Чер-
кащині працівники водної 
поліції виявили рибалок, 
котрі займалися незконним 

виловом риби на річці Сула. 
Тоді на території Нижньо-
сульського парку села Ми-
хайлівка Чорнобаївського 
району було затримано двох 
осіб із 500-метровими сітка-
ми. Сума збитків, завданих 
рибному господарству Ук-
раїни внаслідок порушен-
ня природоохоронного зако-
нодавства, склала 25 тисяч 
200 гривень. Пізніше непо-
далік цього місця було за-
тримано ще одного рибалку 
з 200-метровими сітками та 
рибою на загальну суму 6 ти-
сяч 400 гривень. Інспектори 
водного патруля викликали 
слідчо-оперативну групу та 
передали матеріали справи 
в поліцію.
 Не менше на Черкащині, 
наголошує Віктор Іванько, 
порушень правил рибаль-
ства і з боку промисловиків, 

які мають квоти для вило-
ву риби в річці Дніпро. Ок-
рім дрібних правопорушень, 
які патрульні виявляють 
практично щодня при пере-
вірці промислових рибалок, 
трапляються і вражаючі по-
рушення, за які сума нара-
хованих збитків горе-рибал-
кам склала нещодавно від 60 
до 110 тисяч гривень.
 Він каже, що риба у сіт-
ках дуже дрібна, вона не 
всти гає вирости. Той же су-
дачок — по 15-20 сантимет-
рів. Якщо з браконьєрами 
не боротися, то вони вилов-
лять усю рибу в Дніпрі і бу-
дуть кільку з неї робити. 
 «Кожен рибалка у віль-
ний від роботи день хоче по-
сидіти з вудкою на березі 
Дніпра, отримати задово-
лення від впійманої рибин-
ки та порадувати малечу зо-
лотисто обсмаженим уло-
вом. Але зась, бо закида-
ли сітками Дніпро нахабні 
браконьєри», — обурюєть-
ся начальник Черкасько-
го рибоохоронного патру-
ля Віктор Іванько й обіцяє, 
що патрульні і надалі лови-
тимуть браконьєрів та при-
тягуватимуть їх до відпові-
дальності. ■

ПИЛЬНУЙ!

За рибу гроші
Браконьєри виловлюють у Дніпрі 
червонокнижні види риб

■
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Ганна ЯРОШЕНКО
Полтава

 У Полтаві вирують політичні при-
страсті. Як відомо, на другому пленар-
ному засіданні 17-ї позачергової сесії 
Полтавської міської ради 29 депутатів 
із 42 проголосували за відсторонення 
від посади міського голови Олександра 
Мамая. А вже невдовзі на апаратній на-
раді в Полтавській облдержадміністра-
ції перший заступник керівника облас-
ті Андрій Пісоцький представив при-
сутнім виконувача обов’язків очільни-
ка міста Олександра Шамоту. 
 Олександр Мамай під час своєї прес-
конференції виступив із заявою: «Анд-
рій Матковський голова БПП «Солідар-
ність» у Полтавській області. — Ред.) і 
Сергій Каплін (народний депутат. — 
Ред.) здійснили спробу захоплення 
влади в нашому місті. Це повна вакха-
налія. Думаю, всім вам прекрасно ві-
домо, що понад 62 відсотки виборців 
віддали за мене свої голоси. Тож хочу 
заявити, що я чинний міський голова. 
Ось печатка Полтавської міської ради 
— як бачите, вона в мене».
 Аби підтримати Олександра Мамая, 
зі столиці приїхав виходець із Полта-
ви — новоспечений політик, представ-
ник Соціалістичної партії України 

Ілля Кива, котрий із плакатів обіцяє: 
«Кива прийде — порядок наведе». Він 
розповів журналістам про своє бачення 
ситуації, що склалася в Полтаві: «Від-
бувається підготовка до широкомас-
штабної фальсифікації президентсь-
ких і парламентських виборів. Преце-
дент, що відбувся в Полтаві, є підгото-
вчою кампанією з усунення неугодних 
мерів, котрі не стали співпрацювати з 
адміністрацією Президента».
 Олександр Мамай, попри інцидент, 
продовжує працювати у звичному ре-
жимі. Тим часом містом шириться чут-
ка: «Ви чули, що Мамая зняли?» Мож-
ливо, тому в поштових скриньках міс-
тян з’явилися листівки, текст яких 
майже слово в слово повторює згадану 
вище заяву міського голови.
 Ходить на своє робоче місце до ка-
бінету секретаря міської ради і Олек-
сандр Шамота.
 — Вас представили як виконувача 
обов’язків міського голови. Водночас і 
Олександр Мамай вважає себе чинним 
мером. Виходить, у нас двоє керівників 
міста? — жартую. 
 — У нас немає міського голови. Є 
лише секретар міської ради, який ви-
конує обов’язки очільника міста. І є 
людина, яка вважає себе легітимною. 
Ну, знаєте, один легітимний уже живе 

в Ростові. Депутати зробили свій вибір, 
проголосувавши за відставку Олексан-
дра Мамая. Тож після його відсторо-
нення депутати міськради обрали мене 
секретарем і, відповідно, в. о. міського 
голови.
 — Чому вiдсторонили Мамая? — до-
питуюся. 
 — Причин багато. Одна з них — не-
виконання рішення Полтавського ок-
ружного адміністративного суду щодо 
незаконного підвищення плати за про-
їзд у міському громадському транс-
порті. Олександр Мамай саботував це 
рішення, ігнорував неодноразові де-
путатські звернення, не давав розпо-
ряджень відповідним службам міськ-
виконкому, аби ті привели розмір пла-
ти за проїзд до встановленого судом. 
Міський голова грубо порушував пра-
во депутатів щодо внесення пропозицій 
до порядку денного сесій. Більше того, 
ми знаємо про ті провадження щодо 
нього, які зараз розслідують право-
охоронні органи, про нашумілу справу, 
пов’язану з пропозицією хабара судді 
Ларисі Гольник. Хіба цього недостат-
ньо для того, щоб звільнити міського 
голову? До того ж усі ми знаємо про се-
паратистські настрої Олександра Ма-
мая, про те, що він був організатором 
«Безсмертного полку» в Полтаві, від-
мовлявся визнати Росію агресором, а 
«ЛНР»-«ДНР» — терористичними ор-
ганізаціями. Я б не сказав, що все ви-
никло раптово. Пригадаймо: питання 
про відставку мера порушували задов-
го до цього.
 — Гаразд. Але як ви збираєтеся ух-
валювати рішення, не маючи печатки 
міської ради? — цікавлюся.
 — Згідно з посадовими інструк-
ціями, ця печатка має зберігатися 

в кабінеті секретаря. Отож із приво-
ду того, що вона в руках громадянина 
Олександра Мамая, ми подали заяву 
до поліції. І вже зареєстроване прова-
дження щодо викрадення печатки 
міської ради.
 Очільник фракції ВО «Свобода» в 
міській раді Юліан Матвійчук пояс-
нив, чому його фракція голосувала за 
висловлення недовіри Мамаю: «Бо за 
роки перебування на посаді очільника 
міста він повною мірою показав свій не-
професіоналізм. Пригадаймо його під-
куп виборців цукром, «відкати» на ре-
монті доріг, будівництві зупинок гро-
мадського транспорту, антиукраїнсь-
ку позицію й низку пов’язаних із ним 
кримінальних справ. Він не цікавиться 
життям міста, тож йому пора відпочи-
ти, дати дорогу молодим. Відверто ка-
жучи, ми теж претендували на вакан-
тну посаду секретаря міської ради та, 
жертвуючи своїми амбіціями, віддали 
голоси за підтриманого більшістю ліде-
ра фракції СДП Олександра Шамоту».
 18 вересня сталася чергова сутичка 
в приміщенні міської ради. Олександр 
Шамота скаржиться, що його служ-
бовій діяльності перешкоджає голова 
обласного осередку Соцпартії України 
Сергій Чередніченко зі своїми прибіч-
никами, які окупували кабінет секре-
таря міськради.
 Іще одна інтрига: на запитання, коли 
відбудеться наступна сесія міської ради, 
дав відповідь стрімкий розвиток подій. 
Олександр Мамай збирався скликати її 
вже 21 вересня. Проте представник «но-
вої» влади Олександр Шамота діяв на 
випередження і напередодні провів чер-
гову сесію міської ради, на якій було об-
рано нових заступників міського голови 
й новий склад міськвиконкому. ■

Інна СТЕПАНЧУК

Учора Президент Петро Поро-
шенко виступив зі своїм щоріч-
ним посланням до Верховної 
Ради. Глава держави наголошу-
вав на незворотності курсу на 
ЄС і НАТО, на необхідності не 
послаблювати санкцій Заходу 
проти Росії та посиленні влас-
ної армії, а також як протидіяти 
«п’ятій колоні» в Україні.

Про зміни до Конституції 
 На початку промови По-
рошенко закликав парламент 
проголосувати за його законо-
проект зі змінами до Конститу-
ції, які закріплюють в Основно-
му законі прагнення України 
до «повноправного членства» в 
НАТО та Євросоюзі. «Лише ін-
теграція України до євроатлан-
тичного простору гарантує всім 
нам мир і безпеку, Україні — не-
залежність, а українському на-
роду — підвищення рівня жит-
тя», — наголосив Президент. 
Крім того, з Конституції він за-
пропонував викреслити норму, 
яка дозволяє базування Чор-
номорського флоту в Україні. 
«Після того як ми повернемо 
Крим, російської бази в Севас-
тополі точно більше не буде», — 
сказав Порошенко. Одразу піс-
ля виступу Президента ВР ух-
валила законопроект в першо-
му читанні. 

Про «дружбу з Росією» 
 На розгляд парламенту Пре-
зидент внесе ще один законопро-
ект — про припинення дії Дого-

вору про дружбу і співробітниц-
тво з Росією. Він нагадав, що 
вже підписав указ, яким увів у 
дію рішення РНБО не продов-
жувати Договір про так звану 
дружбу з Росією. «МЗС напра-
вить ноту до Москви, а я подам 
до парламенту відповідний за-
конопроект, бо останнє слово 
в цьому питанні — за вами, за 
Верховною Радою», — наголо-
сив Порошенко.

Про санкції 
 «Ми будемо послідовно про-
тидіяти спробам послабити сан-
кційний тиск на Росію. Тактич-
не завдання Кремля — знят-
тя санкцій у січні наступного 
року під приводом нібито неви-
конання Україною Мінських 

домовленостей — ми цей сце-
нарій маємо зруйнувати», — 
сказав глава держави. «Май-
же переконаний, що зняття ми 
не допустимо, однак знайте, що 
ризик пом’якшення є», — до-
дав він. Те, що Росія так напо-
легливо бореться з санкціями, 
свідчить тільки про те, що вони 
ефективні і дiють, перекона-
ний Порошенко. «Бо рубль па-
дає навіть при зростанні цін на 
нафту. Бо російська влада зму-
шена підвищити пенсійний вік. 
Російська влада пішла на підви-
щення ПДВ. Це і є ціна агресії», 
— додав він. Водночас Поро-
шенко розкритикував Захід за 
надмірну обережність у своїй 
реакції на політику Росії щодо 
України. Зокрема, реакцію на 

анексію Криму в 2014 році По-
рошенко назвав «напрочуд мля-
вою та беззубою». «Та навіть те-
пер — після тисяч спричинених 
Росією жертв на Донбасі, після 
MH17, після Сирії, після Солс-
бері — на Заході чимало охочих 
зазирнути Путіну в душу чи ще 
не знаю куди. Що ви там хочете 
побачити, панове? Все ж і так у 
всіх на очах», — обурився Пре-
зидент. І додав, що на Заході все 
ж уже приходить «тверезе ро-
зуміння того, що Росія — це не 
лише наша проблема, що вона є 
загрозою для усього цивілізова-
ного світу».

Про Томос
 «Процес надання авто-
кефалії Україні виходить на 
фінішну пряму», — наголосив 
Петро Порошенко. «Я не знаю, 
коли саме ухвалять Томос і коли 
його привезуть до Києва. Але 
точно впевнений: колесо цієї іс-
торії ми розкрутили так, що по-
вернути назад його вже ніхто не 
зможе, — наголосив Президент. 
— Як і велить Святе Письмо, ми 
з вами точно не будемо поклоня-
тися чужим богам. І у внутріш-
ні справи церкви не буде втру-
чатися держава, особливо іно-
земна держава. Чому вони так 
б’ються за це? Бо імперія втра-
чає один з останніх важелів 
впливу. Томос — це фактично 
ще один Акт проголошення не-
залежності України». Прези-
дент наголосив, що значення 
Томоса виходить за межі Ук-
раїни. «Це — падіння Третього 
Риму як найдавнішої концеп-
туальної заявки Москви на сві-
тову гегемонію. Тут, на наших 
теренах, вирішується і майбут-
нє світового православ’я. Його 
з росіянами ми теж розуміємо 
абсолютно по-різному, і це ще 
одна з причин, чому нам з росія-
нами не по дорозі», — зазначив 
Порошенко.

Про армію 
 Президент нагадав, що гро-
шове забезпечення військових 
наступного року збільшать на 

37%. «Ми повинні зробити все, 
щоб створити комфортні умови 
для досвідчених воїнів. Вмоти-
вувати професіоналів укладати 
довгострокові контракти. За-
охотити до повернення в армію 
тих, хто з різних причин звіль-
нився», — заявив Порошенко. 

Про «агентів Кремля»
 «Напередодні виборів ми ба-
чимо, як п’ята колона піднімає 
голову, намагається зібрати до-
купи різні шеренги, користу-
ючись перевагами демократії, 
активізується в інформацій-
ному просторі», — застерігає 
Президент. За його словами, 
деякі медіа «стали неприхо-
ваними рупорами російської 
пропаганди», а деякі громад-
ські організації, підконтроль-
ні Кремлю, роздмухують анти-
українські та антиєвропейські 
настрої.
 «Отож підтримую ідею зако-
нопроекту про реєстрацію аген-
тів впливу держави-агресора», 
— зазначив глава держави.

Про вибори 
 «Я як Президент гарантую 
вільні, чесні й демократичні 
вибори глави держави, ново-
го парламенту, органів місце-
вого самоврядування так, як 
вони були проведені в 2014-15 
роках», — заявив Порошенко 
і закликав політиків не руйну-
вати країну популізмом та «тве-
резо оцінювати безпрецедент-
ну складність викликів та за-
гроз, які постали перед Украї-
ною». «Власний досвід навчив 
мене, як важливо дуже обереж-
но і відповідально ставитися до 
тих обіцянок, які даєш людям, 
— сказав Президент. — Понад 
чотири роки тому я заявив, що 
АТО триватиме години, а не мі-
сяці. Я шкодую, що породив за-
вищені очікування. Тому кіль-
ка тижнів тому я перепросив, 
що подав надію, яка не збулася. 
І хотів би, щоб ця історія стала 
уроком не лише для мене, а й 
для всіх українських політи-
ків». ■

ПРЯМА МОВА

«Після повернення Криму — 
російського флоту там не буде»
Зміни до Конституції, Томос і «п’ята колона» — 
про що говорив Президент у парламенті

■

Фото з сайта president.gov.ua.❙

КОНФЛІКТ

Мерська боротьба
Керувати містом намагаються одразу двоє. 
Хто з них легітимний?

■
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 Вважаєте кнопкові телефони пе-
черним віком? А дарма. Ці примітив-
ні пристрої для мобільного зв’язку, 
призначені лише для телефонних 
дзвінків і СМС, знову повернуться! 
І це не крок у минуле, а величезний 
стрибок у майбутнє — здорове май-
бутнє людства, наголошує у своєму 
матеріалі Бі-Бі-Сі. 
 Ще 2008 року норвезький під-
приємець Петтер Небі та його пасер-
биця усвідомили, що причиною їх-
ніх складних стосунків стали смарт-
фони. Весь час, який вони проводили 
разом, вони були втуплені в екрани 
своїх телефонів. Це була залежність, 
яку батько та дочка ніяк не могли 
подолати. Небі кілька років обмір-
ковував, як подолати смартфоноза-
лежність, і врешті-решт розробив... 
новий телефон. Пристрій мав спри-
яти здоровій поведінці, тобто мак-
симально зменшити користування 
смартфоном. Так було створено ком-
панію Punkt.
 Сьогодні Punkt є одним із групи 
стартапів, які намагаються поверну-
ти сучасним технологіям «людське 
обличчя». Іншими словами, позба-

вити користувачів смартфонової за-
лежності та тривоги, яку вона несе 
з собою. Пристрої, які розробляють  
Punkt та схожі компанії, дозволя-
ють лише робити телефонні дзвінки і 
майже не мають інших функцій (або 
їх зовсім мало), наприклад, будиль-
ника, календаря та Bluetooth i фун-
кції СМС). Задоволені власники роз-
повідають, що нарешті відчули сво-
боду, якої не мали, відколи айфон 
зрісся з їхньою долонею. Прихиль-
ники нового покоління пристроїв 
переконані: максимально спрощені 
«мобілки» — це технологічний поря-
тунок.
 Невпинні сповіщення смартфона 
змушують людей щохвилини хапа-
тися за нього. А коли людина протя-
гом тривалого часу реагує на постій-
ні стимули, формується залежність. 
«Полегшені» ж телефони практич-
но не відображають сповіщень, ок-
рім вхідного дзвінка чи СМС, і тому 
власники поступово відучуються 
торкатися їх. Згодом це змінює по-
ведінку користувача. 
 На думку медіатеоретика Дуг-
ласа Рашкоффа, розробники таких 
телефонів, безперечно, рухаються в 
правильному напрямку.

 «Прагнення меншого, вміння ска-
зати «цього достатньо» є цілком здо-
ровим», — вважає Рашкофф. Він та-
кож зазначає, що наразі користувачі 
смартфонів досягли критичного рів-
ня інформаційного перевантаження. 
За підрахунками фахівців, ми тор-
каємось наших смартфонів приблиз-
но 2 тис. 617 разів на добу. Телефоном 
ми зайняті не тільки на роботі, а й у 
транспорті, під час їжі, перед сном і 
навіть у туалеті — словом, кожну 
вільну хвилину! А оскільки телефони 
старого типу видають набагато менше 
сповіщень і повідомлень, користувачі 
поступово відвикають від постійного 
зазирання в них.
 «Люди згодом усвідомлюють, 
що така постійна присутність он-
лайн позбавляє їх чогось важливо-
го, вони відчувають, що приносять у 
жертву технологіям своє справжнє 
життя», — пояснює Рашкофф. І за-
міна смартфону простим телефоном 
є чудовим способом розірвати це за-
мкнене коло. ■

До Москви на килим 
 Командувач Військово-по-
вітряними силами Ізраїлю Амі-
кам Норкін учора прибув до Мос-
кви для переговорів після того, як 
біля узбережжя Сирії був збитий 
російський літак Іл-20, унаслідок 
чого загинули 15 російських вій-
ськових. Як повідомляє ізраїль-
ська армія, Норкін надасть попе-
редні дані про катастрофу росій-
ського Іл-20. Напередодні прези-
дент Сирії Башар Асад направив 
президентові Росії Володимиру 
Путіну телеграму, в якій заявив, 
що російський літак був збитий 
через «брудні методи» ізраїль-
ських військових.

Кількість терактів 
зменшилась 
 Кількість терористичних на-
падів у світі в 2017 році знизила-
ся на 23% порівняно з поперед-
нім роком — iдеться у щорічній 
доповіді про тероризм, оприлюд-
неній Державним департамен-
том США. Як повідомляє «Радіо 
«Свобода», основною причиною 
стало «значне» зменшення чис-
ла нападів в Іраку, де підтриму-
вані США сили й іракські зброй-
ні формування звільнили майже 
всю територію, яку раніше конт-
ролювало екстремістське угру-
повання «Ісламська держава». 
Це змусило бойовиків «розсія-
тися», що зробило глобальну за-
грозу терактів складнішою. ■

«До духовної 
незалежності від Москви»
 Священик наголосив: 
приклад України пока-
зує, що і «Білорусь повин-
на прагнути до духовної не-
залежності від Москви». 
«Наша мета — також ле-
галізуватися в Білорусі й 
офіційно отримати статус 
автокефалії, — сказав гла-
ва БАПЦ. — Історично ми 
маємо багатовікову право-
славну традицію. У мину-
лому столітті наша церква 
робила реальні кроки для 
того, щоб отримати автоке-
фалію і щоб її визнали».
  Маємо пояснити, що 
Білоруська автокефальна 
православна церква діє пе-
реважно в еміграції. Історія 
цієї церкви, яку російсь-
ка «Вікіпедія» називає 
мережею «неканонічних 
релігійних організацій», 
схожа на історію Українсь-
кої православної церкви 
КП, але ще драматичні-
ша. Перші спроби проголо-
шення автономії Білорусь-
кої церкви були зроблені 
в 1923 році, коли в Мінсь-
ку відбувся Собор мирян і 
духовенства. Правда, від-
ділитися від Московсько-
го патріархату не вдалося, 

бо Російська церква цьо-
го, звісно, не схвалила. 
Та й атеїстичне радянсь-
ке керівництво ідею не під-
тримало. Гоніння церкви 
тривало аж до її практич-
но повного знищення на те-
риторії Білорусі, відтак iз 
1944 року церква фактич-
но повністю діяла лише в 
еміграції. Спроби віднови-
ти її в Білорусі почали роби-
тися лише після 1991 року. 
Втім, Російська православ-
на церква перешкоджала і 
досі перешко джає цьому. 
«Оскільки наші парафії 
не реєструють юридично, 
то ми заснували так звані 
релігійні громади, — каже 
пан Логін. — Вони не мають 
храмів, тому ми їх так на-
зиваємо. Їх небагато. Має-
мо п’ять священиків, має-
мо дияконів, читців, відбу-
ваються служби. Найбіль-
ша з усіх громада Єфросинії 
Полоцької діє в Мінську». 
А от за кордоном у БАПЦ 
— три повноцінні парафії у 
США, одна в Канаді, три в 
Австралії і ще одна грома-
да в Англії. Головний храм 
БАПЦ — Кафедральный 
собор Святого Кирилла Ту-
ровского, що розташований 
у Нью-Йорку. 

«Без незалежної церкви 
можна з часом втратити 
і державу»
 Святослав Логін нага-
дує, що в Білорусі на сьо-
годні немає Білоруської 
церкви. «Якщо ви поди-
витеся офіційний перелік 
православних церков, то 
побачите, що Білоруської 
православної церкви не іс-
нує. Є тільки РПЦ, — каже 
він. — Також хочу сказати, 
що Білоруському екзарха-

ту надано право називати-
ся Білоруською православ-
ною церквою не церков-
ними властями в Москві, 
а білоруською державою. 
Екзархат був зареєстрова-
ний як Білоруська право-
славна церква. Можливо, 
з боку білоруської держави 
це був правильний крок, 
спрямований у майбутнє. 
Але поки що такої церкви 
немає — ми маємо Екзар-
хат РПЦ». А ось в Україні 

Українська православна 
церква (Московського пат-
ріархату) право так назива-
тися отримала з Москви ще 
в 1990 році.
 Проте священик наго-
лошує, що білоруси мають 
повне право на власну не-
залежну церкву. «Кано-
ни, як відомо, вимагають 
для окремого православно-
го народу окремої церкви. 
Це 34-те апостольське пра-
вило. А канони не обгово-
рюються, а виконуються, 
— каже Святослав Логін. 
— Церква в Білорусі стар-
ша за московську церкву, 
за РПЦ. Спочатку хрести-
лися Київ, Полоцьк. У нас 
були вже свої храми побудо-
вані, і тільки потім виник-
ла Москва. Те, що Білорусь 
як православна держава  не 
має свого незалежного пер-
шоієрарха — це порушен-
ня канонів і порушення іс-
торичності нашої білорусь-
кої церкви».
 Чи вистачить у білорусів 
сміливості просити томосу 

вслід за українцями? Свя-
щеник щодо цього налашто-
ваний скептично: «По-пер-
ше, все залежить від людей 
— тобто, має бути бажання 
вірян. По-друге, має бути 
бажання влади. Щоб цього 
захотіла влада, можливо, 
потрібно, щоб вона змінила-
ся. При нинішній владі про-
цеси легалізації білоруської  
церкви в Білорусі, її подаль-
ше зростання й отримання 
автокефалії навряд чи мож-
ливі. Нинішня влада і еко-
номічно, і політично, і ду-
ховно підпорядкована Мос-
кві». 
 «Щоб держава була ду-
ховно незалежною, має 
бути незалежність церк-
ви, тому держава в цій не-
залежності має бути заці-
кавлена, — наголошує ар-
хієпископ Логін. — Отже, 
ми можемо тільки моли-
тися за те, щоб білоруське 
православ’я жило, і наша 
держава жила. Без неза-
лежної церкви можна з ча-
сом втратити і державу». ■

ТЕХНОЛОГІЇ

Маленькі та здорові
«Мобілки» наступного покоління не будуть 
схожі на смартфони

■

Новітні телефони: дзвінки і більше нічого...
Фото з сайта bbc.com. 

❙
❙

НОВИНИ ПЛЮС■

А ТИМ ЧАСОМ...

 У Німеччині вчора відбула-
ся спеціальна акція поліції, під 
час якої охоронці порядку зупи-
няли водіїв, велосипедистів та 
пішоходів iз телефонами, пові-
домляє «Німецька хвиля». Так 
німецька поліція хоче привер-
нути увагу до проблеми, внаслі-
док якої почастішала кількість 
дорожньо-транспортних при-
год. Дані європейських країн 
та дослідження в світі показу-
ють, що неуважність (зокрема, 
ґаджети та гучна музика) спри-
чиняє більше половини нещас-
них випадків на дорозі, і ця час-
тка збільшується. Акція стала 
першою із запланованих щоріч-
них днів дорожньої безпеки у 
ФРН. Порушникам, окрім виз-
наченого законом штрафу, в 
цей день також виписуватимуть 
попередження і проводитимуть 
роз’яснювальну роботу. 

■

Архієпископ Святослав Логін.❙

СПРАВИ ЦЕРКОВНІ

«Церква в Білорусі починалася з Київської митрополії»
Услід за Україною попросити томосу про автокефалію 
можуть і сябри

■

Головний храм БАПЦ у Нью-Йорку.❙

Інна СТЕПАНЧУК 

Білоруська автокефальна православна церква підтримує надання томосу УПЦ і та-
кож має на меті офіційно отримати статус автокефалії. Про це в інтерв’ю «Радіо 
«Свобода» повідомив глава Білоруської автокефальної православної церкви (БАПЦ), 
архієпископ Святослав Логін. «Українська церква нам рідна і близька, тому що в ми-
нулому ми мали єдину митрополію — церква в Білорусі починалася з Київської мит-
рополії, — зазначає Святослав Логін. — Пізніше це була Києво-Литовська митрополія 
з центром у Новогрудку — вона була знищена Московською церквою. І донині Москва 
робить усе, щоб Українська і Білоруська церкви автокефалії не отримали».



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, 0.45, 5.30 ТСН

09.30 Чотири весілля

11.00, 12.20 Одруження 

наосліп

13.15, 14.30 Міняю жінку

15.45 Сімейні мелодрами

17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова Володарка»

19.20 Секретні матеріали

20.20 Чистоnews 2018

20.30 Мелодрама «Школа. 

Недитячі ігри»

21.30 #Шоуюри

22.30, 0.50 Танці з зірками

02.00 Клініка

ІНТЕР

03.15, 2.35 Щоденник вагітної

04.45 Top Shop

05.15, 20.00, 1.45 Подробиці

06.05 М/ф

06.15, 00.00 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

«Новини»

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 Х/ф «Поклич мене у 

світлу далечінь»

12.25 Т/с «Птаха у клітці»

16.00 Чекай на мене. Україна

18.00, 19.00, 3.55 Стосується 

кожного

20.40 Т/с «Заборонене 

кохання»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

10.30 Реальна містика. Новий 

сезон

12.30, 4.30 Агенти 

справедливості

14.30, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-3»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «У минулого в 

боргу»

23.30 Х/ф «Форсаж 5»

01.45 Телемагазин

02.50 Зоряний шлях

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.10 Зона ночі

03.40 Абзац

05.29, 7.09 Kids Time

05.30 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

07.10 Х/ф «Дев’ять життів»

09.00 Х/ф «Сусіди на 

стрьомі»

11.10 Х/ф «Згадати все»

13.20 Х/ф «Код да Вінчі»

16.20 Х/ф «Інферно»

19.00 Х/ф «Встигнути за 

Джонсами»

21.00 Х/ф «Ми — Міллери»

23.20 Х/ф «Чіткі мітки»

01.05 Служба розшуку дітей

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.25 Служба розшуку дітей

04.35 Т/с «Відділ 44»

05.35, 19.20 Надзвичайні 

новини

06.30 Факти тижня. 100 

хвилин

08.45, 12.45, 15.45, 18.45, 

21.10 Факти

09.10 Спорт

09.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки

10.15 Антизомбі

11.30 Не дай себе обдурити!

12.35, 13.20 Х/ф «Чорний 
яструб»

16.20 Х/ф «Останній 
мисливець на 
відьом»

20.20 Прорвемось!

21.30 Т/с «Папаньки»

22.40 Свобода слова

00.50 Х/ф «Десять з 
половиною балів»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.30, 8.35 Огляд преси

06.50, 17.00 Час новин. Київ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 23.00, 

00.00, 1.00, 2.00, 3.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.30 Фінансовий тиждень

08.15, 13.35 Про військо

09.25, 17.45 Час громади

10.10, 11.10, 12.30 Трансляції 

суспільно-політичних 

подій

13.10 Акцент

14.10 Кендзьор

15.30, 16.10 Інформаційний 

день

17.10, 18.20, 19.25 

Інформаційний вечір

19.50 Дзеркало історії

22.00 БлогПост

23.10 «За Чай.com»

23.40 Агрокраїна

00.40, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15 Машина часу

02.10 Нові герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.15, 4.50 Top Shop

05.45 Х/ф «Карусель»
07.05 Х/ф «Фарт»
08.30 Свідок. Агенти

09.05 Х/ф «Звинувачується 
весілля»

10.45, 19.30 Т/с «Коломбо»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.40 

Свідок

12.50 Речовий доказ

15.50, 16.50, 21.25 Легенди 

карного розшуку

23.45 Т/с «Комісар Хельдт»

01.30 Таємниці кримінального 

світу

03.10 Випадковий свідок

03.30 Правда життя. Професії

UA.Культура

06.00 Гімн України

06.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Леонід 

Плющ

06.30 Документальна 

програма. Персона 

ґрата. Іван Фундуклей

07.00 Новини 

07.00 Погода

07.05 Світ навколо

07.10 Візитка Полтавщини 

07.15 Лайфхак українською 

07.25 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 Візитка Карпат 

10.10 Українська читанка. 

Петро Мідянка

10.20 Уроки української 

літератури 

10.30 #ПроСлово з 

Олександром Михедом

10.35 Лайфхак українською

10.45 Хто в домі хазяїн? 

11.15 100 років української 

історії 

11.25 100 років української 

літератури 

11.35 100 років українського 

кінематографа 

11.45 100 років українського 

мистецтва

12.00 Національна опера 

України. Джузеппе 

Верді. Макбет

14.15 Документальний цикл. 

Двоколісні хроніки 

14.30 РадіоДень

14.50 Лайфхак українською 

15.05 UA.МУЗИКА. Кліп 

15.10 РадіоДень. Життя+

15.30 Хто в домі хазяїн? 

15.55 NA HI BA 

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій час/

Модуль знань

16.50 Уроки української 

літератури 

17.00 #ПроСлово з Тарасом 

Тополею

17.05 100 років української 

літератури 

17.15 100 років українського 

мистецтва

17.30 Як дивитися кіно 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.30 Тема дня 

18.55 UA.МУЗИКА. Кліп 

19.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Ярослав 

Гаврилюк

19.30 Українська читанка. 

Андрій Бондар

19.50 Документальний цикл. 

«Напам’ять. Левко 

Лук’яненко»

20.15 Документальний цикл. 

«Напам’ять. Віктор 

Мусіяка»

20.30 #МузLove з Любою 

Морозовою

21.00 Джованні Баттіста 

Перголезі. Стабат 

Матер

21.50 Національний 

академічний 

український 

драматичний театр ім. 

Марії Заньковецької. 

«Айседора Дункан. Три 

любові»

23.00 РадіоДень. Книжкова 

лавка. ТОП 7

23.55 Фольк-music 

01.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Леонід 

Плющ

01.30 Міжнародний день 

джазу/телевізійна 

версія

02.45 РадіоДень на 

«Книжковому арсеналі» 

(повтор)

03.35 Національний 

академічний 

український 

драматичний театр ім. 

Марії Заньковецької. 

«Айседора Дункан. Три 

любові»

04.40 Джованні Баттіста 

Перголезі. Стабат 

Матер

05.30 #МузLove з Любою 

Морозовою

 

СТБ

05.00, 15.30 Все буде добре!

06.55 Х/ф «Рік Золотої 
рибки»

09.10 Х/ф «Уроки 
зваблювання»

11.05 Т/с «Анатомія Грей»

13.00 Битва екстрасенсів

17.30, 22.00 Вiкна-новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.45 Хата на тата

02.25 Найкраще на ТБ

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 18.00, 19.45 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15 Ранок. 

«Ми всі...»

12.00 Полудень

13.15, 14.15, 15.15 Деталі

16.15 Кримінал

17.00 Ситуація

18.10 «Ехо України»

20.00 Прямий ефір

22.00 Підсумки

23.00 МЕМ

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 1.10 Т/с «Пляжний 

коп»

08.40, 18.15 Спецкор

09.25, 18.50 ДжеДАІ

10.05, 19.25 Т/с «Опер за 

викликом-3»

14.05 Х/ф «Прибулець»
16.00 Х/ф «Мистецтво 

війни»
20.30 Т/с «Ментівські війни. 

Харків»

21.35 Т/с «Касл-7»

23.20 Т/с «Перевізник»

02.05 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 «Болонья» — «Рома». 

ЧІ

07.45, 1.35 Журнал ЛЧ

08.15 «Шахтар» — 

«Чорноморець». ЧУ

10.00 «Великий футбол

11.45, 20.35 Топ-матч

12.00 «Вест Гем» — «Челсі». 

ЧА

13.50 «Ворскла» — «Зоря». 

ЧУ

15.40, 22.30 Футбол NEWS

16.00 ЧА. Огляд туру

16.55 «Арсенал» — 

«Евертон». ЧА

18.45 «Фрозіноне» — 

«Ювентус». ЧІ

20.40 «Львів» — «Карпати». 

ЧУ

22.50 ЧІ. Огляд туру

23.45 «Брайтон» — 

«Тоттенгем». ЧА

02.05 «Сампдорія» — 

«Інтер». ЧІ

03.55 «Арсенал-Київ» 

— «Олімпік». ЧУ

ФУТБОЛ-2

06.00 «Львів» — «Карпати». 

ЧУ

07.45 «Брайтон» — 

«Тоттенгем». ЧА

09.30 «Мілан» — «Аталанта. 

11.15, 13.25 Check-in

11.40 «Арсенал» — 

«Евертон». ЧА

13.55 «Сампдорія» — 

«Інтер». ЧІ

15.40 Журнал ЛЧ

16.10 «Шахтар» — 

«Чорноморець». ЧУ

18.00, 2.05 Великий футбол

19.45 ЧІ. Огляд туру

20.40 Європейський 

WEEKEND

21.30 «Вест Гем» — «Челсі». 

ЧА

23.20 ЧА. Огляд туру

00.15 «Ворскла» — «Зоря». 

ЧУ

03.50 «Парма» — «Кальярі». 

ЧІ

05.40 Топ-матч

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.00, 13.55 Правда життя

08.00 Неймовірний риф

09.00, 20.50 Шалена подорож

09.55 Там, де нас нема

11.00 Україна: забута історія

11.45 Ролан Биков

12.50, 19.40 Речовий доказ

15.00, 23.40 Вирішальні битви 

ІІ Світової

16.00, 21.45 Відчайдушні 

рибалки

16.50, 22.45 Зброя: сімейна 

справа

17.50 Фантастичні історії

18.45 Секретні території

00.40 Містична Україна

02.20 Брама часу

К1

06.30 Top Shop

07.40 TiBi Абетка

07.50 Чи знаєте ви, що...

08.15 Т/с «Дикий ангел»

09.10, 12.00, 13.00, 14.00, 

20.00, 21.00, 0.50 Орел 

і решка

23.00 Х/ф «Шалене 
весілля»

01.45 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

09.30 М/ф «Шлях до 

Ельдорадо»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

12.00, 00.00 Мольфар

13.00 Країна У

14.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

15.00, 3.20 Віталька

17.00, 2.30 Панянка-селянка

18.00 Чотири весілля

20.00, 23.00 Сімейка У

22.00 Казки У Кіно

01.00 Теорія зради

02.00 БарДак

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 М/с «Гон»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 21.00, 3.00 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.40 Т/с «Еліза»

11.20 Телепродаж

12.00 Смаки культур

13.10, 14.30 РадіоДень

13.35 Енеїда

14.05 Гордість світу

15.10, 4.30 Фольк-music

16.15 Відкривай Україну з 

«Суспільним»

16.55 Д/с «Дивовижні міста 

світу»

18.00, 0.10 Інформаційна 

година

19.00, 23.40 Своя земля

19.25 Світ дикої природи

20.30 Пліч-о-пліч

21.25, 3.20 Новини. Спорт

21.45 Д/с «Як працюють 

машини»

22.40 Д/с «1000 днів для 

планети»

01.10, 4.05 #МузLove з Любою 

Морозовою

01.35 Розсекречена історія

02.30 Складна розмова

03.40 Тема дня

05.35 Спільноти тварин
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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, 0.45, 5.30 ТСН

09.30 Чотири весілля

11.00, 12.20 Одруження 

наосліп

13.05, 14.25 Міняю жінку

15.45 Сімейні мелодрами

17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова Володарка»

19.20 Секретні матеріали

20.20 Чистоnews 2018

20.30 Мелодрама «Школа. 

Недитячі ігри»

21.30 Модель Хl-2

23.30, 0.50 Трилер «Пришестя 

диявола»

01.40 Клініка

ІНТЕР

06.05 М/ф

06.15, 00.00 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.10, 12.25, 20.40 Т/с 

«Заборонене кохання»

12.30 Х/ф «Так не буває»

14.50, 15.45, 16.45 Речдок

18.00, 19.00, 3.55 Стосується 

кожного

20.00, 1.45, 5.15 Подробиці

02.35 Щоденник вагітної

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 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

10.30 Реальна містика. Новий 

сезон

12.30, 4.30 Агенти 

справедливості

14.30, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-3»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «У минулого в 

боргу»

23.30, 2.00 Т/с «CSI: Маямі»

01.30 Телемагазин

02.50 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.15 Зона ночі

04.00 Абзац

05.49, 7.29 Kids Time

05.50 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

07.30, 18.00 Шоу Оля

08.30 Т/с «Друзі»

09.30 Т/с «Любов напрокат»

12.20 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»

16.00, 19.00 Хто проти 

блондинок?

21.00 Х/ф «Рятівники 

Малібу»

23.15 Заробітчани

ICTV

04.10, 8.45, 12.45, 15.45, 

18.45, 21.10 Факти

04.30 Т/с «Відділ 44»

05.35, 20.20 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Прорвемось!

11.20, 13.20 Х/ф «Десять з 
половиною балів»

13.35, 21.30 Т/с «Папаньки»

14.35, 16.20 Дизель-шоу

17.45 Т/с «Марк+Наталка»

22.50 На трьох

23.50 Х/ф «Мисливці на 
відьом»

01.35 Т/с «У полі зору»

02.30 Стоп-10

03.45 Скарб нації

03.50 Еврика!

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, 23.00, 

00.00, 1.00, 2.00, 3.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.15, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.30 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

23.10 «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

05.20 Х/ф «Грішник»
07.00 Х/ф «Миленький ти 

мій...»
08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Постарайся 
залишитися живим»

10.30, 19.30 Т/с «Коломбо»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.40 

Свідок

12.50, 3.20 Речовий доказ

15.55, 16.50, 21.10 Легенди 

карного розшуку

23.45 Т/с «Комісар Хельдт»

01.35 Таємниці кримінального 

світу

03.10 Випадковий свідок

04.00 Правда життя. Професії

UA.Культура

06.00 Гімн України

06.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Леонід 

Плющ

06.30 Документальна 

програма. Скіфія. 

Царство курганів 

07.00 Новини 

07.00 Погода

07.05 Світ навколо

07.10 Візитка Полтавщини 

07.15 Лайфхак українською 

07.25 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 Візитка Карпат 

10.10 Українська читанка. 

Андрій Бондар

10.20 Уроки української 

літератури

10.30 #ПроСлово з Олегом 

Скрипкою

10.35 Лайфхак українською

10.50 Хочу бути

11.15 100 років української 

історії 

11.25 100 років українського 

кінематографа 

11.35 100 років української 

літератури 

11.50 100 років українського 

мистецтва 

12.05 Національна опера 

України. Семен 

Гулак-Артемовський. 

Запорожець за Дунаєм

14.15 Двоколісні хроніки 

14.30 РадіоДень

14.50 Лайфхак українською 

15.05 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 Уроки української 

літератури

17.00 #ПроСлово з Олегом 

Скрипкою

17.05 100 років української 

літератури

17.15 100 років українського 

мистецтва

17.30 #МузLove з Любою 

Морозовою

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.30 Тема дня 

18.55 UA.МУЗИКА. Кліп 

19.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Ярослав 

Гаврилюк

19.30 Українська читанка. 

Павло Коробчук

19.50 Документальний цикл. 

Напам’ять. Володимир 

Лановий

20.30 #KіноWALL з Сергієм 

Тримбачем 

21.00 Київський академічний 

театр «Колесо». Артур 

Шпіцлер. «Фатальний 

флірт, або Забавки» 16+

23.00 Новини

23.30 Тема дня

23.55 Фольк-music 

01.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Леонід 

Плющ

01.25 Документальна 

програма. Єпископи 

01.55 Розсекречена історія

02.45 Документальний цикл. 

«Напам’ять. Левко 

Лук’яненко»

03.05 Документальний цикл. 

«Напам’ять. Віктор 

Мусіяка»

03.50 Київський академічний 

театр «Колесо». Артур 

Шпіцлер. «Фатальний 

флірт, або Забавки» 16+

05.30 #KіноWALL з Сергієм 

Тримбачем

 

СТБ

04.25, 15.30 Все буде добре!

06.20, 20.00, 22.45 

МастерШеф

11.05 Т/с «Анатомія Грей»

13.00 Битва екстрасенсів

17.30, 22.00 Вiкна-новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

23.25 Один за всіх

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 18.00, 19.45 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15 Ранок. 

«Ми всі...»

12.00 Полудень

13.15, 14.15, 15.15 Деталі

16.15 Кримінал

17.00 Ситуація

18.10 «Ехо України»

20.00 Прямий ефір

22.00 Підсумки

23.00 МЕМ

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 8.55, 1.00 Т/с 

«Пляжний коп»

09.35, 18.15 Спецкор

10.15, 18.50 ДжеДАІ

10.55, 17.15 Загублений світ

11.55 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

12.15 Т/с «Перевізник»

15.15 Х/ф «Небезпечний 
Бангкок»

19.25, 20.30 Т/с «Ментівські 

війни. Харків»

21.35, 23.20 Т/с «Касл-7»

01.55 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00, 16.00 Європейський 

WEEKEND

06.50 «Торіно» — «Наполі». 

ЧІ

08.15 «Фулгем» — 

«Вотфорд». ЧА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 «Ворскла» — «Зоря». 

ЧУ

12.10 Великий футбол

13.55 «Фрозіноне» — 

«Ювентус». ЧІ

16.45 «Вест Гем» — «Челсі». 

ЧА

18.30 «Шахтар» — 

«Чорноморець». ЧУ

20.15 ЧІ. Передмова до туру

20.45 «Мілан» — 

«Аталанта». ЧІ

22.50 ЧА. Огляд туру

23.45 «Арсенал» — 

«Евертон». ЧА

01.35, 3.40 Топ-матч

01.50 «Львів» — «Карпати». 

ЧУ

03.55 «Болонья» — «Рома». 

ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00 «Арсенал» — 

«Евертон». ЧА

07.50 Топ-матч

08.00, 0.25 «Маріуполь» 

— «Олександрія». ЧУ

09.50, 23.55 Журнал ЛЧ

10.20 Європейський 

WEEKEND

11.05 «Болонья» — «Рома». 

ЧІ

12.55, 20.30 ЧА. Огляд туру

13.50 «Арсенал-Київ» 

— «Олімпік». ЧУ

15.35 ЧІ. Огляд туру

16.25, 21.25 «Торіно» 

— «Наполі». ЧІ

18.10 ЧІ. Передмова до туру

18.40 «Фулгем» — 

«Вотфорд». ЧА

21.55 «Інтер» — 

«Фіорентина». ЧІ

02.15 «Фрозіноне» — 

«Ювентус». ЧІ

04.05 «Брайтон» — 

«Тоттенгем». ЧА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.00, 13.55 Правда життя

08.00 Неймовірний риф

09.00, 20.50 Шалена подорож

09.55 Там, де нас нема

11.00 Україна: забута історія

11.45 Два Миронових

12.50, 19.40 Речовий доказ

15.00, 23.40 Вирішальні битви 

ІІ Світової

16.00, 21.45 Відчайдушні 

рибалки

16.50, 22.45 Зброя: сімейна 

справа

17.50 Секретні територі

00.40 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, 00.00 Орел 

і решка

01.50 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

09.15 Х/ф «Пригоди 
Гекльберрі Фінна»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

12.00, 00.00 Мольфар

13.00 Країна У

14.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

15.00, 3.20 Віталька

17.00, 2.30 Панянка-селянка

18.00 Чотири весілля

20.00, 23.00 Сімейка У

22.00 Казки У Кіно

01.00 Теорія зради

02.00 БарДак

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 М/с «Гон»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 21.00, 3.00 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.40 Т/с «Еліза»

11.20 Телепродаж

12.00 Смаки культур

13.10, 14.30 РадіоДень

13.35 Енеїда

14.05 Гордість світу

15.20 Т/с «Галерея Вельвет»

16.55 Д/с «Дивовижні міста 

світу»

18.00, 0.10 Інформаційна 

година

19.00 Перший на селі

19.25 Світ дикої природи

20.30 Наші гроші

21.25, 3.20 Новини. Спорт

21.45 Д/с «Як працюють 

машини»

22.40 Д/с «1000 днів для 

планети»

23.40 Перша шпальта

01.10, 4.05 #KіноWALL з 

Сергієм Тримбачем

01.35 Розсекречена історія

02.30 Складна розмова

03.40 Тема дня

04.30 Фольк-music

05.35 Спільноти тварин
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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, 0.45, 5.30 ТСН

09.30 Чотири весілля

10.55, 12.20 Одруження 

наосліп

13.00, 14.20 Міняю жінку

15.45 Сімейні мелодрами

17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова володарка»

19.20 Секретні матеріали

20.20 Чистоnews 2018

20.30 Мелодрама «Школа. 

Недитячі ігри»

21.30 Король десертів

23.30, 0.50 Жахи «Піраміда»

01.40 Клініка

ІНТЕР

06.05 М/ф

06.15, 00.00 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00, 12.25, 20.40 Т/с 

«Заборонене кохання»

12.30 Х/ф «Погана сусідка»

14.50, 15.45, 16.45 Речдок

18.00, 19.00, 3.55 Стосується 

кожного

20.00, 1.45, 5.15 Подробиці

02.35 Щоденник вагітної

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 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

10.30 Реальна містика. Новий 

сезон

12.30, 4.30 Агенти 

справедливості

14.30, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-3»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «У минулого в 

боргу»

23.30, 2.00 Т/с «CSI: Маямі»

01.30 Телемагазин

02.50 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.55 Зона ночі

03.55 Абзац

05.39, 7.19 Kids Time

05.40 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

07.20, 18.00 Шоу Оля

08.20 Т/с «Друзі»

09.20 Т/с «Любов напрокат»

12.20 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»

16.00, 19.00 Кохання на 

виживання

21.00 Х/ф «Васабі»
22.50 Заробітчани

00.50 Х/ф «Плетена 
людина»

02.50 Служба розшуку дітей

ICTV

04.05 Служба розшуку дітей

04.10 Студія Вашингтон

04.15, 8.45, 12.45, 15.45, 

18.45, 21.10 

ФактиФакти

04.35 Т/с «Відділ 44»

05.35, 10.10 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

11.20, 13.20 Х/ф «Десять з 
половиною балів»

13.35, 21.30 Т/с «Папаньки»

14.45, 16.20 Дизель-шоу

17.45 Т/с «Марк+Наталка»

20.20 Секретний фронт

22.45 На трьох

23.50 Х/ф «Втікач»
02.30 Т/с «У полі зору»

03.50 Скарб нації

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, 23.00, 

00.00, 1.00, 2.00, 3.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.25 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

23.10 «За Чай.com»

00.40, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15 Машина часу

02.10 Нові герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.25 Top Shop

05.55 Х/ф «Постріл у труні»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «П’ять хвилин 

страху»

10.55, 19.30 Т/с «Коломбо»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.55 

Свідок

12.50, 3.25 Речовий доказ

15.50, 16.50, 21.10 Легенди 

карного розшуку

23.45 Т/с «Криміналіст»

01.50 Таємниці кримінального 

світу

03.55 Правда життя. Професії

UA.Культура

06.00 Гімн України

06.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Леонід 

Плющ

06.30 Документальна 

програма. Пісня 

Всесвіту. Їхав козак за 

Дунай

07.00 Новини 

07.00 Погода

07.05 Світ навколо

07.10 Візитка Полтавщини 

07.20 Лайфхак українською 

07.25 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 Візитка Карпат 

10.15 Українська читанка. 

Тарас Прохасько

10.20 Уроки української 

літератури 

10.35 Лайфхак українською 

10.50 Школа Мері Поппінс

11.15 100 років української 

історії 

11.25 100 років українського 

кінематографа 

11.35 100 років української 

літератури 

11.50 100 років українського 

мистецтва 

12.05 Київський академічний 

театр «Колесо». Артур 

Шпіцлер. Фатальний 

флірт, або Забавки 16+

14.15 Двоколісні хроніки 

14.30 52 вікенди 

14.50 Лайфхак українською 

15.05 UA.МУЗИКА. Кліп 

15.10 РадіоДень. Життя+

15.30 Хто в домі хазяїн? 

15.55 Школа Мері Поппінс

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій час/

Модуль знань

16.50 Уроки української 

літератури 

17.00 #ПроСлово з Оксаною 

Забужко

17.05 100 років української 

історії

17.15 100 років українського 

кінематографа 

17.30 #KіноWALL з Сергієм 

Тримбачем 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.30 Тема дня 

18.55 UA.МУЗИКА. кліп 

19.00 Букоголіки 

19.30 Українська читанка. 

Петро Мідянка

19.50 Документальний цикл. 

Напам’ять. Мустафа 

Джемілєв

20.30 #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим 

21.00 Національна опера 

України. Гаетано 

Доніцетті. Любовний 

напій

23.00 Новини

23.30 Тема дня

23.55 Фольк-music 

01.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Леонід 

Плющ

01.25 Документальна 

програма. Єпископи 

01.55 Розсекречена історія

02.45 Документальний цикл. 

Напам’ять. Володимир 

Лановий

03.30 Національна опера 

України. Гаетано 

Доніцетті. Любовний 

напій

05.30 #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим 

 

СТБ

04.45, 15.30 Все буде добре!

06.45, 20.00, 22.45 

МастерШеф

11.05 Т/с «Анатомія Грей»

13.00 Битва екстрасенсів

17.30, 22.00, 3.35 Вiкна-

новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

23.35 Слідство ведуть 

екстрасенси

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 18.00, 19.45 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15 Ранок. 

«Ми всі...»

12.00 Полудень

13.15, 14.15, 15.15 Деталі

16.15 Кримінал

17.00 Ситуація

18.10 «Ехо України»

20.00 Прямий ефір

22.00 Підсумки

23.00 МЕМ

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 8.55, 1.00 Т/с 

«Пляжний коп»

09.35, 18.15 Спецкор

10.15, 18.50 ДжеДАІ

10.55, 17.15 Загублений світ

12.00 Помста природи

12.15 Т/с «Перевізник»

15.15 Х/ф «І гримнув грім»

19.25, 20.30 Т/с «Ментівські 

війни. Харків»

21.35, 23.20 Т/с «Касл-7»

01.55 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 1.45, 3.45 Топ-

матч

06.10 «Вест Гем» — «Челсі». 

ЧА

08.10 «Фрозіноне» — 

«Ювентус». ЧІ

10.00, 15.40, 22.45 Футбол 

NEWS

10.20 «Маріуполь» — 

«Олександрія». ЧУ

12.10 «Інтер» — 

«Фіорентина». ЧІ

13.55 «Шахтар» — 

«Чорноморець». ЧУ

16.00, 21.25 Сіткорізи

16.30, 20.55 Тур ONLINE

16.55 «Маріуполь» — 

«Динамо». ЧУ

18.55 «Чорноморець» 

— «Олександрія». 1/16 

фіналу. Кубок України

21.55 «Ювентус» — 

«Болонья». ЧІ

23.55 «Фулгем» — 

«Вотфорд». ЧА

01.55 «Арсенал-Київ» 

— «Олімпік». ЧУ

03.55 «Удінезе» — «Лаціо». 

ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00, 2.15 «Мілан» — 

«Аталанта». ЧІ

07.50, 9.50, 11.50, 18.00 Топ-

матч

08.00 «Ворскла» — «Зоря». 

ЧУ

10.00 «Фулгем» — 

«Вотфорд». ЧА

12.00 «Львів» — «Карпати». 

ЧУ

13.50 Журнал ЛЧ

14.20 «Арсенал» — 

«Евертон». ЧА

16.10 «Інтер» — 

«Фіорентина». ЧІ

18.10 «Арсенал-Київ» 

— «Олімпік». ЧУ

19.55 «Удінезе» — «Лаціо». 

ЧІ

21.55 «Наполі» — «Парма». 

ЧІ

23.55 Сіткорізи

00.25 «Маріуполь» — 

«Динамо». ЧУ

04.05 «Вест Гем» — «Челсі». 

ЧА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.00, 13.55 Правда життя

08.00 Природа сьогодення

09.00, 20.50 Шалена подорож

09.55 Там, де нас нема

11.00 Україна: забута історія

11.45 Академік Корольов

12.50, 19.40 Речовий доказ

15.00, 23.40 Вирішальні битви 

ІІ Світової

16.00, 21.45 Річкові монстри

16.50, 22.45 Зброя: сімейна 

справа

17.50 Секретні території

00.40 Містична Україна

02.10 Таємниці кримінального 

світу

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, 00.00 Орел 

і решка

01.50 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

09.45 Х/ф «Король 
Дроздобород»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

12.00, 00.00 Мольфар

13.00 Країна У

14.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

15.00, 3.20 Віталька

17.00, 2.30 Панянка-селянка

18.00 Чотири весілля

20.00, 23.00 Сімейка У

22.00 Казки У Кіно

01.00 Теорія зради

02.00 БарДак

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 М/с «Гон»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 21.00, 3.00 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.40 Т/с «Еліза»

11.20 Телепродаж

12.00 Смаки культур

13.10 РадіоДень

13.35 Енеїда

14.05 Гордість світу

14.30 52 вікенди

15.20 Т/с «Галерея Вельвет»

16.55 Д/с «Дивовижні міста 

світу»

18.00, 0.10 Інформаційна 

година

19.00 Пліч-о-пліч

19.25 Світ дикої природи

20.30, 23.40, 2.30 Складна 

розмова

21.25, 3.20 Новини. Спорт

21.45 Д/с «Як працюють 

машини»

22.40 Д/с «1000 днів для 

планети»

01.10, 4.05 #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим

01.35 Розсекречена історія

03.40 Тема дня

04.30 Фольк-music

05.35 Спільноти тварин
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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, 0.45, 5.30 ТСН

09.30 Чотири весілля

10.55, 12.20 Одруження 

наосліп

13.10, 14.30 Міняю жінку

15.45 Сімейні мелодрами

17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова володарка»

19.20 Секретні матеріали

20.20 Чистоnews 2018

20.30 Мелодрама «Школа. 

Недитячі ігри»

21.30 Гроші 2018

22.30 Право на владу 2018

01.00 Драма «Холодне літо 

53-го»

04.50 Клініка

ІНТЕР

06.05 М/ф

06.15, 00.00 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.10 «Ранок з 

«Інтером»

10.00, 12.25, 20.40 Т/с 

«Заборонене кохання»

12.30 Х/ф «Танго кохання»

14.50, 15.45, 16.45 Речдок

18.00, 19.00 Стосується 

кожного

20.00, 5.15 Подробиці

00.50 Х/ф «Французький 

транзит»

03.15 Щоденник вагітної

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 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

10.30 Реальна містика. Новий 

сезон

12.30, 4.30 Агенти 

справедливості

14.30, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-3»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «У минулого в 

боргу»

23.20 Контролер

00.00 Т/с «CSI: Маямі»

01.45 Телемагазин

02.15 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.10 Зона ночі

04.20 Абзац

06.09, 7.29 Kids Time

06.10 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

07.30, 18.00 Шоу Оля

08.30 Т/с «Друзі»

09.20 Т/с «Любов напрокат»

12.20 Т/с «Відчайдушні 

домогосподарки»

16.00, 19.00 Хто зверху?

21.00 Х/ф «Великий Стен»

23.10 Заробітчани

01.05 Служба розшуку дітей

ICTV

04.00, 3.50 Еврика!

04.15 Студія Вашингтон

04.20, 8.45, 12.45, 15.45, 

18.45, 21.10 Факти

04.40 Т/с «Відділ 44»

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Секретний фронт

11.20, 13.20 Х/ф «Втікач»

14.35, 21.30 Т/с «Папаньки»

15.40, 16.20 Дизель-шоу

17.45 Т/с «Марк+Наталка»

20.20 Інсайдер

22.45 На трьох

23.50 Х/ф «Служителі 

закону»

02.20 Т/с «У полі зору»

03.40 Скарб нації

03.55 Служба розшуку дітей

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, 23.00, 

00.00, 1.00, 2.00, 3.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.35 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

23.10 «За Чай.com»

00.40, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15 Машина часу

02.10 Нові герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.25 Top Shop

05.55 Х/ф «Людина в 
прохідному дворі»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Все можливо»
10.50, 19.30 Т/с «Коломбо»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

3.05 Свідок

12.50, 3.35 Речовий доказ

15.55, 16.50, 21.05 Легенди 

карного розшуку

23.45 Т/с «Криміналіст»

01.55 Таємниці 

кримінального світу

04.05 Правда життя. 

Професії

UA.Культура

06.00 Гімн України

06.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Леонід 

Плющ

06.30 Документальна 

програма. Містерія 

Марії Приймаченко

07.00 Новини 

07.00 Погода

07.05 Світ навколо

07.10 Візитка Полтавщини 

07.15 Лайфхак українською 

07.25 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 Візитка Карпат 9 

10.10 Українська читанка. 

Софія Андрухович

10.20 Уроки української 

літератури 

10.35 Лайфхак українською 

10.50 Як це? 

11.15 100 років української 

історії 

11.30 100 років української 

літератури 

11.40 100 років українського 

кінематографа 

11.50 100 років українського 

мистецтва 

12.05 Національна опера 

України. Гаетано 

Доніцетті. Любовний 

напій

14.15 Двоколісні хроніки 

14.30 РадіоДень

14.50 Лайфхак українською 

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 Уроки української 

літератури

16.50 #ПроСлово з Сашею 

Кольцовою

17.05 100 років українського 

мистецтва

17.20 100 років української 

літератури

17.30 #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.30 Тема дня 

18.55 UA.МУЗИКА. Кліп 

19.00 Букоголіки 

19.30 Українська читанка. 

Софія Андрухович

19.50 Документальний 

цикл. Напам’ять. Ігор 

Юхновський 

20.30 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом. Роман 

Ясіновський

21.00 Київський академічний 

Молодий театр. Наталя 

Ворожбит. Саша, 

винеси сміття

23.00 Новини

23.30 Тема дня

23.55 Фольк-music 

01.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Леонід 

Плющ

01.25 Документальна 

програма. Блаженний 

Священномученик 

Григорій Хомишин

01.55 Розсекречена історія

02.45 Документальний цикл. 

Напам’ять. Мустафа 

Джемілєв

03.20 Документальна 

програма «Богдан 

Гаврилишин. Місія-

Свобода» 

04.15 Київський академічний 

Молодий театр. Наталя 

Ворожбит. Саша, 

винеси сміття

05.30 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом 

 

СТБ

04.20, 15.30 Все буде добре!

06.10 МастерШеф

11.10 Т/с «Анатомія Грей»

13.05 Битва екстрасенсів

17.30, 22.00 Вiкна-новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.45 Зважені та 

щасливі

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.45 «Репортер». 

Новини

09.15, 10.15, 11.15 Ранок. 

«Ми всі...»

12.00 Полудень

13.15, 14.15, 15.15 Деталі

16.15 Кримінал

17.00 Ситуація

18.10 «Ехо України»

20.00 Прямий ефір

22.00 Підсумки

23.00 МЕМ

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Пляжний коп»

08.55, 1.00 Т/с «Пляжний 

коп-2»

09.35, 18.15 Спецкор

10.15, 18.50 ДжеДАІ

10.55, 17.15 Загублений світ

12.00 Відеобімба

12.15 Т/с «Перевізник»

19.25, 20.30 Т/с «Ментівські 

війни. Харків»

21.35, 23.20 Т/с «Касл-7»

01.55 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 «Ворскла» — «Зоря». 

ЧУ

07.45, 19.30 Сіткорізи

08.15 «Інтер» — 

«Фіорентина». ЧІ

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20, 22.50 «Маріуполь» 

— «Динамо». ЧУ

12.05 «Ювентус» — 

«Болонья». ЧІ

13.50 «Вест Гем» — 

«Челсі». ЧА

16.00 «Чорноморець» 

— «Олександрія». 

1/16 фіналу. Кубок 

України

17.45 «Наполі» — «Парма». 

ЧІ

19.55 «СПАЛ» — 

«Сассуоло». ЧІ

21.55 Топ-матч

22.00 Журнал ЛЧ

00.35 «Удінезе» — «Лаціо». 

ЧІ

02.20 «Брайтон» — 

«Тоттенгем». ЧА

04.05 «Емполі» — «Мілан». 

ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00 «Чорноморець» 

— «Олександрія». 

1/16 фіналу. Кубок 

України

07.50, 9.50, 14.10, 23.55, 1.55 

Топ-матч

08.00 «Арсенал» — 

«Евертон». ЧА

10.00 «Наполі» — «Парма». 

ЧІ

11.50, 19.40 Сіткорізи

12.20 «Фулгем» — 

«Вотфорд». ЧА

14.20 «Удінезе» — «Лаціо». 

ЧІ

16.05 «Брайтон» — 

«Тоттенгем». ЧА

17.55 «Ювентус» — 

«Болонья». ЧІ

20.10 «Маріуполь» — 

«Динамо». ЧУ

21.55 «Емполі» — «Мілан». 

ЧІ

00.05 «Львів» — «Карпати». 

ЧУ

02.05 «Інтер» — 

«Фіорентина». ЧІ

03.55 ЧА. Огляд туру

04.50 Огляд матчів. ЛЄ 

УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.00, 13.55 Правда життя

08.00 Природа сьогодення

09.00, 20.50 Шалена подорож

09.55 Там, де нас нема

11.00 Україна: забута історія

11.45 Юрій Нікулін

12.50, 19.40 Речовий доказ

15.00, 23.40 Вирішальні 

битви ІІ Світової

16.00, 21.45 Річкові монстри

16.50, 22.45 Зброя: сімейна 

справа

17.50 Секретні території

00.35 Містична Україна

02.25 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, 00.00 

Орел і решка

01.50 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

09.45 Х/ф «Хоробрий 
кравчик»

11.00 Т/с «Усі жінки 

— відьми»

12.00, 00.00 Мольфар

13.00 Країна У

14.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою

15.00, 3.20 Віталька

17.00, 2.30 Панянка-селянка

18.00 Чотири весілля

20.00, 23.00 Сімейка У

22.00 Казки У Кіно

01.00 Теорія зради

02.00 БарДак

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 М/с «Гон»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 21.00, 3.00 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.40 Т/с «Еліза»

11.20 Телепродаж

12.00 Смаки культур

13.10, 14.30 РадіоДень

13.35 Енеїда

14.05 Гордість світу

15.20 Т/с «Галерея Вельвет»

16.55 Д/с «Дивовижні міста 

світу»

18.00, 0.10 Інформаційна 

година

19.00 #ВУКРАЇНІ

19.25 «Світ дикої природи»

20.30 Схеми. Корупція в 

деталях

21.25, 3.20 Новини. Спорт

21.45 Сильна доля

22.45 Д/с «1000 днів для 

планети»

23.40 Наші гроші

01.10, 4.05 #NeoСцена з 

Олегом Вергелісом

01.35 Розсекречена історія

02.30 Складна розмова

03.40 Тема дня

04.30 Фольк-music

05.35 Спільноти тварин
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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

11.00, 12.20 Одруження 

наосліп

13.00, 14.20 Міняю жінку

15.45 Сімейні мелодрами

17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова володарка»

19.20 Секретні матеріали

20.15 Ліга сміху 2018

22.20 Ігри приколів 2018

23.20 Вечірній Київ

04.30 М/ф

04.55 Життя без обману

ІНТЕР

06.05 М/ф

06.15, 22.00 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.10 «Ранок з 

«Інтером»

10.15, 12.25 Т/с «Заборонене 

кохання»

13.00 Х/ф «Доторкнутися 
неба»

14.50, 15.45, 16.45, 1.50 

Речдок

18.00 Стосується кожного

20.00 Подробиці тижня

23.50 Х/ф «Аве Марія»
04.20 Код доступу

04.50 Top Shop

05.20 Д/ф «Брати Меладзе. 

«Всупереч»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.30 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.00, 3.30 Реальна містика

12.00 Х/ф «Служниця трьох 

панів»

14.00, 15.30 Т/с «Довірся 

мені»

19.45 Говорить Україна

21.00, 00.00 Т/с «Пташка 

співоча»

23.20 По слідах

02.00 Телемагазин

05.30 Зоряний шлях

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.45 Зона ночі

03.40 Абзац

05.39, 7.49 Kids Time

05.40 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

07.50, 18.00 Шоу Оля

08.50, 21.40 Київ вдень та 

вночі

11.40 Кохання на виживання

15.20, 19.00 Топ-модель

00.30 Х/ф «Рятівники 

Малібу»

02.40 Служба 

розшуку дітей

ICTV

04.00 Студія Вашингтон

04.05, 8.45, 12.45, 15.45, 

18.45, 21.10, 3.20 Факти

04.35 Т/с «Відділ 44»

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Інсайдер

11.20, 13.20 Х/ф 

«Служителі закону»

14.45 Т/с «Папаньки»

15.35, 16.20, 21.30 Дизель-

шоу

17.45, 0.05 Т/с 

«Марк+Наталка»

20.20 Антизомбі

03.55 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, 23.00, 

00.00, 1.00, 2.00, 3.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.25, 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

23.10 «За Чай.com»

00.40, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15 Машина часу

02.10 Нові герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.25, 4.50 Top Shop

05.55 Х/ф «Людина в 
прохідному дворі»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Дурні 
помирають по 
п’ятницях»

11.00, 19.30 Т/с «Коломбо»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.50 

Свідок

12.50 Речовий доказ

15.55, 16.55, 21.15 Легенди 

карного розшуку

23.45 Т/с «Криміналіст»

01.45 Таємниці кримінального 

світу

03.20 Випадковий свідок

03.25 Правда життя. Професії

UA.Культура

06.00 Гімн України

06.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — 

Володимир Ятченко

07.00 Новини 

07.00 Погода

07.05 Світ навколо

07.10 Візитка Полтавщини 

07.15 Лайфхак українською 

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 Візитка Карпат 

10.10 Українська читанка. 

Павло Коробчук

10.20 Уроки української 

літератури 

10.35 Лайфхак українською 

10.50 Додолики. Лялькове 

шоу 

11.00 Мистецькі історії

11.15 100 років української 

історії 

11.25 100 років української 

літератури 

11.40 100 років українського 

кінематографа 

11.50 100 років українського 

мистецтва 

12.05 Київський академічний 

Молодий театр. Іван 

Карпенко-Карий. 

«Зачарований» 16+

14.00 Документальний цикл. 

«Дешевий відпочинок. 

Афіни»

14.30 РадіоДень

14.50 Лайфхак українською 

15.05 UA.МУЗИКА. Кліп 

15.10 РадіоДень

15.30 Лайфхак українською 

15.40 Хто в домі хазяїн? 

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій час/

Модуль знань

16.50 Уроки української 

літератури 

17.00 #ПроСлово з 

Олександром Ірванцем

17.10 100 років українського 

кінематографа 

17.30 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.30 Тема дня 

18.55 UA.МУЗИКА. Кліп 

19.00 Документальна 

програма. «Біографії 

великих. Залізна леді 

Британії»

20.00 Київський академічний 

Молодий театр. Ів 

Жаміак. «Потрібні 

брехуни»

22.30 Як дивитися кіно 

23.00 Художній фільм. 

«Велика краса» 

01.25 Документальна 

програма. «Галицька 

весна української ідеї»

01.55 Розсекречена історія

02.45 Документальний 

цикл. «Напам’ять. Ігор 

Юхновський» 

03.30 Київський академічний 

Молодий театр. Іцхокас 

Мерес. «Попіл»

05.30 Як дивитися кіно

 

СТБ

05.50 Т/с «Коли ми вдома»

07.45 Х/ф «Висота»
09.40 Х/ф «Знак долі»
11.50 Т/с «Розлучниця»

17.30, 22.00 Вiкна-новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00 Цієї миті рік потому

22.45 Ультиматум

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 «Репортер». 

Новини

09.15, 10.15, 11.15 Ранок. 

«Ми всі...»

12.00 Полудень

13.15, 14.15, 15.15 Деталі

16.15 Кримінал

17.00 Ситуація

18.00 Підсумки

19.00 «Ехо України»

22.00 Поярков. NEWS

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Пляжний коп»

08.55 Т/с «Пляжний коп-2»

09.35, 18.15 Спецкор

10.15, 18.50 ДжеДАІ

10.55, 17.20 Загублений світ

12.55 Т/с «Перевізник»

13.55 Т/с «Терра Нова»

19.25 Т/с «Полювання на 

Вервольфа»

23.30 Змішані єдиноборства. 

UFC. №211

01.50 Цілком таємно

03.30 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 20.35 Топ-матч

06.10 «Наполі» — «Парма». 

ЧІ

08.10 «Чорноморець» 

— «Олександрія». 1/16 

фіналу. Кубок України

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 «Брайтон» — 

«Тоттенгем». ЧА

12.10 «Удінезе» — «Лаціо». 

ЧІ

13.55 «Львів» — «Карпати». 

ЧУ

16.00 ЧІ. Огляд туру

16.55 «Емполі» — «Мілан». 

ЧІ

18.45 «Маріуполь» — 

«Динамо». ЧУ

20.40 «Ювентус» — 

«Болонья». ЧІ

22.50 ЧІ. Передмова до туру

23.20 «Вест Гем» — «Челсі». 

ЧА

01.05 Світ Прем’єр-ліги

01.35 «Інтер» — 

«Фіорентина». ЧІ

03.20 ЧІ. Огляд туру

04.10 «СПАЛ» — 

«Сассуоло». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00 «Фулгем» — 

«Вотфорд». ЧА

07.50, 9.50 Топ-матч

08.00 «СПАЛ» — 

«Сассуоло». ЧІ

10.00 «Львів» — «Карпати». 

ЧУ

11.50 Журнал ЛЧ

12.20 «Вест Гем» — «Челсі». 

ЧА

14.10 Сіткорізи

14.40 «Ювентус» — 

«Болонья». ЧІ

16.30, 23.25 Світ Прем’єр-ліги

17.00 «Ворскла» — «Зоря». 

ЧУ

18.50 «Наполі» — «Парма». 

ЧІ

20.40 ЧІ. Огляд туру

21.35 «Чорноморець» 

— «Олександрія». 1/16 

фіналу. Кубок України

23.55 «Емполі» — «Мілан». 

ЧІ

01.45 ЧІ. Передмова до туру

02.15 «Удінезе» — «Лаціо». 

ЧІ

04.05 «Арсенал» — 

«Евертон». ЧА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.00, 13.55 Правда життя

08.00 Природа сьогодення

09.00, 20.50 Шалена подорож

09.55 Там, де нас нема

11.00 Україна: забута історія

11.45 Місто, яке зрадили

12.50, 19.40 Речовий доказ

15.05, 23.40 Вирішальні битви 

ІІ Світової

16.00, 21.45 Річкові монстри

16.50, 22.45 Зброя: сімейна 

справа

17.50 Секретні території

00.45 Містична Україна

02.15 Доктор Хайм

03.10 Код доступу

К1

06.30 Top Shop

07.40 TiBi Абетка

07.50 Чи знаєте ви, що...

08.15 Т/с «Дикий ангел»

09.10, 12.00, 13.00, 14.00, 

20.00, 21.00, 0.15 Орел 

і решка

01.10 Вечірній квартал

02.50 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

09.30 Х/ф «Каштанчик: 
герой Центрального 
парку»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

12.00, 0.30 Мольфар

13.00 Країна У

14.00 Одного разу під 

Полтавою

15.00, 3.20 Віталька

16.00 Х/ф «Сам удома-3»
18.00 Чотири весілля

20.00 Сімейка У

21.00 Х/ф «Сам удома-4»
22.45 Х/ф «Бібліотекар. 

Прокляття Юдиного 
потиру»

01.30 17+

02.30 Панянка-селянка

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 М/с «Гон»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 21.00, 3.00 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.40 Т/с «Еліза»

11.20 Телепродаж

12.00 Смаки культур

12.25 Смачні історії

13.10, 14.30 РадіоДень

13.35 Енеїда

14.05 Гордість світу

15.20 Т/с «Галерея Вельвет»

16.55 Д/с «Дивовижні міста 

світу»

18.00, 0.10 Інформаційна 

година

18.50 VoxCheck

19.00 Чудова гра

19.25 Світ дикої природи

20.30 Перша шпальта

21.25, 3.20 Новини. Спорт

21.45 Д/ф «Іспит на 

людяність»

22.45 Д/с «1000 днів для 

планети»

23.40 Схеми. Корупція в 

деталях

01.10 52 уїк-енди

01.30 Роздягалка

01.55 Орегонський путівник

03.40 Тема дня

04.05 Як дивитися кіно

04.35 Фольк-music

05.35 Спільноти тварин

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 21—22 ВЕРЕСНЯ 2018
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 19.30 ТСН

07.00 Гроші 2018

08.00 Сніданок. Вихідний

10.00, 10.35 Їмо за 100

11.15, 23.10 Світське життя 

2018

12.20 Модель Хl -2

14.25 Король десертів

16.30, 21.15 Вечірній квартал

18.30 Розсміши коміка 2018

20.15 Українські сенсації

00.15 Ігри приколів 2018

01.15 Вечірній Київ

ІНТЕР

06.05 Україна вражає»

07.05 М/ф

08.10 Чекай на мене. Україна

09.30 Х/ф «Покровські 
ворота»

12.15 Х/ф «Осінній 
марафон»

14.10 Х/ф «Тато напрокат»
16.10 Т/с «Почати спочатку. 

Марта»

20.00, 2.40 Подробиці

20.30 Крутіший за всіх

22.30 Х/ф «Двічі в одну 
річку»

00.20 Х/ф «Побічний 
ефект»

03.10 Код доступу

04.05 Д/ф «Юрій Богатирьов. 

Ідеальний виконавець»

04.55 Top Shop

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

07.15, 5.10 Зоряний шлях

07.45, 15.20 Т/с «У минулого 

в боргу»

15.50, 19.40 Т/с «Благими 

намірами»

21.00 Шоу Братів Шумахерів

23.00 Х/ф «Що приховує 

любов»

00.45, 2.30 Х/ф «Подруги»

02.00 Телемагазин

03.05 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.40 Зона ночі

05.44, 7.09 Kids Time

05.45 М/с «Лунтик і його 

друзі»

07.10 Заробітчани

13.00 Хто проти блондинок?

15.00 Хто зверху?

17.00 Х/ф «Зоотрополіс»

19.10 Х/ф «Таксі»

21.00 Х/ф «Таксі-2»

22.50 Х/ф «Нью-йоркське 

таксі»

00.45 Х/ф «Плетена 

людина»

ICTV

04.50 Скарб нації

05.00 Еврика!

05.15, 12.45, 18.45 Факти

05.35 Більше ніж правда

07.20 Я зняв!

09.20 Дизель-шоу

10.45, 11.45 Особливості 

національної роботи-

13.00 На трьох

14.40 Т/с «Марк+Наталка»

19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки

20.10 Х/ф «Морський бій»

22.45 Х/ф «Джі Ай Джо: 

атака кобри»

01.00 Т/с «У полі зору»

02.50 Стоп-10

5 канал

06.00 Час-Time

06.15 Кендзьор

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 21.00, 

23.00, 00.00, 1.00, 2.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.15, 15.30 Сімейні зустрічі

07.50, 8.50, 22.00, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

08.15 Клуб LIFE

09.15 Автопілот-новини

09.20 Укравтоконтинент

09.40 Натхнення

10.10 Історія Успіху

10.25 П’ятий поверх

11.10 Майстри ремонту

11.30 Феєрія мандрів

12.10 Олімпійські історії

12.35 Брифінг речника МО 

України щодо ситуації 

на лінії зіткнення

13.10, 4.30 Відкрита церква

13.35 Навчайся з нами

14.10, 18.10, 1.15 Машина 

часу

15.10 Код успіху

16.10 Я маю право

16.30 Акцент

17.10 Стоп корупції!

18.40 Про військо

19.25 Особливий погляд

20.00, 2.10, 5.15 Рандеву

21.40, 3.00 Вікно в Америку

22.10 Медсестри-вбивці. 

Злочини у лікарні

23.15 Фінансовий тиждень

23.30 Кордон держави

00.20 Хроніка тижня

03.20 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Діалоги з Патріархом

НТН

05.20 Х/ф «Дорога в 
пекло»

08.45 Х/ф «Хазяїн тайги»
10.20 Х/ф «Зникнення 

свідка»
12.00 Україна вражає

12.55, 3.30 Речовий доказ

15.05 Склад злочину

16.30 Круті 90-ті

18.25 Свідок. Агенти

19.00, 2.50 Свідок

19.30 Х/ф «Командос»
22.30 Міжнародний турнір 

зі змішаних бойових 

мистецтв WWFC 12»

01.30 Таємниці кримінального 

світу

03.20 Випадковий свідок

04.50 Правда життя. Професії

UA.Культура

06.00 Гімн України

06.00 Територія Кіно. 

Олександр Ітигілов 

— молодший

07.00 Новини 

07.05 Документальна 

програма. Біографії 

великих. Залізна леді 

Британії

08.00 Новини 

08.05 Казки Лiрника Сашка 

08.20 Додолики. Лялькове 

шоу

08.35 Хочу бути

09.00 Новини 

09.05 Світ навколо

09.10 Хто в домі хазяїн? 

09.35 Українська читанка. 

Тарас Прохасько

09.45 Документальний фільм. 

Київ. Початок війни

10.30 100 років української 

історії

10.35 100 років української 

літератури

10.50 100 років українського 

мистецтва 

11.00 100 років українського 

кінематографа

11.20 Київський академічний 

Молодий театр. Іцхокас 

Мерес. «Попіл» 

13.05 Документальна 

програма. «Богдан 

Гаврилишин. Місія-

Свобода» 

14.00 Документальна 

програма. «Галицька 

весна української ідеї»

14.30 Документальний цикл 

#ВУКРАЇНІ

14.55 Мистецькі історії

15.10 Суспільний університет 

15.40 NA HI BA 

15.50 Село і класика.

музичний фестиваль у 

Дзензелівці

16.10 РадіоДень. Книжкова 

лавка. ТОП 7

17.05 Документальний цикл. 

Незвідані шляхи 

18.00 Едвард Лукас, Наталья 

Гуменюк. «Нова 

холодна війна – хто 

виграє і як вона може 

закінчитися»

18.50 Поетична сторінка від 

Василя Герасим’юка. 

Володимир 

Забаштанський

19.05 Документальна 

програма. «Іспит на 

людяність», 12+

20.00 Документальний цикл. 

Історії великого кохання

21.00 Розсекречена історія 

21.50 Документальна 

програма. 

22.20 Вечірнє шоу з Юрієм 

Марченком

23.00 В гостях у майстра. 

Олесь Янчук

23.55 RadioSymphony_UA

01.25 РадіоДень на 

«Книжковому 

Арсеналі» (повтор)

02.25 Київський академічний 

Молодий театр. Ів 

Жаміак. «Потрібні 

брехуни»

04.50 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Ярослав 

Гаврилюк

 

СТБ

05.50 Т/с «Коли ми вдома»

08.10 Караоке на майдані

09.10 Все буде смачно!

11.05 Зважені та щасливі

14.05 Цієї миті рік потому

16.05 Хата на тата

19.00 Х-Фактор

21.55 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 14.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «Репортер». 

Новини

09.15, 11.15, 14.15, 17.15 LIVE

10.15 Новини....до дошки!

12.00 Кисельов. Авторське

13.00 Споживач

15.00 Концерт

16.15 «18 мінус» 

18.15, 23.00 Кримінал

19.15 Один за всіх

20.00 THE WEEK

22.00 Закрита зона

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 102. Поліція

08.55 Загублений світ

13.00 Т/с «Ділянка 

лейтенанта Качури. 

Фільм 2. Мережева 

загроза»

17.10 Х/ф «Андроїд-
поліцейський»

19.00 Х/ф «Сльози Сонця»
21.30 Х/ф «Бунт»
23.05 Х/ф «Ідеальні 

канікули»
00.55 Т/с «Терра Нова»

02.30 Цілком таємно

04.10 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 «Маріуполь» — 

«Динамо». ЧУ

07.45 ЧІ. Передмова до туру

08.15 «Ювентус» — 

«Болонья». ЧІ

10.00, 16.30, 22.15 Футбол 

NEWS

10.20 «Арсенал» — 

«Евертон». ЧА

12.10 «Емполі» — «Мілан». 

ЧІ

13.55 ЧА. Передмова до туру

14.25 «Вест Гем» — «МЮ». 

ЧА

15.25, 19.45 Футбол Tables

16.50 «Чорноморець» 

— «Олександрія». 1/16 

фіналу. Кубок України

18.40 Топ-матч

18.55 «Ювентус» — 

«Наполі». ЧІ

20.55 Світ Прем’єр-ліги

21.25 «Інтер» — «Кальярі». 

ЧІ

23.25 «Олімпік» — 

«Олександрія». ЧУ

01.15, 3.30 Check-in

01.40 «Челсі» — 

«Ліверпуль». ЧА

04.00 «Рома» — «Лаціо». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00, 18.10, 1.45 Світ 

Прем’єр-ліги

06.30 «Удінезе» — «Лаціо». 

ЧІ

08.20 «Вест Гем» — «Челсі». 

ЧА

10.10, 13.00 ЧІ. Передмова 

до туру

10.40 ЧА. Передмова до туру

11.10, 2.15 «Маріуполь» 

— «Динамо». ЧУ

13.30, 15.55 Тур ONLINE

13.55 «Олімпік» — 

«Олександрія». ЧУ

14.45, 16.45 Футбол Tables

16.20 «Рома» — «Лаціо». ЧІ

17.55, 18.40, 23.45 Топ-матч

19.00, 21.25 Check-in

19.25 «Челсі» — 

«Ліверпуль». ЧА

20.15 Футбол NEWS

21.55 «Вест Гем» — «МЮ». 

ЧА

23.55 «Ювентус» — 

«Наполі». ЧІ

04.05 «Інтер» — «Кальярі». 

ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.00, 18.30 Таємний код 

зламаний

10.35 Вирішальні битви ІІ 

Світової

12.35 Китай у ІІ світовій

14.30 Природа сьогодення

16.30 Річкові монстри

21.00 Китайські 

першопрохідці

23.10 Секретні території

00.50 Гордість України

К1

06.30 Top Shop

07.40 TiBi Абетка

07.50 Чи знаєте ви, що...

08.15, 00.00 Орел і решка

11.10 Ух ти show

12.45 М/ф «Астерікс і 

Обелікс: велика бійка»

00.00 М/ф «Ронал-Варвар»

01.40 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

11.20 М/ф «Діномама»

12.50 Х/ф «Король 

Дроздобород»

14.00 Чотири весілля

17.15 Х/ф «Бібліотекар. 

Прокляття Юдиного 

потира»

19.00 Одного разу під 

Полтавою

21.00 Сімейка У

23.00 Країна У

00.30 БарДак

01.30 17+

02.30 Панянка-селянка

03.20 Віталька

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00, 9.40 М/с «Гон»

06.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 1.10, 

3.00 Новини

10.05 Відкривай Україну з 

«Суспільним»

10.30 Чудова гра

11.00 Сильна доля

12.00 Х/ф «Йосип 

прекрасний. Намісник 

фараона»

13.45 Телепродаж

14.10 Х/ф «Сила волі»

16.45 Т/с «Галерея Вельвет»

20.00 Спецвипуск. 

Розсекречена історія

21.25 Вечірнє шоу з Юрієм 

Марченком

22.15 Незвичайні культури

23.45 Дива Китаю

00.15 Незвідані шляхи

01.45 Китайський живопис

02.10 «Смачні історії»

03.25 Світло

04.20 Війна і мир

05.05 Розсекречена історія
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КАНАЛ «1+1»

06.00 ТСН

07.00 Українські сенсації

08.00 Сніданок. Вихідний

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.45 М/ф «Маша і Ведмідь»

09.55, 10.55, 12.00, 13.05, 

14.05 Світ навиворіт

15.00 Комедія «Озброєні і 

небезпечні»

17.30 Комедія «Діамантова 

рука»

19.30, 5.00 ТСН-тиждень

21.00 Танці з зірками

23.30 Міс Україна 2018

01.20 Ліга сміху 2018

ІНТЕР

05.30, 20.00 Подробиці

06.00 М/ф

06.25 Х/ф «Стежки-
доріжки»

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 «Розсіяний»
14.00 Х/ф «Повернення 

високого блондина»
15.30 Х/ф «Жіноча інтуїція»
18.00 Крутіший за всіх

20.30 Х/ф «Не квап 
кохання!»

23.00 Х/ф «Як украсти 
діамант»

00.50 Речдок

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.50 Сьогодні

07.45 Зоряний шлях

08.30 Т/с «Благими 

намірами»

12.50 Т/с «Пташка співоча»

16.50, 21.00 Т/с «Одна на 

двох»

19.00 Сьогодні. Підсумки 

20.00 Головна тема

23.10, 2.20 Т/с «Сонячне 

затемнення»

01.50 Телемагазин

03.15 Х/ф «Служниця трьох 

панів»

05.10 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.40 Зона ночі

04.50 Стендап-шоу

05.39, 7.09 Kids Time

05.40 М/ф «Том і Джеррі: 

Форсаж»

07.10 Х/ф «Зоотрополіс»
09.10 Х/ф «Встигнути за 

Джонсами»
11.20 Х/ф «Ми — Міллери»
13.30 Х/ф «Васабі»
15.30 Х/ф «Таксі»
17.20 Х/ф «Таксі-2»
19.10 Х/ф «Таксі-3»
21.00 Х/ф «Не гальмуй»
22.50 Х/ф «Машина часу в 

джакузі-2»
00.50 Х/ф «Нью-йоркське 

таксі»

ICTV

04.20 Скарб нації

04.30 Еврика!

04.40, 12.45 Факти

05.05 Інсайдер

06.55 Т/с «Відділ 44»

10.50, 13.00 Х/ф «Перший 

лицар»

13.50 Х/ф «Джі Ай Джо: 

атака кобри»

16.05 Х/ф «Морський бій»

18.45 Факти тижня. 100 

хвилин

20.35 Х/ф «Скайлайн»

23.00 Х/ф «Скайлайн-2»

00.45 Х/ф «Бійцівський 

клуб»

03.25 Стоп-10

5 канал

06.00, 9.30 Вікно в Америку

06.30, 0.25 Акцент

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 21.00, 

23.00, 00.00, 1.00, 2.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.15, 4.20 Феєрія мандрів

07.50, 8.50, 22.00, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

08.15 Клуб LIFE

08.40 Натхнення

09.10 Мотор ТВ

09.15 Автопілот-Тест

09.20 Драйв

10.05 Сімейні зустрічі

10.25, 3.20 Кіно з 

Я. Соколовою

11.05 Кордон держави

11.20 Будемо жити

11.30 Гра інтересів

12.10 Невигадані історії

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

16.25 Фінансовий тиждень

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

23.15 Про військо

02.10 Кендзьор

02.55 Огляд преси

НТН

05.35 Top Shop

06.05, 8.55 Страх у твоєму 

домі

08.00 Україна вражає

10.50 Х/ф «Білі роси»
12.30 Х/ф «Баламут»
14.10 Х/ф «Командос»
17.00 Х/ф «Протистояння»
00.30 Міжнародний турнір 

зі змішаних бойових 

мистецтв WWFC 12

UA.Культура

06.00 Гімн України

06.00 В гостях у майстра. 

Олесь Янчук

07.00 Новини 

07.05 Документальний цикл. 

Дешевий відпочинок. 

Амстердам

07.30 Документальний цикл. 

Дешевий відпочинок. 

Рим

08.00 Новини 

08.05 Казки Лiрника Сашка 

08.30 Додолики. Лялькове 

шоу 

08.40 Школа Мері Поппінс

09.00 Новини 

09.05 Світ навколо

09.10 Хто в домі хазяїн? 

09.35 Мистецькі історії

09.50 Фольк-music. Діти 

10.40 100 років української 

історії

10.45 100 років українського 

кінематографа 

10.55 100 років української 

літератури

11.10 #ПроСлово з 

Олександром Ірванцем

11.20 Київський академічний 

Молодий театр. 

Ілля Пелюк, Олексій 

Харченко. Принцеса 

Лебідь

13.10 «Книжковий арсенал». 

P. S. 

13.45 Концертна програма. 

Тельнюк.unplugged

14.15 Документальний цикл. 

Незвідані шляхи 

15.10 Суспільний університет 

15.35 Як це? 

16.00 UA.МУЗИКА. кліп 

16.10 Документальний цикл. 

Історії великого кохання

17.05 Крнцертна програма

18.30 Документальний серіал. 

Дешевий відпочинок. 

Лондон 

19.00 UA.МУЗИКА. кліп 

19.05 РадіоДень. Книжкова 

лавка. ТОП 7

20.00 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом. 

20.10 Національний центр 

театрального мистецтва 

ім. Леся Курбаса. 

Творча майстерня 

«Театр у кошику». 

Іван Франко. Украдене 

щастя

21.40 Станіслав Мойсеєв про 

театр, студентів і нову 

виставу

21.50 Документальна прграма 

«Клоун іде на манеж. 

М. Яковченко»

22.20 Концертна програма

23.00 Територія Кіно. 

Олександр Ітигілов 

— молодший

23.55 Авторський проект 

«LADY OPERA» 

та Світові зірки» 

у концерті Ольги 

Чубаревої «EUROPA» 

01.25 «Книжковий арсенал». 

P. S. 

02.10 Документальний цикл. 

Історії великого кохання

03.05 Вечірнє шоу з Юрієм 

Марченком

03.45 Київський академічний 

Молодий театр. Іван 

Карпенко-Карий. 

Зачарований 16+

05.30 Концертна програма. 

Тельнюк.unplugged

СТБ

05.55 Т/с «Коли ми вдома»

07.15 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

09.15 Все буде смачно!

10.10 Караоке на майдані

11.15 Хата на тата

13.20 МастерШеф

19.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

21.00 Один за всіх

22.10 Х-Фактор

ПРЯМИЙ

09.00, 11.00, 12.00, 14.00, 

15.00, 17.00, 19.00 

«Репортер». Новини

09.15, 11.15, 14.15, 17.15 LIVE

10.00 Політична кухня

12.15, 19.15 Один за всіх

13.00 Кисельов. Авторське

15.15 Слова і музика

16.00 «18 плюс»

18.00 Закрита зона

20.00 Підсумки тижня

22.00 THE WEEK

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Він, вона та телевізор

12.45 Х/ф «Сльози Сонця»
15.00 Т/с «Полювання на 

Вервольфа»

19.00 Х/ф «Сталевий 
світанок»

21.00 Х/ф «Бої в 
бронежилетах»

23.00 Профутбол

00.00 Змішані єдиноборства. 

UFC. №211

02.30 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 «Ювентус» — 
«Наполі». ЧІ

07.45, 13.00, 3.10 Світ 
Прем’єр-ліги

08.15 «Вест Гем» — «МЮ». 
ЧА

10.00, 16.15, 20.15 Футбол 
NEWS

10.25 Журнал ЛЧ

10.55 «Інтер» — «Кальярі». 

ЧІ

12.45, 5.30 Топ-матч

13.30, 15.55, 16.35, 18.55 Тур 

ONLINE

13.55 «Десна» — «Ворскла». 

ЧУ

14.45, 17.45 Футбол Tables

16.55 «Чорноморець» 

— «Маріуполь». ЧУ

19.25 «Арсенал-Київ» 

— «Динамо». ЧУ

21.20 Великий футбол

23.00 «Болонья» — 

«Удінезе». ЧІ

00.50 Журнал ЛЧ

01.20 «Кардіфф» — 

«Бернлі». ЧА

03.40 «Фіорентина» 

— «Аталанта». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.20, 1.15, 5.35 Топ-

матч

06.30 «Олімпік» — 

«Олександрія». ЧУ

08.45, 1.25 «Рома» — 

«Лаціо». ЧІ

10.35, 15.25 Світ Прем’єр-ліги

11.05 «Челсі» — 

«Ліверпуль». ЧА

12.55, 20.55, 3.15 Журнал ЛЧ
13.25 «Болонья» — 

«Удінезе». ЧІ
14.15, 16.45, 18.55, 22.15 

Футбол Tables
15.55 «Фіорентина» 

— «Аталанта». ЧІ
17.55 «Кардіфф» — 

«Бернлі». ЧА
20.00 «Парма» — «Емполі». 

ЧІ. 
21.25 «Сассуоло» — 

«Мілан». ЧІ
23.25 «Десна» — «Ворскла». 

ЧУ
03.45 «Чорноморець» 

— «Маріуполь». ЧУ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.00, 18.30 Таємний код 

зламаний

10.35 Вирішальні битви ІІ 

Світової

12.35 Китайські 

першопрохідці

14.30 Природа сьогодення

16.30 Річкові монстри

21.00 Китай у ІІ світовій

23.10 Секретні території

00.50 Легендарні замки 

України

01.50 Містична Україна

03.30 Ілюзії сучасності

05.10 Професія — альфонс

К1

06.30 Top Shop

07.40 TiBi Абетка

07.50 Чи знаєте ви, що...

08.15, 12.10 Орел і решка

10.10 Ух ти show

10.40 М/ф “Астерікс і 

Обелікс: Велика бійка”

23.50 Вечірній квартал

01.35 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

12.30 Х/ф «Лимонадний 
голос»

14.30 Чотири весілля

17.30 Х/ф «Сам удома-4»
19.00 Одного разу під 

Полтавою

21.00 Сімейка У

23.00 Країна У

00.30 Х/ф «Сватання на 
Гончарівці»

02.00 Віталька

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 М/с «Гон»

06.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 1.10, 

3.00 Новини

09.40 Х/ф «Йосип 
прекрасний. Намісник 
фараона»

11.20 М/ф «Саффі»

12.45 Своя земля

13.00 #ВУКРАЇНІ

13.30 Перший на селі

14.05 Телепродаж

14.25 Фольк-music

15.50 Незвичайні культури

16.20 Т/с «Галерея Вельвет»

19.25, 22.50 Неповторна 

природа

20.00 Д/с «Імперія»

21.25 #@)$0 з Майклом 

Щуром

22.10 Вечірнє шоу з Юрієм 

Марченком

23.50 Китайський живопис

00.15 Д/с «Дешевий 

відпочинок»

01.35 Дива Китаю

02.10 «Смачні історії»

03.25 Світло

04.20 Війна і мир

05.05 Розсекречена історія
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Блакитний прапор і море 
по коліна
 «Я ніде не бачила троянд у 
такій кількості, як тут», — каже 
пані Наталя. Вона працює в бюро 
подорожей містечка Сонячний 
Берег. Почувши нашу мову, 
відразу переходить на українсь-
ку. Світ тісний. Пані Наталя — 
киянка, за походженням — бол-
гарка, півроку живе і працює на 
Сонячному Березі — доки сезон і 
є робота. Потім на певний час по-
вертається в Україну. Каже, що 
болгарські троянди прижива-
ються в нашому кліматі, але тіль-
ки тут — над Чорним морем — ці 
розкішні квіти пахнуть інакше. 
 Влітку в пані Наталі багато 
роботи. Курортники охоче за-
мовляють екскурсії, багато хто 
прагне активного відпочинку, 
насолодившись морем і лагідним 
південним сонцем. 
 У високий літній сезон на міс-
цевих пляжах яблуку ніде впас-
ти. Сонячний Берег — один iз 
найвідоміших курортів Болгарії, 
найпопулярніше місце відпочин-
ку для родин із дітьми. І це зро-
зуміло: тиха затока, пологе дно і 
море — по коліна. У буквальному 
сенсі. Для дітей такі пляжі — рай. 
Для батьків — теж рай, бо маєш 
спокій: чадо не запливе за буйки, 
адже вони тут далеко. Пляжі Со-
нячного Берега відзначені Бла-
китним прапором — цей міжна-
родний сертифікат присуджують 
за екологічність і чистоту. 
 За радянських часів партійні 
боси відправляли сюди на літні 
канікули своїх дітей: попри «за-
лізну завісу», можливістю добре 
відпочити на закордонних курор-
тах радянська партноменклатура 
не нехтувала. Після завершення 
епохи соціалізму інфраструктура 
пансіонатів і готелів зазнала кар-
динальних якісних змін. Курорт 
розростається. З’являється бага-
то комфортабельних готелів, при-
ватних комплексів, апартамен-
тів. Велике розмаїття гастроно-
мічних послуг — ресторани міс-
цевої й інтернаціональної кухні 
та великий вибір страв. Тож гур-
манам у Болгарії також рай. І мов-
не питання не стає на заваді. По-
перше, всі розуміють англійську. 
А по-друге, сама болгарська є до-
сить зрозумілою для українців — 
якщо добре вслухатися. До речі, 
українців на Сонячному Березі 
ми зустріли багато. Болгарський 
курорт облюбували також англій-
ці, поляки, угорці і росіяни.

Це солодке слово — 
«сладольод»
 Болгарська мова звучить 
мені, як пісня. Кукурудза — «ца-
ревіца», будь ласка — «моля», 
ласкаво просимо — «добре до-
шли», море — «морето». Найми-
лозвучніше у моєму персональ-
ному рейтингу — «сладольод», 
морозиво. І найсмачніше. 
 Свій перший сладольод я 

скуштувала в Болгарії 24 серп-
ня 1997 року. В родинній тавер-
ні неподалік Золотих Пісків, де 
ми вирішили відсвяткувати День 
Незалежності. Пригадую госпо-
даря того затишного закладу: чо-
ловік середнього віку з борідкою, 
«як у капітана», вийшов нас при-
вітати. А дізнавшись, що саме 
святкуємо, приєднався до нас, 
пригостивши вином. Розговори-
лися про Україну, Болгарію, про 
далекі країни і такий розмаїтий 
світ. Господар справді виявив-
ся моряком далекого плавання 
(ну,... майже капітаном), який, 
зійшовши остаточно на берег, ви-
рішив зайнятися родинним біз-
несом і відкрив маленький рес-
торанчик на узбережжі. Згодом 
до нас за столик підсіла господи-
ня: «Хочу також сказати тост за 
Україну. З такої нагоди можна 
дозволити собі навіть келишок 
ракії, як ви вважаєте!?»
 А насамкінець їхній син, 
який був за офіціанта, поціка-
вився, чи бажаємо чогось на де-
серт. «А що порадите?» — за-
питала я. «Сладольод! Він у нас 
найсмачніший», — посміхнув-
ся юнак і приніс у вазочках щось 
таке неймовірно розкішне. Той 
болгарський «солодкий лід» на 
честь нашого національного свя-
та пам’ятаю й досі...

Старий корабель Несебр...
 Від Сонячного Берега до Не-
себра — рукою подати. Легкою 
ходою вздовж берега — з півго-
дини. Можна під’їхати автобу-
сом — транспорт між курортами 
курсує злагоджено. Порівняно з 
Сонячним Берегом, де ціни в се-
зон кусаються і зашкалюють, у 
Несебрі все значно демократич-
ніше, пляжі не так залюднені, а 
море — прозоре й красиве. Міс-
цеві пляжі облюбували дайвери 
— і цим усе сказано.
 Загалом туристів до Несеб-
ра тягне як... магнітиками. Не-
себр нагадав мені старий кора-
бель, що кинув якір і вже нікуди 
не попливе. Днище корабля об-
ростає мушлями, а вулички ста-
рого Несебра — торговими ятка-
ми, сувенірними крамничками, 

кав’ярнями та іншими «експона-
тами» на догоду туристам. 
 Несебр — місто зі Списку 
ЮНЕСКО, дуже давнє і красиве, 
затишне і романтичне. І ви побачи-
те його таким, якщо рішуче вдяг-
нете умовні окуляри, крізь які не 
видно туристичної «мішури», га-
ласливих натовпів, шир вжитку 
на розкладках і нервозності лю-
дей із палками для селфі.
 І закохаєтесь у це місто на 
березі Чорного моря. І захочете 
сюди повернутися, як і я. 
 ... Старий Несебр розкинувся 
на скелястому півострові, з но-
вим містом його пов’язує тонкий 
перешийок — ніби міст між ми-
нулим і сучасним. Ми прогуля-
лися вузенькими вуличками — 
з дерев’яними будиночками ри-
баків, залишками церков, фор-
тець, амфітеатрів і візантійських 
терм, зі слідами епох на бруків-
ці, яку ще не скрізь замінили ас-
фальтом. 
 А ще — чайки. У Несебрі вони 
супроводжують вас повсюди. 
«Добре дошли!» — кажуть пта-
хи і ріжуть небо своїми сяйними 
крилами. Чайки доводять нас до 
затишного ресторанчика зі смач-
ною морською кухнею. З його 
верхньої тераси розкривається 
чарівний краєвид — море із зо-
лотою доріжкою призахідного 
сонця, білі хмарки, квіти, старий 
вітряк вдалині... Коли сидиш за 
столиком і споглядаєш таку кра-
су, здається, що час зупинився і 
тебе злегка похитує, як на палубі 
старого корабля... 
 Тепер я знаю твій секрет, ста-
рий Несебре.

...І панацея від хандри — вино 
з ожини 
 «Я двічі був у Києві, — каже 
пан Христоф, власник крамнич-
ки «Пепілота». — Дуже краси-
ве місто, прекрасні люди. А ось 
вино... Домашнє вино, яке куш-
тував в Україні, — гм, не дуже... 
Відчувається, що додають спирт 
для міцності. А цього робити аж 
ніяк не можна!» 
 Крамничка пана Христофа на  
Сонячному Березі — це мекка для 

мандрівників, які прагнуть трохи 
«смачної романтики». Тут пахне 
трояндами і віє щирою гостинніс-
тю. Пан Христоф пригощає сухим 
вином власного виробництва. Де-
густації пана Христофа — щедрі, 
вина — неймовірні на смак, госпо-
дар крамнички — привітний і де-
лікатний. Ніколи не стане над ду-
шею у покупця, як то часто трап-
ляється в курортних крамнич-
ках, де на туриста дивляться, як 
на гаманець, який варто потруси-
ти. Із паном Христофом приємно 

поговорити. Відкрию вам секрет: 
ожинове вино від пана Христофа 
— це панацея від хандри. Грана-
тове добре смакує з трояндовим 
лукумом. А вино з інжиру — це 
пісня пісень.
 Крамничку пан Христоф на-
звав на честь своєї доньки. Пепі-
лота працює тут-таки — продає 
косметику, солодощі, чаї. Май-
же весь крам — на основі троян-
ди. Вино з троянди є також. На 
Сонячному Березі такого більше 
не знайти. ■

НА ВЛАСНІ ОЧІ

Болгарська троянда
Курорт Сонячний Берег на Чорному морі: 
відпочинок із чайками, історією і ностальгією

■

ДО РЕЧІ

Кілька речей, які варто зробити 
під час відпочинку 
на Сонячному Березі Болгарії:
 1. Скуштувати рибу і морепродукти 
на грилі. Дуже смачно і колоритно. Такі 
страви готують у спеціальних ресторан-
чиках із назвою «Скара» (гриль).
 2. З’їздити на екскурсію до Святого 
Власа. Містечко з неймовірно чистими 
пляжами, затишними вуличками і збере-
женою автентикою.
 3. Побувати на дводенній екскурсії у 
Стамбулі. Тур можна придбати в місце-
вому екскурсійному бюро, до вартості 
входить проїзд автобусом, проживання в 
готелі, обід і екскурсійний супровід.

■

Юлія КОСИНСЬКА (фото Олега КРУКА)
Київ — Бургас — Сонячний Берег — Несебр

Болгарія пахне трояндами. Я це пам’ятаю з дитинства. Відтоді, як мамин 
знайомий привіз із закордонної мандрівки Балканами флакончик тро-
яндової олійки і лукум із пелюстків троянди. «Подарунок з Болгарії!» 
— сказала мама і поклала ароматний пакуночок на стіл. «Лукум» — це 
звучало так по-марсіянськи і тануло в роті за мить. Болгаріє, ти була 
тоді такою загадковою, солодкою і недосяжною. А красивий флакон-
чик, спорожнівши, ще довго пахнув трояндами.
... Коли я приїхала сюди вперше — 1997-го, то з першої миті «поринула 
в нірвану». Бірюзове море і кипариси, Золоті Піски, нагріті полудневим 
серпневим сонцем, смачний болгарський (таки-так!) перець, запамо-
рочливий аромат спецій, персики й інжир, «ален» мак і цикади до ран-
ку. А ще — шопський салат і супчик з акули, кебаб і мідії, перевернутий 
човен на березі, де в перший вечір ми спостерігали з берега шторм: 
було трохи страшно, але весело. А в парфумерній крамничці у Варні я 
знайшла трояндову олійку. Яка пахла так само, як у дитинстві.
Відтоді Болгарія, безумовно, змінилася. Але деякі моменти залишилися 
незмінними, як таємний код. Сонце, що засмагає в траві обіч дороги; 
черепичні дахи будиночків, цикади і метелики срібної місячної ночі. І 
троянди. На кожному кроці. Хоч скільки б часу минуло, а Болгарія й далі 
пахне трояндами...

Курорт Сонячний Берег — найпопулярніше місце відпочинку для родин з дітьми.❙

 Старий Несебр: екскурс в історію...❙

... і мекка для туристів.❙
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Перші викладачі співу — 
бабуся Люба і Ніна Матвієнко
 ■ Руслано, у вас багато чудо-
вих і успішних починань. На-
приклад, нещодавно з успіхом 
пройшов проект «Диво UA».
 — На початку літа, у чер-
вні, ми презентували збірку ук-
раїнських дитячих пісень «Диво 
UA». Перед тим, у травні, у кон-
цертному залі Національного 
центру ділового та культурно-
го співробітництва «Українсь-
кий дім» відбувся однойменний 
фестиваль — за інформаційної 
підтримки Українського радіо, 
Мінкультури та багатьох пар-
тнерів. На фестивалі тоді вста-
новили рекорд України, це був 
найдовший дитячий пісенний 
марафон, що тривав 4,5 годи-
ни. Наше мистецьке об’єднання 
«Народна філармонія» отрима-
ло сертифікат встановленого ре-
корду України.
 ■ У серпні відкрили Музей 
української пісні. Як і коли ви-
никла ідея про його створення? 
 — У розмові з директо-
ром Українського дому Юрієм 
Стельмащуком у лютому цього 
року проговорили про створен-
ня Музею української пісні. А 
згодом народна артистка Вален-
тина Ковальська нагадала про 
ювілей — 50-річчя тріо «Золоті 
ключі». А ще якось раніше ком-
позиторка Ірина Кириліна дала 
мені деякі ноти, і, коли її не ста-
ло, я зрозуміла, що все це треба 
зберегти і дати можливість поба-
чити всім.
 Раніше ми заснували Всеук-
раїнський фестиваль українсь-
кої пісні і кіно Івана Миколай-
чука «Миколайчук-фест», який 
проводимо у містечку Вижниця 
Чернівецької області (поблизу 
там Чортория, рідне село Івана 
Миколайчука, та Розтоки — там 
проходили зйомки фільму Юрія 
Іллєнка «Білий птах з чорною 
ознакою»). Тобто у цій темі ми 
були вже кілька років. До слова, 
я ще десятикласницею написала 
свою першу наукову роботу для 
Малої академії наук про збере-
ження пісенних скарбів у рідно-
му селі. З почутого тоді по хатах 
співу земляків розпочалася моя 
власна дорога до пісні. Моєю 
першою викладачкою співу ста-
ла бабуся Люба з рідного села на 
Черкащині, а потім я навчалася 
у класі Ніни Матвієнко.
 ■ Яким бачите Музей ук-
раїнської пісні? 

  — Вважаю, що це має бути 
живий Музей української пісні.  
Що визначає успіх кожного му-
зею? Це і багатство експозиції, 
і продумана робота з відвідува-
чами, і співпраця, і коло добрих 
друзів музею. 
 У музеї мають бути і нотні ар-
хіви українських пісень — дав-
ніх і сучасних (від фольклор-
них збірок до авторських, кла-
сичних і новотворів), аудіоар-
хіви (зокрема фонотека записів 
українських пісень, починаючи 
від перших платівок і до сучас-
ного архіву кращих виконавців 
України); відеоархіви (DVD-дис-
ки концертів українських шля-
герів, починаючи від Володими-
ра Івасюка); фотоархіви (разом 
із портретами й афішами спі-
ваків, книгами-спогадами, ку-
точком незабутніх українських 
співаків, таких як Раїса Кири-
ченко, Назарій Яремчук, Квітка 
Цісик, Дмитро Гнатюк, Соломія 
Крушельницька), особисті речі 
світочів української сцени. 
 Уже тепер зусиллями гро-
мадської організації «Народ-
на філармонія» зібрано понад 
100 збірок українських пісень 
і стільки ж аудіодисків, касет 
та платівок, відеодисків із за-
писами українських пісень у 
виконанні провідних худож-
ніх колективів та солістів на-
шої держави. Лише за три мі-
сяці літа цього року знаменита 
жовта валізка мандрівної екс-
педиції Музею української піс-
ні побувала в Музеї Гуцульщи-
ни у Косові, Володимира Івасю-
ка у Чернівцях, Івана Миколай-
чука в Чорториї, Олександра 
Довженка в Сосниці, у вижни-
цькій садибі Назарія Яремчука, 
Музеї пісні в черкаському селі 
Комарівка, в Березовій Рудці — 
малій батьківщині Дмитра Лу-
ценка на фестивалі «Осіннє зо-
лото». Відвідали й Чернігівщи-
ну, Сумщину.
 Експонати до Музею з влас-
них збірок передали учасни-
ки тріо «Золоті ключі», заслу-
жений академічний ансамбль 
пісні і танцю ЗСУ, Централь-
ний будинок офіцерів ЗСУ, На-
ціональний хор України ім. 
Г. Верьовки, Академічний ор-
кестр народної та популярної му-
зики Українського радіо, пред-
ставники української мистець-
кої спільноти. Збір пам’ятних 
речей триває. 

Професор Анатолій 
Авдієвський першу премію 
вручив ще школярці
 ■ Руслано, ви народилися в ко-
зацькому краю, на Черкащині. 
Нині — кандидат педагогічних 
наук, викладач постановки голо-
су Інституту мистецтв. Хто пер-
шим відкрив ваш артистичний 
талант?
  — Звісно, мої батьки. А інак-
ше й бути не могло, адже вони 
— професійні музиканти. Бать-
ко працює директором Будинку 
культури у моєму рідному сели-
щі Сигнаївка, що в Шполянсь-
кому районі Черкаської облас-
ті, а мама — художній керівник 
цього закладу. Тому нічого див-
ного не було в тому, що, збираю-
чись вступати на філфак Черкась-
кого національного університету 
ім. Богдана Хмельницького, я, 
тоді ще школярка, підготувала 
власну творчу роботу про народ-
ні пісні рідного краю. Заверши-
ла свої роздуми так: «Хочу співа-
ти, як Ніна Матвієнко і Раїса Ки-
риченко, щоб довести: це мистец-
тво не забуте, не втрачене, вічно 
живе!».
 Свій атестат про середню ос-
віту одержувала, вже тримаючи 
у руках диплом музичного фес-
тивалю «Боромля», на якому на-
родний артист України профе-
сор Анатолій Авдієвський вру-
чив мені першу премію в номіна-
ції «Народний спів». Саме з тієї 
перемоги мої життєві плани кар-
динально змінилися: я вступи-
ла до Національного університе-
ту культури і мистецтва, який ус-
пішно закінчила, як і магістрату-
ру Національного педагогічного 
університету імені Михайла Дра-
гоманова, де нещодавно захисти-
ла кандидатську дисертацію. І за-
раз виховую студентів у народно-
пісенній традиції.
 ■ Розкажіть ще про родину. 
Маєте не кровних братів?
  — У мене ще три рідні сест-
рички! І всі голосисті! Після на-
родження старшеньких Валі та 
Лілі всі пророкували, що тре тьою 
дитиною буде хлопчик. А народи-
лася я! Після мене також дівчин-
ка — Тамара. Тато мріяв продов-
жити рід Лоцманів, тому коза-
цьке прізвище не мінятиму ні на 
які псевдоніми. Коли ми подо-
рослішали й роз’їхалися з рідно-
го дому, батьки засумували за ди-
тячим галасом і...не повірите — 
взяли під опіку п’ять хлопчиків! 

«Пісню «Я люблю військових» 
виконую із солдатами» 
 ■ Як з’явився проект «Народ-
на Філармонія»?
  — З’явився із громадського 
руху під час подій на Майдані, 
коли стало зрозуміло, що в Ук-
раїні мало хто займався пропа-
гандою української пісні. Щоб 
зберегти цілісною нашу держа-
ву, об’єднати людей, підняти 
бойовий дух української армії, 
підтримати вимушених пересе-
ленців із Криму та Донбасу — із 
5 квітня 2014 року ми провели 
близько 500 концертів у рамках 
мистецького проекту «Народна 
Філармонія».
 ■ Хто був ініціатором? 
  — Ідея була моєю. Але що то 
одна лише ідея, без підтримки ко-
лег? Більшість — українські пат-
ріоти ще з часів Майдану, коли ми 
разом виступали на сцені. Причо-
му наша «Філармонія» на коле-
сах, яка об’їздила з концертами 
практично всі області України 
та побувала в багатьох частинах 
зони проведення АТО, об’єднала 
і народних артистів, і артистів із 
народу. Ми поставили перед со-
бою амбітні цілі — за півроку про-
вести всеукраїнський тур, поєд-
нати Північ із Півднем, Захід зі 
Сходом, показати, що Україна — 
одна-єдина для всіх українців.
 ■ Вас підтримали багато відо-
мих людей?
  — Так. Наприклад, Раїса Не-
дашківська — легендарна акт-
риса українського кіно і театру. 
Вона завжди поруч із моїми ко-
легами — і на виступах у польо-
вих умовах, і тоді, коли доводить-
ся ночувати в солдатських наме-
тах та казармах або працювати 
на концертних майданчиках по 
кілька годин поспіль. Серед учас-
ників нашої філармонії — Ірина 
Кириліна, Володимир Гонський, 
Фемій Мустафаєв, Олександр Гу-
рець, Леся Горова, Тарас Компані-
ченко, гурти «Горлиця», TaRuta, 
композитори, співаки-барди, іс-
торики, викладачі та студенти, 
журналісти, громадські активіс-
ти.
 ■ Які твори люблять слухати 
наші захисники?
  — Хлопці із задоволенням 
слухають різну музику: на сцені 
звучать старовинні піснеспіви, 
повстанські пісні, авторські тво-
ри. Траплялося, під час концер-
ту митці передавали військовим 
улюблений солдатський інстру-
мент — гітару — і ті співали.
 Одна з останніх музичних но-
винок — композиція, яку між 
собою жартома називаємо «Ба-
тальйон «Маруся». Ну а мене, 
відповідно, називають «комбат 
Маруся». Коли на полігоні під 
час виступу вимкнулось світло, 
ми не розгубилися і заспівали 
наживо, запрошуючи до співу і 
танців хлопців. Ці своєрідні «ве-
чорниці» всім так сподобалися, 
що «філармоністи» такий діалог 
зі слухачами почали використо-
вувати на кожному концерті. А 

згодом між переїздами на кон-
церти я написала пісню «Я люб-
лю військових», яку досі вико-
ную разом із солдатами. Кращих 
співаків-вояків ми вже записали 
до свого колективу з творчою на-
звою «Батальйон «Маруся».
 ■ Уже вийшов перший диск 
«Народної Філармонії» з пат-
ріотичними піснями під назвою 
«Героям України». 
  — То була збірка пісень, а та-
кож цілий блок пісень, присвя-
чених Героям Небесної сотні та 
сучасним лицарям духу. Понад 
1000 примірників дисків з піс-
нями розповсюдили у військо-
вих частинах та в зоні бойових 
дій на сході. Мета акції — щоб 
лунали українська пісня. Ук-
раїнське слово, український 
дух. Як же ми не розуміємо, що 
тільки через культуру можемо 
сформувати націю. Наші діти, 
військові, весь народ мають зна-
ти свою українську пісню.
 ■ У зоні АТО ви дали понад 
триста концертів, зняли доку-
ментальний фільм і... зустріли 
свою долю — Дмитра? 
  — На одному з концертів пе-
ред бійцями я виконувала на-
родну пісню «Туман яром». Вона 
дуже довга — 11 куплетів. Я ви-
рішила закінчити на шостому: 
«А хто теє відерце дістане, той 
зі мною на рушничок стане...» 
Тільки я зупинилася, як Дмитро 
підхопив і продовжив: «Обізвав-
ся козаченько з гаю. А я теє ві-
дерце дістану і з тобою на руш-
ничок стану». Через три місяці 
ми одружилися. На весіллі го-
ловна страва була — козацький 
куліш! Тепер волонтерством зай-
маємося разом. 
 ■ Тобто, Дмитро також із 
Майдану? 
 — Так, його звати Дмитро 
Глухенький. Це унікальне ук-
раїнське козацьке прізвище, був 
колись такий глухенький козак. 
Дмитро за фахом відеооператор, 
закінчив Київський національ-
ний університет театру, кіно і те-
лебачення імені Івана Карпенка-
Карого. Коли я прийшла знайо-
митися зі свекрухою, вона мені 
сказала, щоб не переживала: у 
них дівчата глухенькими не бу-
вали. Так і вийшло. Першою на-
родилася у нашій родині дівчин-
ка Оріяна, другою — Милада. 
 ■ У травні цього року на ХІ 
міжнародній конференції «Роль 
жінок у поширенні культури 
миру», що проходила під ору-
дою МГО «Федерація жінок за 
мир у всьому світі», ви отрима-
ли визнання — «Жінка року» у 
номінації — «Жінка — волон-
тер».
 — Так, вважаю, що це заслу-
га усього мого колективу, рідних 
і близьких. Через музику, через 
пісню даруємо тепло наших сер-
дець тим, кому це потрібно біль-
ше за всіх. На сьогодні наша ко-
манда волонтерів провела близь-
ко 500 зустрічей та концертів у 
зоні АТО.  ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

Руслана Лоцман: Мене 
називають «комбат Маруся»
Учениця Ніни Матвієнко разом з іншими артистами популяризує 
українську пісню концертами, фестивалями і створенням музею

■

Руслана Лоцман (друга праворуч) у Канаді, вересень 2018 р.
Фото з власного архіву.

❙
❙

Людмила ЧЕЧЕЛЬ

Невеликого зросту голосиста 30-річна учениця Ніни Матвієнко Рус-
лана Лоцман — науковець, дослідниця української пісні, поетеса, 
співачка й активістка, три роки як заслужена артистка України. Нині 
вона у Канаді — серед учасників BWV Toronto Ukrainian Festival. Пред-
ставляла, зокрема, і свою авторську пісню «Комбат Маруся», присвя-
чену українським воякам, до яких часто їздить у прифронтову зону на 
Донбасі. Окрім виступів, активістка встигла провести з діаспорянами 
імпровізовану зустріч в Українському музеї Канади (Філія Онтаріо) — 
розповіла про проект Центру української пісні «Народна філармонія». 
До Канади помандрувала зі своєю знаменитою жовтою валізкою.
Як солістка Руслана Лоцман виступає з кращими художніми колек-
тивами, зокрема, з Національним оркестром народних інструментів 
України, Черкаським заслуженим народним хором. Записує та ін-
терпретує фольклор, а також пише власні твори. У зоні АТО Руслана 
разом з іншими відспівала понад триста концертів і... зустріла свою 
долю — Дмитра.
Цього року Руслана Лоцман започаткувала проект «Диво UA» й ініцію-
вала створення Музею української пісні. Про усе це — розмова для 
читачів «України молодої».
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«Наша група в Лізі чемпіонів не така слабка, 
як багато хто очікував». 

Тарас Степаненко
півзахисник ФК «Шахтар» (Донецьк) i національної збірної України

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Як і в минулому сезоні, єди-
ним представником українсько-
го футболу в основному раунді 
поточного розіграшу Ліги чем-
піонів є донецький «Шахтар». 
Уже традиційно статус чемпіо-
на України дозволив донецько-
му клубу без кваліфікаційної 
тяганини опинитися серед фут-
больної еліти континенту, а пе-
ребування під час жеребкування 
в другому рейтинговому кошику 
позбавило «гірників» сусідства в 
своєму квартеті з занадто грізни-
ми опонентами.
 Загалом, вийшло так, що зі 
статусом чемпіона до групи F 
потрапили лише дві команди: ок-
рім «Шахтаря» — це «Манчестер 
Сіті», з яким, до слова, підопіч-
ні Паулу Фонсеки торік так само 
змагалися на груповому етапі 
ЛЧ, обмінявшись тоді з підопіч-
ними Хосепа Гвардіоли домашні-
ми перемогами.
 Розпочинаючи новий євросе-
зон, у «Шахтарі», без сумніву, 
не проти, аби й новий розіграш 
склався для вітчизняного колек-
тиву за попереднім сценарієм, 
коли «гірники» на пару з «горо-
дянами» — переможцями квар-
тету — вибороли право на участь 
у «плей-оф».
 Утім ЛЧ-2018/2019 для ук-
раїнського та англійського чем-
піонів розпочалася не найкра-
щим чином. Неабияк здивував 
«Манчестер Сіті», котрий удо-
ма програв перший єврокубко-
вий поєдинок сезону бронзово-
му призеру чемпіонату Фран-
ції-2017/2018 — «Ліону». Так 
само недорахувався залікових 
балів після домашнього поєдин-
ку й «Шахтар». «Хоффенхайм» 
— третій за підсумками поперед-
нього розіграшу в бундеслізі — не 
виглядає аж занадто грізним опо-
нентом, утім максимум, на який 

спромоглися підопічні Фонсеки 
з міцним німецьким «горішком» 
— вольова нічия. Упродовж поє-
динку вітчизняний флагман був 
змушений постійно наздоганя-
ти суперника й, можливо, було б 
у розпорядженні «гірників» тро-
хи більше часу суперника вони б 

таки дотиснули. Утім португаль-
ський наставник «Шахтаря» зму-
шений приймати й нічийний ре-
зультат — 2:2.
 «Перед матчем багато хто ка-
зав, що «Хоффехайм» — слабка 
команда. Але цей колектив пока-
зав на полі дуже потужний ата-

кувальний футбол. Ми ж припус-
калися помилок в обороні (знову 
не обійшлося без промахів голкі-
пера Андрія П’ятова), залишали 
для наших візаві відкриті зони 
та вільний простір, що в підсум-
ку призвело до двох пропущених 
м’ячів», — так охарактеризував 

гру суперника Фонсека, назвав-
ши його найсильнішим наразі 
опонентом у сезоні.
 Залишившись у порівняні 
з попереднім сезоном без кіль-
кох ключових гравців — Фре-
да, Бернарда, Феррейри, Срни, 
— «Шахтар» не одразу спіймав 
свою «лігочемпіонську» гру. За-
галом перший тайм у виконан-
ні «гірників» вийшов якщо і не 
провальним, то точно не таким, 
як планував наставник. «Так, як 
команда діяла в другому таймі, 
«Шахтар» має грати завжди», — 
говорили «гірники» після непро-
стого поєдинку проти бронзового 
призера німецької бундесліги.
 Варто відзначити, що одразу 
шестеро власників українсько-
го паспорту вийшли зі стартових 
хвилин проти «Хоффенхайму». 
Утім, як уже давно повелося, за-
бивали за «гірників» бразильці. 
Що цікаво, рятівний для «Шах-
таря» м’яч через п’ять хвилин 
після свого виходу на поле за-
бив півзахисник-новобранець із 
«Корінтіанса» — Майкон. 
 Як свідчать дані, наведені 
глобальним статистичним ре-
сурсом Gracenote, цей гол став, 
загалом, 75-м м’ячем, який бра-
зильці «Шахтаря» забили в Лізі 
чемпіонів. При цьому більше на 
своєму рахунку (82 голи) мають 
лише «чарівники м’яча» з «Бар-
селони». ■

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Мировий прийом
Із нічиєї розпочав свій виступ у новому розіграші Суперліги 
найсильніший клуб країни

■ ТАБЛО

 Ліга чемпіонів. Груповий етап. 
Група F. «Шахтар» (Україна) — 
«Хоффенхайм» (Німеччина) — 2:2 
(Ісмаїлі, 27; Майкон, 81 — Гріллич, 
6; Нордтвейт, 38; «Ш»: П’ятов, Бут-
ко, Хочолава, Ракицький, Ісмаїлі, Пат-
рік (Майкон, 76), Степаненко, Марлос, 
Тайсон, Болбат (Коваленко, 56), Мо-
раес), «Манчестер Сіті» (Англія) — 
«Ліон» (Франція) — 1:2.

■

Нічию з «Хоффенхаймом» у стартовому турі ЛЧ українському чемпіону забезпечили результативні дії 
бразильських «гірників».
Фото УНІАН.

❙
❙
❙

Григорій ХАТА

 Із початком осені в Україні розпочи-
нається й хокейний сезон. От тільки роз-
маїття барв, відтінків та емоцій, які при-
носить iз собою осіння пора, в нинішньому 
чемпіонаті країни помітити важко. Як і в 
попередніх кількох розіграшах, на стар-
ті ЧУ-2018/2019 вийшли лише шість ко-
манд, одна з яких виглядає на голову вище 
за всіх інших.
 Донецький «Донбас» і раніше мав 
солідний вигляд, утім, коли на його тре-
нерський місток після кількарічної пере-
рви повернувся відомий словацький на-
ставник Юліус Шуплер, думається, про 
чемпіонську конкуренцію на національ-
ному рівні можна буде взагалі не говори-
ти. Чого очікувати від нової першості — 
яскраво продемонструвала гра-відкрит-
тя, в котрій зійшлися два найсильніші ко-
лективи минулого сезону. Протистояння 
«Донбасу» та «Кременчука» завершилося 
більш ніж переконливою перемогою чин-
ного чемпіона країни — 7:3. Дивлячись 
на цей результат, єдине, що може підтри-
мувати в серцях вітчизняних шануваль-
ників хокею надію на чемпіонську інтри-
гу, — три пропущені колективом 67-річ-
ного Шуплера від віце-чемпіонів шайби. 
Утім словацький наставник лише розпочав 
свою повторну роботу біля керма «Донба-
су», тож робота над помилками у «черво-

но-чорних» іще попереду.
 Вочевидь повернення Шуплера до табо-
ру найсильнішої хокейної команди країни 
пов’язане з бажанням власника «Донбасу» 
Бориса Колесникова покращити результат 
своєї команди на міжнародній арені.
 Нагадаємо, що саме під орудою Шупле-
ра український чемпіон виграв у 2013 році 
Континентальний кубок. І тепер, схоже, 
в «Донбасі» хочуть повторити свій євро-
кубковий успіх. Після того як донецький 
клуб був змушений попрощатися з Конти-
нентальною хокейною лігою, під яку, влас-
не, першого разу й запрошували Шуплера 
до столиці Донбасу, Континентальний ку-
бок залишився для «червоно-чорних» єди-
ним місцем для прогресу та росту.
 Старт «Донбасу» в новому єврокубко-
вому сезоні запланований на 19 жовтня. 
Поки ж підопічні Шуплера проходитимуть 
«обкатку» на внутрішній арені та вирішу-
ватимуть кадрові питання, адже пан Юліус 
наполягає, що український чемпіон потре-
бує незначного підсилення. Подібного вис-
новку він дійшов незадовго до старту ЧУ, 

коли «Донбас» не надто вдало (три перемо-
ги та чотири поразки) виступив на міжна-
родному турнірі в Білорусі.
 Суперники «Донбасу» в Україні знач-
но скромніші — сюрпризів від них годі й 
чекати. Водночас абсолютний дебютант 
ліги — херсонський «Дніпро» — вель-
ми активно взяв старт у чемпіонаті. Дві 
«сухі» переконливі перемоги підопічних 
знаного в Україні наставника Дмитра Під-
гурського зробили «дніпрян» несподіва-
ним лідером національної першості. Не 
виключено, що екс-наставник «Кремен-
чука» волітиме досягти з новою командою 
висоти, котру в попередньому клубі підко-
рити не зміг, програвши в позаминулому 
сезоні «золотий фінал» усе тому ж «Дон-
басу».
 Однак про перспективи «Дніпра» в 
його першому великому плаванні скажуть 
поєдинки з лідерами вітчизняного хокею, 

котрих у команди Підгурського буде чи-
мало.
 Загалом, регламент чемпіонату такий, 
що шість його учасників пройдуть за коло-
вою системою чотири повні оберти, після 
чого, залежно від результатів «регуляр-
ки», продовжать боротьбу в «плей-оф». 
Попри те, що в ЧУ командами зроблені 
лише перші кроки, після двох турів уже 
викристалізувалися претенденти на аут-
сайдерство .
 Попри наявність біля керма досвідче-
ного Олександра Сеуканда, двох поразок 
на старті чемпіонату зазнало харківсь-
ке «Динамо». З «нулем» у графі здобули 
очки й «Крижані вовки». Абсолютний 
аутсайдер минулого чемпіонату в міжсе-
зоння змінив прописку, перебравшись з 
Броварів до Києва. Тож тепер виступати 
в ЧУ будуть «вовки» не «броварські», а 
«крижані». ■

ХОКЕЙ

Із херсонським акцентом
Черговий хокейний чемпіонат країни розпочався 
за старим форматом, але з кількома новинками

■

ТАБЛО

 Чемпіонат України. «Дніпро» — «Білий барс» 
— 7:0, «Динамо» — «Кременчук» — 1:6, «Білий 
барс» — «Динамо» — 4:0, «Дніпро» — «Крижані 
вовки» — 4:0, «Донбас» — «Кременчук» — 7:3.

■

Новачок чемпіонату — херсонський «Дніпро» — напрочуд успішно розпочав 
свій дебютний сезон в еліті вітчизняного хокею.
Фото з сайта uhl.ua.

❙
❙
❙
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Адреналіна ШУГАЙ

 У Голлівуді — в розпалі зйомки шостої час-
тини фантастичної стрічки «Термінатор». У ній 
знову з’являться улюблені багатьма актори — 
Арнольд Шварценеггер та Лінда Гамільтон. Для 
Лінди це буде третє повернення в стрічку (Ар-
нольд Шварценеггер, нагадаємо, «пропустив» 
лише одну серію франшизи). 
 Чим вразять глядачів творці фільму, наразі 
не розголошується. Проте дещо все ж стало ві-
домо. Дія стрічки відбуватиметься в Мексиці. За 
деякими даними, Арнольд Шварценеггер зіграє 
не кіборга, а звичайного чоловіка, який свого часу 
став прототипом для створення Термінатора. На 
солдата-вбивцю із майбутнього перевтілиться ак-
триса Маккензі Девіс, а красунчик Габріель Луна 
— на нову версію Термінатора. Тобто, як і в третій 
частині, «поганого» кіборга знову зіграє жінка. 
 Лінда Гамільтон повернеться до вже звич-
ної ролі Сари Коннор, хоча й минуло вже май-
же 30 років після її зйомок в перших двох «Тер-

мінаторах». Немо-
лодій героїні знову 
доведеться взяти-
ся за зброю, щоб 
захистити свого 
сина. І хоча ак-
трисі 26 вере-
сня виповнить-
ся 62 роки, вона 
перебуває в чудовій 
фізичній формі. Так, 
зморщок на її облич-
чі вік «намалював» 
чимало, але тіло 
актриси — досі 
підтягнуте і до-
сконале. Адже 
фізичними на-
вантаження-
ми актриса 
рятується від 
маніакаль-

но-депресивного синдрому, 
на який страждає все життя. 
Через це актриса надзви-

чайно мало знімається: влас-
не, дві частини «Термінатора», 
а також «Красуня та Чудовись-
ко» і «Кінг-Конг живий» — є її 

найпомітнішими стрічками, які 
були зняті ще в 80-х та на 
початку 90-х років мину-

лого сторіччя. Лінда двічі 
була заміжньою (вдруге — 

за Джеймсом Камероном, 
режисером перших двох час-
тин «Термінатора»), має до-

рослих сина та доньку. До 
речі, в Лінди є сестра-близ-
нючка Леслі, з якою вони 
схожі мов дві краплі води. 
Леслі навіть підміняла сес-
тру в деяких епізодах під 

час зйомок «Термінатора-2: 
Судний день». Нині Гамільтон 
живе в Малібу, після розлучен-

ня з Камероном заміж вона так 
і не вийшла. Подейкують, що 

саме Джеймс Камерон, який зна-
читься в продюсерах шостої частини 
франшизи, покликав екс-дружину на 
зйомки. Вихід нової серії «Термінато-
ра» на широкі екрани планується 
22 листопада 2019 року. ■

з 24 до 30 вересня
  Овен (21.03—20.04). Якщо сiмейний 
конфлікт уже дійшов до межі, не варто утри-
мувати одне одного, згодом ви зустрiнете лю-
дину, з якою проживете щасливе життя.
 Дні: спр. — 24; неспр. — 29.
  Телець (21.04—21.05). Направте свою 
енергію на налагодження взаєморозуміння в 
партнерських відносинах. Дуже важливо в цей 
період вирішувати будь-які труднощі з оточу-
ючими мирним шляхом, ґрунтуючись на гар-
монії та справедливості.
 Дні: спр. — 28; неспр. — 30.
  Близнюки (22.05—21.06). У цей пе-
ріод ви укладатимете вигідні угоди, які нада-
ють значимість у вищому світі. Водночас пе-
рiод не зовсім сприятливий для вирішення 
спірних питань зі страховкою та спадщиною.
 Дні: спр. — 24; неспр. — 26.
 Рак (22.06—23.07). Можуть бути про-
блеми з податковими та правоохоронними ор-
ганами. Ключем до вирішення подібних про-
блем є вміння спокійно, не втрачаючи внутріш-
ньої рівноваги, робити правильний вибір.
 Дні: спр. — 27; неспр. — 30.

   Лев (24.07—23.08). Колеги по роботі 
можуть стати каменем спотикання в реаліза-
ції планів і надій. Може з’явитися спокуса ви-
користати службові можливості в корисливих 
цiлях.
 Дні: спр. — 26; неспр. — 28.
  Діва (24.08—23.09). Нагальні ма-
теріальні потреби можуть призвести до не-
рвових зривів. Не звертайте увагу на дрiбницi, 
таким чином удасться уникнути неприємностей 
по роботі й зберегти здоров’я на довгі роки.
 Дні: спр. — 27; неспр. — 29.
  Терези (24.09—23.10). Період неспри-
ятливий для перестановок або зміни роботи, 
серйозних процедур чи операцій, пов’язаних 
зі здоров’ям. Також є сенс відмовитися від до-
даткових домашнiх зобов’язань.
 Дні: спр. — 26; неспр. — 30.
  Скорпіон (24.10—22.11). Дуже багато 
залежить від вас, від уміння повірити у свої 
сили і розрахувати їх. Основною темою тижня 
будуть партнерські стосунки. Заявляючи про 
себе, ви зможете заволодіти серцями і душа-
ми людей.
 Дні: спр. — 24; неспр. — 25.

 Стрілець (23.11—21.12). Не бійте-
ся бути лідером. Ваші щирі прагнення доля 
високо оцiнить. Дуже важливо при цьому 
зберігати дипломатичність, гнучкість у ви-
рішенні питань.
 Дні: спр. — 26; неспр. — 27.
  Козеріг (22.12—20.01). Тиждень при-
несе жадану свободу, самостійність у бізнесі 
та партнерських відносинах. Зiрки обiцяють 
взаємну любов, хороших партнерiв i повагу 
з боку колег.
 Дні: спр. — 28; неспр. — 30.
 Водолій (21.01—19.02). Зробіть ті 
справи, на які не вистачало сил і часу, вирі-
шуйте питання, які відкладали. Однак слід 
остерігатися надмірної активності та напо-
легливості у справах.
 Дні: спр. — 28; неспр. — 29.
  Риби (20.02—20.03). Хибне уявлен-
ня про те, що краще за вас ніхто не зможе 
зробити справу, може призвести до втрати 
часу на вирішення важливих питань, а ваші 
справжні цілі так i залишаться нереалізова-
ними.
 Дні: спр. — 30; неспр. — немає. ■

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

Лінда Гамільтон.❙

ЗНІМАЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК

Леді Гамільтон 
Сара Коннор знову з’явиться 
в «Термінаторі»

■

По горизонталі:
 3. Один із найбільших в Ук-
раїні книжкових ярмарків, який у ці 
дні відбувається у Львові. 7. Відо-
ма британська письменниця, літера-
турна «мама» Еркюля Пуаро та міс 
Марпл. 8. Невелике місто у графс-
тві Беркшир, де розташований один 
із найдавніших і найпрестижніших у 
Британії коледжів для хлопчиків. 9. 
Відомий завойовник і творець Мон-
гольської імперії. 10. «Чорнії брови, 
карії ..., темні, як нічка, ясні, як день. 
Ой, ..., ..., ... дівочі, де ж ви навчи-
лись зводить людей» (романс). 12. 
Сучасний японський письменник і 
перекладач. 14. Ім’я австралійсь-
кого актора Гамсворта, бойфрен-
да Майлі Сайрус. 16. Родина фран-
цузьких фізиків і хіміків, які відкри-
ли радіоактивність. 18. Загальні 
збори членів поважної міжнародної 
організації. 19. Ввічливе звертан-
ня до британського дворянина. 20. 
Доба в історії України (друга полови-
на XV—XVIII ст.), коли козаки вели 
визвольну боротьбу проти шляхетсь-
кої Польщі та турецько-татарського 
війська. 24. Відокремлене поселен-
ня для ченців, що бажають вести су-
воріше, ніж у монастирі, життя. 25. 
Державна ідеологія гітлерівської Ні-
меччини. 26. Відома династія італій-
ських скрипкових майстрів. 
По вертикалі:
 1. «І жах, і кров, і смерть, і від-
чай, і клекіт хижої ... Маленький сі-
рий чоловічок накоїв чорної біди» 
(новий вірш Ліни Костенко). 2. Па-
перові гроші у царській Росії. 3. 

Поліцейський із роману Жуля Верна 
«Навколо світу за 80 днів», який на-
магався заарештувати Філіаса Фога. 
4. Жінка, в яку був закоханий Ромео 
до зустрічі з Джульєттою. 5. Ввічли-
ве звертання до неодруженої дівчи-
ни в англомовних країнах. 6. Давня 
назва придорожнього готелю в Ук-
раїні. 9. Український політик, народ-
ний депутат, який хоче балотуватися 
в президенти. 11. Історична київсь-
ка річка, притока Почайни, яка ли-
шилася в назві вулиці на Подолі. 
13. Представниця скіфського пле-
мені жінок-воїнів. 15. Дрібний осін-
ній напівдощ-напівтуман. 17. Пре-
зидент України, який поклав поча-
ток відро дженню Батурина як ту-
ристичного і культурного центру. 21. 
Бог вогню в давньоіндійській міфо-
логії. 22. Національна агенція з пи-
тань запобігання корупції. 23. Аме-
риканський штат в районі Скелястих 
гір.

 Старенький хворий Сьома після 
інфаркту запитує лікаря:
 — Лiкарю, чи можу я вже поча-
ти бігати за жінками?
 — Бігати — ні за що! Волочити-
ся — будь ласка.

* * *
 Приходить бізнесмен додо-
му, сідає за стіл, відкриває записну 
книжку і робить у ній галочку:
 — Так, борг перед банком пога-
шений.
 Дружина:

 — Миколо, ти знаєш, я тобі сьо-
годні зрадила.
 Бізнесмен робить другу галочку:
 — Подружній борг — теж!

* * *
 Жінка дивиться, як інша жінка 
накладає їжу своєму чоловікові, і пи-
тає:
 — А чого це ти так по-похідно-
му, все в одну миску, шматком?
 — Так він же в мене художник, 
якщо красиво розкласти, то вiн одра-
зу сяде натюрморт малювати.

22—23 вересня за прогнозами синоптиків

Київ: невелика хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвденний, пiв-
денно-захiдний, 7-12 м/с. Температура вночi +12...+14, удень 
+25...+27. Пiслязавтра температура вночi +9...+11, удень 
+15...+17.

Миргород: без опадiв. Уночi +11...+13, удень +25...+27.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +11...+13, удень +23...+25.
Одеса: без опадiв. Уночi +15...+17, удень +23...+25.

20 вересня температура води на узбережжi Чорного та Азовсько-
го морiв становила 20-22 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 19.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, дощ. Трускавець: 
уночi +11...+13, удень +15...+17. Моршин: уночi +11...+13, 
удень +16...+18.

На ринку тільки українці
Влада готує правила продажу землі: ріллю продаватимуть тільки своїм і насамперед дрібним фермерам
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