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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 28,411грн 

1 € = 32,906 грн

1 рос. руб. = 0,414 грн

КПУ рветься в «послєдній 
і рєшітєльний бой» Американці розробили 

нове знеболювальне, 

у 100 разів сильніше 

за морфін 

Недозаборонені комуністи 

не втрачають надії взяти участь 

у президентських 

і парламентських виборах

стор. 4» стор. 5»

Онука-музикант відомого композитора, 

учня Миколи Лисенка, — про значення 

прізвища і життя на Мадейрі 

з українськими нотками

Тепер — не болить!

стор. 14»

Галина Стеценко: Відчуваю дідову 
присутність у своєму житті

Із Армянська в екстреному порядку вивезли понад три тисячі дітей на материкову частину України. Комунальні служби міста провели дезінфекцію, обробивши вулиці содовим розчином 
та знезаразивши класи шкіл.
Фото з сайта obozrevatel.com.

❙
❙
❙

Хімічний 
тероризм

Викиди заводу «Титан» 
накрили  не лише Крим, 
а й Херсонщину

стор.2»
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«Сполучені Штати беруть участь у цих навчаннях, тому що ми підтримуємо 
суверенітет і територіальну цілісність України. Ми всі сильніші, коли 
тримаємося і діємо разом». Марі Йованович

Посол США в Україні

УКРАЇНА МОЛОДА

СПІВПРАЦЯ

Вишкіл 
переможців
На Львівщині 
тренуються 2,5 тисячі 
військових із 14 країн 
світу
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Найбільші в Україні міжнародні військові 
навчання Rapid Trident 2018 («Швидкий три-
зуб-2018»), які стартували 3 вересня, прохо-
дять на Львівщині. Ця масштабна спільна су-
хопутна навчальна операція підрозділів ЗСУ та 
армійських підрозділів іноземних держав від-
бувається на території Міжнародного центру ми-
ротворчості та безпеки Національної академії 
сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагай-
дачного в селі Старичі Яворівського району.
 Пліч-о-пліч з українськими вояками трену-
ються 2,5 тисячі військових із 14 країн світу, 
зокрема: США, Канади, Великої Британії, Ні-
меччини, Польщі та Туреччини. Залучатимуть 
бронетехніку, армійську авіацію, проводитимуть 
стрільби. Усі учасники мають бойовий досвід.
 Посол США в Україні Марі Йованович за-
явила: «Сполучені Штати беруть участь у цих 
навчаннях, тому що ми підтримуємо суверенітет 
і територіальну цілісність України. Ми всі силь-
ніші, коли тримаємося і діємо разом. Цей виш-
кіл змінює не лише українське та американське 
військо, а й армії всіх країн, які беруть у ньому 
участь». А представник 78-го бронекавалерій-
ського полку США Томас Бентлі додав: «Спо-
лучені Штати глобально допомагають багатьом 
націям. Наші військові брали участь у бойових 
діях і миротворчих місіях в Афганістані, Іраку, 
Південній Кореї».
 Навчання проведуть у два етапи. З українсь-
кого боку участь у них беруть армійці 54-ї окре-
мої механізованої бригади (яка бере участь у 
бойових діях на сході у найгарячішій точці — 
Світлодарській дузі), прикордонники, бійці На-
ціональної гвардії та Управління державної охо-
рони. Вишкіл вояків триватиме до 15 вересня.
 Паралельно проводять й інші навчання за 
участі українських військових. Зокрема, 4 ве-
ресня в Грузії стартували міжнародні командно-
штабні навчання AgileSpirit-2018 за участю ук-
раїнської морської піхоти. У них беруть участь 
військові з десяти держав-членів і країн-пар-
тнерів НАТО (Грузія, Болгарія, Греція, Латвія, 
Румунія, США, Туреччина, Україна, Чехія та Ес-
тонія). На відміну від попередніх років цьогоріч-
ний вишкіл проходить у новому форматі — у 
вигляді комп’ютерної симуляції. Метою цих нав-
чань є вдосконалення готовності реагування на 
кризи в рамках спільних операцій у складі сил 
швидкого реагування НАТО, а також поліпшен-
ня взаємодії грузинських військових iз військо-
вослужбовцями зi США і країн-партнерів.
 Упродовж 5-6 вересня на Дунаї проходили 
українсько-румунські навчання Riverine-2018. 
Військові моряки двох держав-сусідів відпра-
цьовували спільні дії багатонаціональних ка-
терних тактичних груп. Заступник начальника 
управління бойової підготовки командування 
ВМС ЗСУ капітан 1-го рангу Андрій Куриленко 
зазначив: «Двостороннє українсько-румунсь-
ке навчання Riverine -2018 ми проводимо впер-
ше. Воно спрямоване на зміцнення регіональної 
безпеки та покращення взаємодії між флотами 
України та Румунії, дозволить нам підтримува-
ти стабільність у регіоні, якісно тренувати сили 
та запроваджувати стандарти взаємодії між вій-
ськовими моряками». ■

■ Тарас ЗДОРОВИЛО

 Ситуація в районі проведення бойових дій 
на сході України в середу залишалась конт-
рольованою Об’єднаними силами. 5 вересня 
окупанти 31 раз відкривали вогонь по пози-
ціях наших військ. Озброєння, заборонене 
Мінськими домовленостями, противник при 
цьому не застосовував.
 Російські окупаційні війська вели при-
цільний вогонь із гранатометів різних сис-
тем, великокаліберних кулеметів i стрілець-
кої зброї. Незважаючи на дію «шкільного» 
перемир’я, противник щодня збільшує кіль-
кість обстрілів.
 Так, упродовж доби ворог здійснював об-
стріли наших позицій у районах населених 
пунктів Сизе, Станиця Луганська, Кримсь-
ке, Новотошківське, Золоте, Шуми, Нов-
городське, Опитне, Піски, Красногорівка, 
Мар’їнка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, 
Лебединське, Водяне та Широкине.
 Також російсько-окупаційні війська 
цинічно обстріляли з великокаліберних ку-
леметів житловий сектор населеного пункту 
Красногорівка, у результаті чого виникла по-

жежа та був пошкоджений житловий буди-
нок. Силами військовослужбовців i підроз-
ділу ДСНС України, залученого до складу 
Об’єднаних сил, пожежу локалізували.
 Під час ведення бойових дій загинув 20-
рiчний Максим Авдiєнко з Чернiгiвщини, 
а ще троє отримали поранення. За даними 
розвідки, за цей же період трьох бойовиків 
російсько-окупаційних формувань було зни-
щено, ще сімох —  поранено.
 Станом на ранок 6 вересня окупанти чо-
тири рази обстріляли позиції наших військ. 
На Донецькому напрямку — з гранатометів i 
стрілецької зброї в районі Мар’їнки, на Маріу-
польському напрямку — з великокаліберних 
кулеметів i стрілецької зброї — поблизу насе-
лених пунктів Чермалик i Водяне. ■

Ірина КИРПА
Херсонська область

 Першими бити тривогу по-
чали мешканці прикордонно-
го села Армянськ ще 24 серп-
ня. Люди масово скаржилися 
на нездужання після кількох 
кислотних дощів. Буквально 
за одну ніч у дворах будинків 
липкою іржею покрилися всі 
предмети з металу, що збері-
галися просто неба: ключі від 
вхідних дверей, будівельні ін-
струменти та інші речі особис-
того вжитку.
 Постраждали не лише меш-
канці сіл Армянськ, Красно-
перекопськ та Олександрівка, 
а й увесь зібраний урожай, до-
машні тварини (кури, коро-
ви, свині та інша худоба також 
покрилися плямами невідомо-
го похо дження) та автотранс-
порт, на якому з’явився іржа-
вий маслянистий наліт.
 Глава окупаційної влади пі-
вострова Сергій Аксьонов виз-
нав, що викид сірчистого газу 
стався із заводу «Титан», який 
належить українському олігар-
ху Дмитру Фірташу. Цей  тита-
новий завод скидає свої відходи 
на Херсонщині. Втім, уже три 
роки поспіль відмовляється пла-
тити екологічний податок, вип-
равдовуючись зупинкою через 
окупацію. При цьому завод пра-
цює, та всупереч санкціям заво-
зить український ільменіт через 
закритий порт Керч як сирови-
ну.
 Причиною шкідливих ви-
кидів стала аномальна спека, 
що встановилася на півдні Украї-
ни, та відсутність у Криму води, 
це обернулося випаровуванням 
шкідливих речовин iз кислото-

накопичувачів підприємства. 
 За словами «губернатора» 
Херсонської області Андрія 
Гордєєва, члени екстреної ко-
місії встановили, що причи-
ною хімічних викидів із заво-
ду «Титан» став саме дефіцит 
води. Відсутність вологи приз-
вела до того, що оголилося 42 
квадратних метри кислотона-
копичувача, побутова «хімія» 
стала випаровуватися і забруд-
нювати повітря.
 На лікарняному ліжку з 
діагнозом «ларингіт» і вира-
женою сльозоточивістю опи-
нилися як дорослі, так i діти. 
На погане самопочуття меди-
кам поскаржилося понад 320 
дорослих і 270 дітей. Більшість 
постраждалих — мешканці 
села Преображенське Калан-
чацького району Херсонщи-
ни. Основні скарги у всіх пос-
траждалих подібні: дивний за-
пах сірки у повітрі, головний 
біль, висипання на шкірі, ме-
талевий присмак у роті та пе-
чіння у горлі.
 «Більшість постражда-
лих дітей — це учні школи, у 
двох дитячих садах ми взагалі 
не виявили хворих, бо малю-
ки не виходили на вулицю, — 
прокоментував ситуацію ди-
ректор департаменту охорони 
здоров’я Херсонської обласної 
державної адміністрації Вік-
тор Короленко. — Постражда-
лих від хімічної атаки з крим-
ського заводу «Титан» дітей 
медичним транспортом доста-
вили з районів до Херсона та 
госпіталізували у Херсонсь-
ку дитячу обласну лікарню. У 
найближчі з кримським кордо-
ном села виїхали 4 бригади ме-
диків. На території Каланчаць-

кого та Чаплинського районів 
Херсонщини зараз працює 15 
лікарів, які у масовому поряд-
ку проводять профілактичний 
огляд дітей та дорослих».
 Після того, як було виявлено 
джерело забруднення атмосфе-
ри, роботу заводу «Титан» зупи-
нили на два тижні, а з Армянсь-
ка в екстреному порядку ви-
везли понад три тисячі дітей на 
материкову частину України. 
Комунальні служби Армянська 
провели дезінфекцію, обробили 
вулиці содовим розчином i зне-
заразили класи шкіл.
 За словами спікера Держ-
прикордонслужби України 
Олега Слободяна, службовці 
херсонського прикордонного 
загону також заміряли рівень 
хімічних речовин у повітрі та 
виявили загрозу для життя й 
здоров’я людей. Прилади за-
фіксували значне перевищен-
ня у повітрі токсичних речовин 
промислового походження. 
Після цього було прийнято рі-
шення про евакуацію прикор-
донників та особистого персо-
налу з зараженої території. 
 У прес-службі Азово-Чор-
номорського регіонального 
управління Держприкордон-
служби відзначили, що за ос-
танній тиждень неодноразово 
фіксували викиди хімічних от-
руйних речовин iз заводу «Ти-
тан», який розмiщений на те-
риторії окупованого Криму. 
Хімічні детектори зафіксува-
ли наявність великої кількості 
шкідливої для людини «хімії» 

неподалік КПВВ «Чаплинка» 
на Херсонщині. 
 Екологічна катастрофа з 
північного Криму добралася й 
до обласного центру: мешкан-
ці Херсона поскаржилися, що, 
незважаючи на теплу погоду, в 
місті стоїть багато пожовклих 
дерев. Найсильніше постраж-
дали липи, каштани та клени: 
їхнє листя пожовкло й опало на 
землю без видимих причин.
 На даний час при Херсонсь-
кій облдержадміністрації пра-
цюють представники МОЗ та 
інших відповідальних служб. 
Офіс Уповноваженого Верхов-
ної Ради України з прав лю-
дини передав інформацію про 
викиди шкідливих речовин у 
районі Армянська на півночі 
окупованого Росією Криму 
фахівцям ООН, ОБСЄ, ВООЗ та 
Міжнародного комітету Черво-
ного Хреста.
 «На перший погляд, причи-
на не в накопичувачі. Головна 
причина — викиди. Головна 
причина тільки в цьому. Це од-
нозначно не випари (з кислот-
ного накопичувача заводу «Ти-
тан». — Ред.)», — повідомив 
заступник міністра екології та 
природних ресурсів України 
Віктор Вакараш. І додав: «Ук-
раїнська сторона не має ніяко-
го впливу на «Титан». Будемо 
думати, як діяти по диплома-
тичних каналах, цим займати-
муться дипломати. Я доповім 
(про висновки робочої групи. 
— Ред.), і будуть прийматися 
рішення на вищому рівні». ■

доларів
на погашення кредиту МВФ виплати-
ла в серпні Україна, повідомили у прес-
службі НБУ.

606,8 млн.
євро
і н в е с -
тує Нор-

вегія в розвиток відновлюваної енергети-
ки України, заявив очільник МЗС України 
Павло Клімкін на спільному українсько-
норвезькому брифінгу.

гривень 
ш т р а ф і в 
накладено 

на радіостанції за невиконання закону про 30% 
квоту української мови та музики в ефірі, заявив 
член Нацради з питань телебачення і радіомов-
лення Сергій Костинський.

громадян
України щороку виїжджають за кордон, 
таку цифру оприлюднили на сайті МЗС.

осіб
підписали пети-
цію на сайті Білого 

дому із закликом урятувати українського режи-
сера Олега Сенцова, повідомили на сайті We the 
People адміністрації президента США.
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300 млн. 1, 373 млн. Близько 1 млн. 100 500

НА ФРОНТІ

Кулеметами — по житлу
«Шкільне» перемир’я не діє

■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Координатор гуманітарної під-
групи Тристоронньої контактної гру-
пи, посол ОБСЄ Тоні Фріш відвідає 
лінію зіткнення на Донбасі 6-12 ве-
ресня й перебуватиме в зоні кон-
флікту як на підконтрольних уря-
ду Україні територіях, так і на не-
підконтрольних. Планується зустріч 
з утримуваними в неволі українця-
ми. Нагадаємо, що, за інформацією 
голови СБУ Василя Грицака, станом 
на кінець першого місяця літа під-
тримувані Росією бойовики утриму-
вали на Донбасі 113 українців.

■

«КРИМНАШ»

Хімічний тероризм
Викиди заводу «Титан» накрили 
не лише Крим, а й Херсонщину

■
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га
земель було повернуто у володіння 
Міноборони у 2018 році, повідомив 

заступник начальника Головного квартирно-експлуатаційно-
го управління ЗСУ Валентин Гринь.

25 тис.
злочини
скоєно за добу 4 вере-
сня в Києві, повідомила 

прес-служба поліції Києва.

вiдсоткiв
зменшиться насе-
лення України до 

2050 року, прогнози озвучені в ООН.

залізничних станцій
Укрзалізниця хоче закрити на За-
карпатті для виконання вантажних 

операцій, повідомили в Ужгородській дирекції 
залізничних перевезень.

разів
зменшилися транзит-
ні перевезення між 

Україною та РФ, заявив в.о. голови 
Укрзалізниці Євген Кравцов.
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ПАЛОМНИЦТВО

Із Новим 
роком!
Умань готується до 
святкування Рош ха-Шана
Людмила НІКІТЕНКО

 Умань готується до прийому паломників 
на святкування Рош ха-Шана. Цього року 
відзначення хасидами Нового року за іудей-
ським календарем відбудеться тут у ніч iз 8 
на 9 вересня. 
 «Як і в попередні роки, очікуємо приїзду 
не менше 40 тисяч хасидів із майже 20 країн 
світу. Тож наразі проводимо підготовчі захо-
ди, готуємося до прийому прочан, організа-
ції їхнього побуту, адже така кількість гос-
тей для невеликого міста дає про себе зна-
ти. Тож відпрацьовуємо все до дрібниць», 
— розповідає «Україні молодій» Людмила 
Кирилюк, секретар Уманської міської ради 
та член виконавчого комітету.
 За словами Людмили Миколаївни, в 
Умань уже почали прибувати перші палом-
ники, є серед них і жінки та діти. 
 В Уманському міськвиконкомі кажуть, 
що цього року, вперше в історії взаємин Ук-
раїни та Ізраїлю, неподалік місця похован-
ня раббі Нахмана, де хасиди традиційно мо-
ляться, зустрічаючи Новий рік, відкриють 
тимчасове консульство, яке буде вирішува-
ти нагальні питання прочан — допомагати-
ме із загубленими проїзними документами, 
надаватиме будь-яку іншу надзвичайну до-
помогу. Також традиційно Ізраїль надішле 
до Умані своїх офіцерів, які допомагатимуть 
місцевій владі підтримувати порядок. 
 Тим часом, як повідомляють у черкась-
кій обласній поліції, до Умані вже прибув 
зведений загін із 60 співробітників пат-
рульної поліції з дванадцяти областей Ук-
раїни для надання допомоги в забезпечен-
ні правопорядку на території міста Умані 
під час святкування паломниками Рош ха-
Шана. 
 Водночас начальник Головного управ-
ління Національної поліції в Черкаській 
області генерал Валерій Лютий довів до 
черкаських поліцейських основні завдан-
ня, серед яких — забезпечення публічної 
безпеки та порядку, безпеки руху в місті й 
на автодорозі державного значення Київ—
Одеса та виявлення адміністративних і 
розкриття кримінальних правопорушень. 
Поліцейським наголошено на дотриманні 
дисципліни та законності під час несення 
служби. Загалом публічну безпеку та поря-
док під час візиту паломників до Умані бу-
дуть забезпечувати понад 550 працівників 
поліції.
  Готуються до посиленого режиму несен-
ня служби і черкаські рятувальники. Дня-
ми в Умані вони провели комплекс органі-
заційних та практичних заходів, спрямова-
них на забезпечення безпеки громадян i за-
хисту місць релігійного паломництва. Під 
час тренування рятувальними підрозділа-
ми із застосуванням спеціальної техніки 
та обладнання на території меморіального 
комплексу були відпрацьовані спеціальні 
завдання, зокрема проведення евакуацій-
них заходів у задимленій будівлі культової 
споруди.
 У ході навчань рятувальники вивчи-
ли планування об’єктів, наявність вод-
них джерел та відпрацювали організа-
цію зв’язку під час виконання дій за при-
значенням. За участі інженерних фахів-
ців було перевірено протипожежний стан 
об’єктів, проаналізовано можливі наявні 
ризики та небезпеки, відповідність шляхів 
евакуації правилам безпеки. Загалом, 
участь у навчаннях узяли 16 рятувальни-
ків та 3 одиниці пожежної і спеціальної 
техніки. ■

■ Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Сусіди членкині Націо-
нальної паралімпійської 
збірної з фехтування Ган-
ни Пашкової написали за-
яву до суду з проханням по-
карати її за незаконну віде-
озйомку. У результаті, й без 
того непристойна харківсь-
ка історія, яка неабияк ско-
лихнула громадськість на-
прикінці серпня, отримала 
ще більш цинічне продов-
ження. 
 Скандал виник через 
пандус. З проханням встано-
вити його спортсменка звер-
нулася до мерії, де одразу ж 
пішли їй назустріч. Утім 
робітники, якi привезли 
збірні конструкції, несподі-
вано наразилися на рішу-
чий спротив сусідів. Поки 
Ганна з’ясовувала причину, 
виник жорсткий конфлікт, 
один з епізодів якого вона 
записала на відео й виклала 
у соціальних мережах. «Ро-
лик» за кілька днів зібрав 
понад мільйон переглядів, 
після чого до будинку по ву-
лиці Кричевській, 20 поча-
ли їхати журналісти і прос-
то небайдужі люди.
 Їхню цікавість зрозуміти 
можна, адже приведені бор-

цями з пандусом аргументи 
важко назвати логічними. 
Одна з жінок, наприклад, 
пояснила свою незгоду тим, 
що впорядкований спуск 
знизить вартість її кварти-
ри. Вона також побоюється 
нашестя до під’їзду безхат-
ченків та наркоманів. Були 
закиди й на кшталт відсут-
ності документів на будів-
ництво, але ці палкі пре-
тензії швидко «остудив» за-
ступник голови адмініст-
рації Київського району 
Харкова Володимир Івлєв. 
«Згідно iз законодавством, 
пандусами повинні бути об-
ладнані всі багатоквартир-
ні будинки, а не лише ті, де 
живуть інваліди, — сказав 
він. — Для цього не потрібні 
спеціальна постанова місь-
кради, відведення землі та 
дозвіл сусідів». 
 Але останні, схоже, не 

змирилися з поразкою й 
далі продовжують війну. До 
речі, сам пандус уже вста-
новили. Ним користується 
не лише спортсменка, яка, 

готуючись до європейсько-
го турніру, постійно виїжд-
жає на тренування, а й мо-
лоді матусі з дитячими ві-
зочками. ■

Ірина КИРПА

 На СТО в Одесі цього тиж-
ня вибухнув газовий балон. 
Четверо пожежників, які га-
сили пожежу, потрапили до 
реанімації.
 Невгамовне полум’я па-
лало на площі майже у 200 
квадратних метрів, повністю 
знищивши станцію техніч-
ного обслуговування (СТО) в 
Одесі, по вулиці Дальниць-
ка. Пожежа швидко діста-
лася до паливно-мастильних 
матеріалів та інших легкоза-
ймистих речовин на складі 
першого та другого повер-
хів СТО. Гасити пожежу до-
велося одночасно 62 пожеж-
никам, до яких пізніше при-
єдналися фахівці відразу 

декількох аварійних служб 
міста Одеси.
 Як тільки пожежники 
спробували приборкати во-
гонь за допомогою води та 
піни, послідувала серія ви-
бухів невідомого походжен-
ня. Боротися з вогнем дове-
лося більше двох годин. 
 Як розповіли у прес-цен-
трі Державної служби з над-

звичайних ситуацій, ряту-
вальникам вдалося локалі-
зувати масштабну пожежу, 
але вогонь устиг зруйну-
вати опори загальної конс-
трукції, через що просто на 
голови рятувальників упав 
дах СТО. На щастя, обійш-
лося без жертв, але за жит-
тя чотирьох пожежникiв до-
велося поборотися медикам 

одеської міської лікарні. 
 Лише упродовж минуло-
го тижня в Україні у вогні за-
гинуло 16 людей. За інформа-
цією ДСНС України, лише за 
сім днів зареєстровано більш 
ніж три з половиною тисячі 
пожеж, орієнтовні збитки від 
яких, за оперативними дани-
ми рятувальників, складають 
не менше 11 мільйонів 560 ти-
сяч гривень. 
 Пожежникам вдалося 
врятувати від смерті у вогні 
41 людину, запобігти руйну-
ванню 936 будівель та 55 оди-
ниць техніки. Висока темпе-
ратура повітря і відсутність 
дощів на півдні країни упро-
довж літа майже в три рази 
збільшили навантаження на 
пожежникiв. ■

МОРАЛЬ І ПРАВО

Пандус до суду доведе
Сусіди продовжують боротися з чемпіонкою світу 
з фехтування на візках

■

Ганні Пашковій доводиться відстоювати право мати пандус 
до будівлі, в якій мешкає.
Фото з сайта nnd.name.

❙
❙
❙

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 Київський районний суд Харко-
ва прийняв рішення розпочати но-
вий розгляд у справі про теракт, під 
час якого поранення різного ступе-
ня тяжкості отримали 13 відвіду-
вачів популярного у місті рок-пабу. 
«У колегії суддів відбулися зміни, 
— прокоментували ситуацію в об-
ласній прокуратурі. — Замість суд-
ді Світлани Шмадченко головуючим 
буде Денис Невядомський. Прокура-
тура виступила за продовження слу-
хання, але звинувачувана наполяга-

ла на розгляді зі стадії підготовчо-
го засідання. Згідно iз законом, суд 
повинен був призначити новий роз-
гляд».
 Як «УМ» уже повідомляла, виб-
ух у рок-пабі «Стіна» прогримів во-
сени 2014 року, коли в Харкові ак-
тивізувалися численні проросійсь-
кі диверсійно-розвідувальні гру-
пи. Через деякий час оперативники 
вистежили і затримали угруповання 
з 12 чоловік, яким оголосили підоз-
ру в скоєнні не лише вищезгадано-
го, а й інших терактів на території об-
ласті. У них було виявлено цілий ар-
сенал зброї разом iз боєприпасами, 
але більшість диверсантів у статусі 
підозрюваних пробули недовго. 
 Уже через кілька місяців началь-
ник обласного управління СБУ Олек-
сандр Пивовар повідомив, що біль-
шість фігурантів справи «було об-
міняно в рамках виконання мирного 
плану Президента, а в СІЗО перебува-
ють лише двоє, у тому числі й органі-
затор теракту Марина Ковтун». Саме 
вона наполягла на новому розгляді 
справи, хоча попередній склад ко-
легії вже завершив розгляд усіх ма-
теріалів й призначив конкретну дату 
засідання. ■

ВІДЛУННЯ

Глуха стіна
Справу про 
теракт у рок-пабі 
розглядатиме нова 
колегія суддів

■

НЕБЕЗПЕКА

Вогонь поглинає
Понад три з половиною тисячі пожеж 
за тиждень

■

НОВИНИ ПЛЮС

Слава Україні, панове!
 Верховна Рада в першому читання ухвалила законопроект, 
який вводить у ЗСУ військове вітання «Слава Україні! Героям сла-
ва!». За поданий Президентом законопроект №9036 на ранковому 
засіданні вчора проголосували 284 депутати. Він також передба-
чає звертання «пане», «панове» замість «товариш», «товариші». 
Передбачається, що в цілому закон буде ухвалено на наступному 
пленарному тижні (18-21 вересня).
 Також парламент ухвалив у цілому законопроект №6109, який 
зрівнює права й можливості жінок i чоловіків у Збройних силах Ук-
раїни та інших військових формуваннях. Законом закріплено при-
нцип, за яким жінки мають проходити військову службу на рівних 
засадах із чоловіками (крім випадків, передбачених законодавс-
твом про охорону материнства та дитинства). Тепер жінки-військо-
вослужбовці матимуть рівний доступ до посад i військових звань, 
а також рівний обсяг відповідальності.

Алкоголь дорожчає 
 Кабінет Міністрів підвищив мінімальні оптово-відпускні та роз-
дрібні ціни на горілку, лікеро-горілчані вироби, віскі, ром, джин, 
коньяк та вина, повідомляє «Інтерфакс-Україна». Згідно з постано-
вою, мінімальну роздрібну ціну на півлітрову пляшку горілки про-
понується підвищити на 12,4% — до 89,4 грн. Мінімальні ціни на 
вина натуральні підвищені на 13,5% — до 42 грн. за пляшку, на 
кріплені вина та вермути — на 8,9%, до 49 грн., на шампанське — 
на 12,4%, до 89 грн. Підвищення мінімальних цін на алкоголь по-
яснюють ростом цін на складові, компоненти виробництва, зокре-
ма, здорожчання спирту, тари, комплектуючих. Постанова набуде 
чинності через 10 днів після її опублікування.

■
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Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Альтернатива підвищенню ціни на 
газ — це збільшення обсягів видобутку 
власного блакитного палива, наголосив 
Олег Ляшко. Тоді не тільки не доведеться 
підвищувати тарифи на «комуналку» на 
догоду МВФ, а й можна знизити їх міні-
мум удвічі, переконаний лідер Радикаль-
ної партії.
 «Сьогодні найбільша проблема для ук-
раїнців — ціни на газ і тарифи на «кому-
налку». Люди з великим острахом чека-
ють жовтня-листопада, коли прийдуть 
нові платіжки. Уряд і Президент, який 
теж несе відповідальність, бо підписав ме-
морандум iз МВФ і взяв на себе відповідні 
зобов’язання, розказують, що альтернати-
ви підвищенню ціни на газ немає. Це брех-
ня! Альтернатива підвищенню ціни на газ 
— це зниження ціни на газ! Ми вимагаємо 
встановити справедливу ціну, а не ту «кос-

мічну», яку штучно прив’язують до ім-
портного паритету», — підкреслив Ляш-
ко.
 Щоб українці могли платити європей-
ську ціну на газ — у них мають бути євро-
пейські зарплати і пенсії, зазначив полі-
тик. Але міжнародні організації проти 
підвищення доходів людей.
 «МВФ вимагає підвищувати ціни за 
газ, натомість заперечує проти збільшен-
ня зарплат і пенсій. Де людині взяти 12-13 
тисяч гривень, щоб заплатити за тисячу 
кубів газу, при тому, що собівартість видо-
бутку українського газу 1,5-2 тисячі гри-
вень? І нашого газу цілком достатньо для 
побутових споживачів. Натомість уряд і 
«Нафтогаз» підвищують ціни на газ для 
промисловості і фактично вбивають її, 
роблять неконкурентною, скорочують ро-
бочі місця українців та прирікають людей 
їхати на заробітки по закордонах замість 
того, щоб заробляти в Україні», — вважає 

Ляшко.
 Обурює політика і те, що одночасно з 
підвищеням ціни на газ влада обмежує 
доступ українців до субсидій. «Уряд при-
йняв рішення, яким 3 мільйони людей 
штучно відрізав від субсидій. У Лугансь-
кій області дідусь iз бабусею прожили до 
80 років разом і сьогодні їхні дві пенсії не 
дають їм права на отримання субсидії. 80-
рiчна пара розлучається. Це до чого тре-
ба довести людей, щоб вони на схилі років 
розлучалися, аби заплатити за «комунал-
ку»? Щоб голова «Нафтогазу» Коболєв 
три мільйони гривень щомісяця зарпла-

ти отримував і 45 мільйонів премії?» — 
обурився політик.
 Олег Ляшко вимагає від влади взяти 
на себе відповідальність і припинити полі-
тику обкрадання українців.
 «Сьогодні 3 мільйони киян сидять без 
гарячої води. Дітей у холодній воді купа-
ють, бо стали заручниками непомірних 
апетитів ненажерливої влади і керівниц-
тва «Нафтогазу». Хто за це має відповіда-
ти? Ті, хто довів до цього країну. Тому ми 
вимагаємо  відставки голови «Нафтогазу» 
і звіту уряду в парламенті щодо підвищен-
ня ціни на газ», — підсумував Ляшко. ■

Петя+Петя =? 
 Ці слова можна було б 
вважати маячнею, якби 
не цілком реальна заці-
кавленість у повернен-
ні у велику політику ко-
муністів iз боку деяких 
діючих політ сил. Напри-
клад, велику потребу в 
їхній участі у наступних 
виборчих перегонах має 
Опоблок. У поверненні 
КПУ у велику політичну 
гру він має свій резон.
 Для Партії регіонів 
(яку наразі уособлює 
Опоблок) КПУ завжди 
була вірним і надійним 
сателітом, з яким можна 
було об’єднати зусилля у 
боротьбі за владу. Тому 
для цієї політичної сили 
КПУ буде істотним поси-
ленням у питаннях фор-
мування виборчих ко-
місій та проведенні агіта-
ції проти «антинародної» 
влади. 
 Чи вигідно це Бан-
ковій? Навряд чи. Чин-
ному Президенту участь 
КПУ у виборах може бути 
на руку тільки тим, що 
зможе відтягнути час-
тину протестного елек-
торату від його основ-
них суперників. Крім 
того попри свою ритори-
ку, керівництво КПУ за-
вжди дослухалося до ба-
жань президентів. Тим 
більше зараз, коли КПУ 
перебуває у напівзабо-
роненому становищі.
 Безумовно, у віднов-
ленні «бойових» можли-
востей КПУ також кров-
но зацікавлена Москва, 

для якої виведення КПУ з 
політичної гри в Україні є 
відчутною втратою. 
 Сьогодні вже очевид-
ним є те, що постреволю-
ційна влада України не 
мала серйозних намірів 
зовсім усувати КПУ з полі-
тичного процесу. Про це 
переконливо свідчить дов-
готривалий і в’ялий судо-
вий процес її заборони. 
Він триває уже чотири (!!!) 
роки, і йому не видно кін-
ця-краю. У грудні 2015-
го окружний адміністра-
тивний суд м. Києва задо-
вольнив позов Мін’юсту і 
постановив рішення про 
припинення діяльності 
КПУ в Україні. Але до 
сьогодні (минуло вже три 
роки!!!) це рішення не на-
брало законної сили, ос-
кільки було оскаржено в 
апеляційному адміністра-
тивному суді. Цей суд, у 
свою чергу, задовольнив 
клопотання КПУ — він 
дочекався відповідного 
конституційного подан-
ня від Опоблоку до Конс-
титуційного суду і зупи-
нив провадження. Ще од-
нією причиною, яка може 
відтягнути розгляд спра-
ви про заборону апеля-
ційним судом на невизна-
чений час, може стати ре-
організація судів, яка на-
разі триває. Це потягне за 
собою перерозподіл спра-
ви іншим суддям і роз-
гляд її з самого початку. 
 Отже, все, як і було за-
думано: і процес «заборо-
ни» КПУ ніби триває, але 
при цьому вона продов-

жує жити та діяти. Чого й 
не приховував у вже зга-
даному інтерв’ю керма-
нич комуністів Петро Си-
моненко. Видається, що 
це інтерв’ю з’явилося не 
випадково — видно, знає 
головний комуніст про 
розчищення шляху його 
політ силі до виборів. Уже 
«застоявся» «комуніс-
тичний кінь» в Україні й 
рветься у свій «послєдній 
і рєшітєльний бой». 

Вишеньки на 
комуністичному торті 
 Єдиною перешкодою 
легалізації КПУ є Закон 
«Про засудження комуні-
стичного та націонал-со-
ціалістичного (нацист-
ського) тоталітарних ре-
жимів в Україні та забо-
рони пропаганди їхньої 
символіки». Ним пере-
дбачено, що не можуть 
бути суб’єктом виборчого 
процесу політичні партії, 
діяльність, найменування 
та символіка яких не від-
повідає цьому закону. Ця 
невідповідність має бути 
встановлена Мін’юстом 
на підставі відповідно-
го експертного виснов-
ку. Такий висновок у свій 
час Мін’юст зробив, він 
не скасований судом, а 
тому, згідно з ним, КПУ 
не може брати участі у на-
ступних виборах. 
 Зрозуміло, що Вер-
ховна Рада у нинішньо-
му складі зi зрозумілих 
причин не змінить зако-
ну і не скасує цього поло-
ження. Відтак для «виве-

дення» КПУ на виборчу 
арену-2019 залишається 
один шлях — визнання 
Кон ституційним Судом 
вказаного законодавчого 
положення неконститу-
ційним, у результаті чого 
воно втратить чинність. 
 Режисери політичного 
«перезавантаження» КПУ 
пішли саме цим шляхом. 
Об’єднавши свої зусилля, 
вони планують отримати 
рішення КС уже найбли-
жчим часом — далі тяг-
нути нікуди, бо з осені 
фактично розпочинаєть-
ся президентська вибор-
ча кампанія. Це рішен-
ня базуватиметься на сво-
боді утворення та діяль-
ності політичних партій, 
політичному плюралізмі 
тощо. І, як заведено в та-
ких випадках, має бути 
підсилене підібраним і 
відповідно протлумаче-
ним рішенням Європей-
ського суду з прав людини 

та Венеціанської комісії. 
 Ставка робиться пере-
дусім на голову Консти-
туційного Суду Станісла-
ва Шевчука та двох остан-
ніх президентських при-
значенців до КС — Сергія 
Головатого та Василя Ле-
мака, які постійно декла-
рують свою проєвропейсь-
кість та демократичність. 
Хоча того ж Сергія Голо-
ватого складно зарахува-
ти до класичних демок-
ратів, оскільки останнь-
ою його парламентською 
політичною гаванню була, 
як відомо, фракція Пар-
тії регіонів. Саме на них 
розраховують і в часи пуб-
лічного роз’яснення «пра-
вильності» рішення про 
допуск КПУ до виборів з 
точки зору української 
Конституції та європей-
ських стандартів. 
 Зовнішньою ознакою 
того, що КС справді може 
ухвалити вказане рішен-

ня уже найближчим ча-
сом, є частота розгляду 
ним вказаної справи. Ті, 
хто періодично відвідує 
офіційний веб-сайт Кон-
ституційного Суду, мог-
ли звернути увагу на те, 
що цю справу КС розгля-
дає дуже активно — її роз-
глядом він завершив свою 
діяльність перед літньою 
відпусткою і розпочав піс-
ля відпустки. Це свідчить 
про те, що справа перебу-
ває у пріоритеті КС.
 Тому треба бути гото-
вим до того, що «привид 
комунізму» знову поч-
не «бродити» по Україні. 
Бо по Європі він уже дав-
но бродить. Наприклад, 
комуністична партія ак-
тивно діє в Чехії (навіть 
із забороненою символі-
кою викрутилася: замість 
серпа і молота використо-
вує... дві червоні вишень-
ки) і стабільно потрапляє 
до палати депутатів, сена-
ту і навіть європарламен-
ту. Також комуністич-
ні партії діють у Франції, 
Австрії, Греції, Люксем-
бурзі, Португалії і навіть 
Польщі (де, до речі, ана-
логічну справу про заборо-
ну компартії розглядають 
у конституційному суді). 
Тому, «посилаючись на 
європейський досвід», до 
якого зараз люблять апе-
лювати, українських ко-
муністів теж можуть ви-
вести з тіні. І найболючі-
ше, що це може статися 
за рішенням органу, який 
називається Конституцій-
ним Судом України. ■

ЦІЛКОМ СЕРЙОЗНО 

КПУ рветься в «послєдній 
і рєшітєльний бой»
Недозаборонені комуністи не втрачають надії взяти участь 
у президентських і парламентських виборах

■

Неюних ленінців, які готові підтримати КПУ, в Україні є багато. 
Фото з сайта УНІАН.

❙
❙

АЛЬТЕРНАТИВА

Субсидія до 
розлучення доведе
Олег Ляшко розповів, як нові тарифи розбивають сім’ї 
та доводять людей до відчаю

■

Олег Ляшко разом iз людьми обурюється непомірним апетитам чиновників.❙

Інна СТЕПАНЧУК

Поки українські виборці стали потроху забувати, хто такий Петро Симоненко і «со-
товаріщі», ці політичні зомбі готуються до скорої і ефектної появи. І навіть цілком 
серйозно мають намір брати участь у президентських і парламентських виборах 
2019 року. Це не жарт! Недозаборонена КПУ нікуди не зникла, а увесь цей час пра-
цювала у підпіллі. Точніше, навіть не зовсім у підпіллі. У Києві, наприклад, цілком 
легально працює офіс КПУ, а в регіонах діють партійні осередки. Свої ж ідеї ко-
муністи пропагують через новий веб-сайт, хоча лише в липні попередній інтернет-
майданчик заблокувала кіберполіція. «Ми йдемо на вибори як діюча політична 
структура! — гордо заявив в інтерв’ю «Українській правді», яке вийшло тиждень 
тому, лідер КПУ Петро Симоненко. — Ми завдання вже поставили — серйозно 
готуватися до виборів, щоб повернутися до складу парламенту». 
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Інф. «УМ»

 Американські дослідники 
створили ліки, що можуть здій-
снити революцію в анестезії. Но-
вий знеболювальний препарат на-
багато ефективніший за морфін, 
але при цьому не має властивих 
йому побічних ефектів, у першу 
чергу — розвитку залежності. Ре-
човина, про яку йдеться, отрима-
ла назву AT-121 та вже пройшла 
випробування на тваринах і пока-
зала дивовижні результати, пові-
домляє Бі-Бі-Сі.
 «Окрім того, вона ефективно 
блокує потенційне зловживання 
лікувальними опіоїдами, тому 
ми сподіваємося, що її можна 
буде використовувати не лише 
для лікування болю, а й для бо-
ротьби з опіоїдною залежністю», 
— розповів професор фармако-
логії Університету Вейк-Форест 
Мей Чуань Ко, один із розробни-
ків нових ліків.
 Сьогодні лікарські препарати 
з групи опіоїдів є найефективні-
шим способом анестезії, їх часто 
застосовують для лікування лю-
дей iз хронічними захворювання-
ми різного походження. Опіоїди 
впливають на рецептори мозку, 
що зменшують відчуття болю, 
але водночас стимулюють так 
званий центр задоволення. Па-

цієнти, що приймають опіоїди 
регулярно, звикають до відчут-
тя насолоди — в них розвиваєть-
ся залежність від препарату.
 Отримати таку залежність 
можна вже після кількох при-
йомів ліків, особливо з ураху-
ванням того, що анестетики на 
різних людей по-різному діють: 
розрахувати точну дозу знеболю-
вального для кожного пацієнта 
майже неможливо. У Сполуче-
них Штатах більш ніж 2 мільйо-
ни людей зловживають медич-
ними опіоїдами. Минулого року 
міністр охорони здоров’я США 
навіть оголосив надзвичайний 
стан, аби дати раду національ-
ній опіоїдній кризі.
 Десятиліттями фармакологи 
намагалися створити речовину, 
здатну блокувати біль і при цьо-
му не впливати на центр задово-

лення. Але це виявилось непро-
стим завданням. Однак фахів-
ці розробили кілька прототипів 
таких ліків, а новий препарат, 
здається, став справжнім про-
ривом у цій сфері. «AT-121 зба-
лансовано об’єднує обидві фун-
кції в одній молекулі, ми вва-
жаємо, що це набагато краща 
фармацевтична стратегія, ніж 
прийом двох різних препаратів 
одночасно», — пояснює Ко.
 Результати досліджень на 
тваринах вражають. У резус-ма-
как знеболювальний ефект AT-
121 був співставний iз морфієм 
уже під час введення у 100 разів 
меншої дози. При цьому він не 
лише не викликав звикання, а 
й знижував рівень наркотичної 
залежності у тварин, привчених 
до прийому опіоїдів. Варто за-
уважити: все це ще не гарантує, 

що препарат здійснюватиме ана-
логічний вплив на людину. Про-
те така вірогідність доволі вели-
ка.
 Досліди над приматами — 
останній етап перед клінічними 
дослідженнями на людях. Учені 
налаштовані дуже оптимістич-
но. «Загальні результати вража-
ють, — каже професор фарма-
кології Університету Північної 
Кароліни Браян Рот. — Це дуже 
перспективний і багатообіцяль-
ний підхід». 
 Якщо клінічні випробування 
пройдуть успішно, AT-121 змо-
же продемонструвати ще одну 

суттєву перевагу над лікарськи-
ми опіоїдами. Під час випробу-
вань препарату на мавпах нові 
ліки навіть за використання ве-
ликих доз не призводили до уск-
ладнень iз диханням і не спричи-
няли проблем із діяльністю сер-
ця. А це дає дослідникам надію 
на те, що передозування не ста-
не серйозною проблемою під час 
майбутнього використання пре-
парату. Проте навіть у найкра-
щому випадку новий анальге-
тик з’явиться в аптеках лише за 
кілька років: формальне затвер-
дження нових препаратів — про-
цес тривалий. ■

ГІГАНТИ

Третім будеш?
Інтернет-компанія Amazon стала 
другою в світі, чия вартість сягнула 
$1 трильйона 

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Amazon стала другою компанією в світі, ринкова 
вартість якої сягнула одного трильйона доларів. Рані-
ше цю позначку вдавалося подолати лише Apple, пові-
домляє Бі-Бі-Сі. 
 У вівторок акції Amazon на біржі NASDAQ на де-
який час зросли до максимальної вартості 2050,5 
доларів — це майже на 2% більше у порівнянні із 
рівнем закриття попередніх торгів. Саме в цей мо-
мент ринкова вартість онлайн-гіганта перевищи-
ла трильйон доларів. Щоправда, згодом акції знову 
впали в ціні.
 Таким чином Amazon став другою компанією в 
історії, вартість якої — хоча й лише на деякий час 
— досягала трильйона. Раніше це вдавалося тільки 
IT-корпорації Apple, яка подолала знакову позначку 
2 серпня. Щоб досягти такого ж результату, Amazon 
знадобилося трохи менш ніж п’ять тижнів.
 Цей успіх — чергова перемога в історії компанії, 
заснованої Джеффом Безосом у 1994 році. Ключовий 
бізнес, на якому заробляє Amazon, — онлайн-торгів-
ля. Лише минулого року дохід компанії становив $178 
мільярдів, а вона подорожчала вдвічі. Сам Джеф Безос 
вважається найбагатшою людиною у світі. Його стат-
ки оцінюють у 150-167 мільярдів доларів.
 Щоправда, «Євроньюз» зазначає, що першим у світі 
«трильйонером» став китайський нафтогазовий гігант 
PetroChina: вартість компанії сягнула трильйона до-
ларів уже через кілька годин після її виходу на біржу 
Шанхая в 2011 році. Щоправда, цей рекорд офіційно 
не зареєстрований з огляду на непрозорість та сумнів-
ність окремих китайських статистичних та інформа-
ційних даних. ■

■

Ігор ВІТОВИЧ

 «Нечистоплотними 
політичними іграми» на-
звала Росія звинувачен-
ня на свою адресу з вуст 
британського глави уря-
ду Терези Мей. «Виступ 
прем’єр-міністра Вели-
кобританії в британсько-
му парламенті 5 вересня 
щодо так званої «справи 
Скрипалів» витримано в 
абсолютно неприпустимій 
тональності. В ньому була 
низка безапеляційних зви-
нувачень на адресу Росій-
ської Федерації та двох, як 
стверджується, наших гро-
мадян. Рішуче відкидаємо 
ці інсинуації. Спробам роз-
дути антиросійську істерію 
довкола «справи Скри-
палів» ми протиставля-
ли і будемо протиставляти 
факти», — так відреагува-
ло у своїй заяві МЗС «най-
чистоплотнішої» країни у 
світі, Російської Федера-
ції. І пригрозили найбли-
жчим часом «ознайомити 
міжнародне співтоварис-
тво з «історією питання» в 
Гаазі та Нью-Йорку», аби 
покласти край британсь-
ким спробам «шукати при-
води для все нових нападок 
на нас (росіян)». 
 Нагадаємо, в середу 
прем’єр-міністр Велико-
британії Тереза Мей заяви-
ла, що в отруєнні екс-пол-
ковника ГРУ Сергія Скри-
паля та його доньки Юлії 
обвинувачують двох спів-
робітників російської вій-
ськової розвідки, повідом-
ляє Бі-Бі-Сі. Росіяни Олек-
сандр Петров та Руслан 
Боширов, які, за версією 
британської поліції, отруї-
ли Скрипалів, є офіцерами 
Головного розвідувального 
управління Генерального 
штабу Росії, заявила Мей. 

За її словами, Велика Бри-
танія видала європейський 
ордер на їхній арешт. Вод-
ночас очільниця британсь-
кого уряду нагадала, що 
Росія не видає своїх грома-
дян іноземним правоохо-
ронним органам.
 Операцію з отруєння 
Скрипалів у Солсбері, як 
заявила прем’єр-міністр 
Великої Британії, схва-
лили не тільки керівни-
ки ГРУ, а й високопостав-
лені особи з керівництва 
російської держави. Тереза 
Мей зазначила, що в берез-
ні, відразу після отруєння 
Скрипалів, Росія намага-
лася поставити під сумні-
ви висновки Великої Бри-
танії. Нині, за її словами, 
британський уряд довів, 
що в операції брала участь 
«російська держава», а доз-
віл на отруєння у Солсбері, 
найімовірніше, був нада-
ний вищим керівництвом 
Росії. 
 Мей вважає, що дії ГРУ 
загрожують «всім нашим 
(британським) союзникам 
і всім нашим громадянам». 
Вона пообіцяла, що Велика 
Британія використає увесь 
апарат та інструменти на-
ціональної безпеки, щоб 
протистояти ГРУ. Пред-
ставниця Великої Британії 

в ООН Карен Пірс предста-
вила на засіданні Ради Без-
пеки 6 вересня результати 
розслідування отруєння 
колишнього російського 
розвідника Сергія Скри-
паля та його доньки Юлії в 
Солсбері. Пані Мей додала, 
що британська влада неод-
норазово просила Росію по-
яснити, що сталося в Сол-
сбері, однак Москва у від-
повідь навмисне заплуту-
вала питання і брехала. 
 Великобританія буде 
наполягати на посилен-
ні санкцій Євросоюзу сто-
совно Росії, сказала Тереза 
Мей. 5 серпня Міністерс-
тво закордонних справ Ве-
ликобританії викликало 
голову дипломатичної місії 
Росії у Лондоні на консуль-
тації.
 Нагадаємо, Сергій 
Скрипаль і його донька 
Юлія були отруєні нерво-
во-паралітичною бойовою 
речовиною «Новачок» у 
Солсбері в березні. Росія-
ни провели в комі понад 
місяць, але вижили. На-
прикінці червня з подіб-
ними симптомами отруєн-
ня були госпіталізовані 
Чарлі Роулі і його подруга 
Дон Стер джесс, котрі жи-
вуть недалеко від Солсбері. 
Стерджесс померла, Роулі 

вижив. Встановлено, що 
їх також отруїли «Новач-
ком».
 Британська поліція 
стверджує, що має достат-
ньо доказів для звинува-
чення росіян Петрова і 
Боширова у застосуванні 
«Новчка» в Солсбері. Слід-
чі вважають, що обом пі-
дозрюваним близько 40 
років, вони приїхали до 
Британії під псевдоніма-
ми. Правоохоронцям вда-
лося детально відновити дії 
росіян на території країни 
2-4 березня. 2 березня Пет-
ров і Боширов прилетіли до 
Лондона з Москви та зупи-
нилися в готелі City Stay. 
Наступного ранку вони 
потягом вирушили у Солс-
бері та повернулися в Лон-
дон ввечері того ж дня. У 
поліції припускають, що 
в той день вони проводили 
попередню розвідку. 
 4 березня підозрювані 
знову вирушили у Солс-
бері. Там вони потрапили 
на запис камер стеження 
біля будинку Скрипалів. 
Слідчі припускають, що 
вони розпилили «Новач-
ка» на вхідні двері будин-
ку з флакончика для пар-
фумів Nina Ricci, який 
потім просто викинули. 
Того ж дня Петров та Бо-
широв повернулися до 
Лондона та відбули до Мос-
кви. Згодом флакон духів з 
отрутою знайшов Чарлі Ро-
улі й подарував його своїй 
співмешканці. Дон Стер-
джес розпилила «парфу-
ми» на зап’ясток і отрима-
ла дозу отрути, в рази біль-
шу, ніж Скрипалі та Роулі, 
і померла. Через два міся-
ці, 4 травня, кімнату готе-
лю, де жили росіяни, дослі-
дили фахівці з хімзахисту, 
які виявили там сліди «Но-
вачка»... ■ 

РОЗРОБКИ

Тепер — не болить!
Американці розробили нове 
знеболювальне, у 100 разів сильніше 
за морфін

■

Новий препарат не викликає звикання.❙

Торгівля через інтернет — вигідна справа.❙

Кілери-«грушники» Боширов і Петров.❙

ВИКРИТТЯ

Парфуми з отрутою 
Британський прем’єр-міністр звинувачує ГРУ в отруєнні Скрипалів

■



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

10.45, 12.20 Одруження 

наосліп

13.00 Міняю жінку

14.45 Сімейні мелодрами

15.45, 17.10 Т/с «Моє чуже 

життя»

19.20 Секретні матеріали

20.25 Чистоnews 2018

20.30 Мелодрама «Школа. 

Недитячі ігри»

21.30 #Шоуюри

22.35, 0.50 Танці з зірками

01.45 Фантастика «Віктор 

Франкенштейн»

ІНТЕР

03.00 Богині ефіра

04.20 Школа лікаря 

Комаровського

04.45, 4.50 Top Shop

05.15, 20.00, 5.20 Подробиці

05.55 М/ф

06.15, 23.00 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.15 Х/ф «Найчарівніша і 
найпривабливіша»

12.25 Х/ф «Формула 
кохання»

14.15 Х/ф «Джентльмени 
удачі»

16.10 Чекай на мене. Україна

18.00, 19.00, 4.05 Стосується 

кожного

20.40 Т/с «Той, хто не спить»

00.55 Х/ф «Манія величі»
02.55 Богині ефіру

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.15 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

10.30 Реальна містика. Новий 

сезон

12.30 Т/с «Черговий лікар»

14.30, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-3»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «Обман»

23.30 Х/ф «Потрійний 
форсаж: Токійський 
Дріфт»

01.45 Телемагазин

03.10 Зоряний шлях

04.40 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.00 Зона ночі

04.20 Абзац

06.09, 9.09 Kids Time

06.10 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

09.10 М/ф «Том і Джеррі та 

чарівник країни Оз»

10.15 Х/ф «Ядро Землі»

13.00 Х/ф «Явище»

15.00 Х/ф «Нова людина-

павук»

17.40 Х/ф «Привид в 

обладунках»

19.50 Х/ф «Білі ціпоньки»

22.00 Х/ф «Весільний 

погром»

00.00 Х/ф «Ліс»

ICTV

04.25 Скарб нації

04.35 Еврика!

04.45 Служба розшуку дітей

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.40, 19.20 Надзвичайні 

новини

06.30 Факти тижня. 100 

хвилин

08.45, 12.45, 15.45, 18.45, 

21.10 Факти

09.10 Спорт

09.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки

10.15 Антизомбі. Дайджест

11.15, 13.20 Секретний фронт. 

Дайджест

14.30, 16.25 Х/ф «Я, 
Франкенштейн»

16.50 Х/ф «Темна вежа»
20.20 Прорвемось!

21.30 Т/с «Нюхач»

22.35 Свобода слова

00.50 Х/ф «Спасіння»
02.30 Т/с «У полі зору»

03.10 Топ-10

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.30, 8.35 Огляд преси

06.50, 17.00 Час новин. Київ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 00.00, 

1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.30 Фінансовий тиждень

08.15, 13.35 Про військо

09.25, 17.45 Час громади

10.10, 11.10, 12.30 Трансляції 

суспільно-політичних 

подій

13.10 Акцент

14.10 Кендзьор

15.30, 16.10 Інформаційний 

день

17.10, 18.20, 19.25 

Інформаційний вечір

19.50 Дзеркало історії

22.00 БлогПост

23.00 «За Чай.com»

23.40 Агрокраїна

00.40, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15 Машина часу

02.10 Нові Герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.05, 4.50 Top Shop

06.05 Х/ф «Невизначена 
особа»

08.00 Свідок. Агенти

08.35 Х/ф «Загадка 
Ендхауза»

10.35 Україна вражає

11.30 Кримінальні справи

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 

Свідок

12.50, 19.30 Т/с «Коломбо»

14.40, 3.20 Речовий доказ

15.55, 16.50, 21.25 Легенди 

карного розшуку

23.45 Т/с «Комісар Хельдт»

01.30 Реальні злочинці

03.00 Випадковий свідок

03.50 Правда життя. Професії

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Прокіп 

Колісник

06.40 Документальна 

програма. Формула 

життя Олександра 

Палладіна

07.00 Новини 

07.00 Погода

07.05 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 Погода

10.05 Візитки Карпат 

10.10 Українська читанка. 

Софія Андрухович

10.15 Уроки української 

літератури 

10.30 Лайфхак українською 

10.50 Хто в домі хазяїн? 

11.20 100 років української 

історії

11.30 100 років української 

літератури

11.45 100 років українського 

кінематографа

12.00 Національна опера 

України. Джакомо 

Пуччіні. «Турандот»

14.00 Документальний цикл 

«Дешевий відпочинок». 

Лісабон

14.30 РадіоДень

14.55 Українська читанка. 

Софія Андрухович

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»

16.50 100 років української 

історії

16.55 100 років українського 

мистецтва

17.15 100 років українського 

кінематографа

17.30 Як дивитися кіно 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.30 Тема дня 

19.00 Діалог Василь 

Герасим’юк — Генрі 

Ягодкін 

19.25 Євгеній Стасіневич. 

Східноєвропейський 

роман. Німецькомовні 

письменники

20.00 Посттравматичний 

синдром 

20.30 #МузLove із Любою 

Морозовою

21.00 Валентин Сильвестров. 

Симфонія №8 

22.10 Розсекречена історія

23.00 РадіоДень. Книжкова 

лавка. Топ-7

23.55 Фольк-music 

01.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Прокіп 

Колісник

01.35 «Батурин. Ренесанс 

Незалежності». 

Концертна програма 

(повтор від 24.08)

03.05 Київський академічний 

театр «Колесо». Фелікс 

Міттерер. Жінки 

Моцарта

04.50 Валентин Сильвестров. 

Симфонія №8 

05.30 #МузLove із Любою 

Морозовою

 

СТБ

05.20 Все буде смачно!

07.10 Х/ф «Снайперка»
11.05 Т/с «Анатомія Грей»

13.00 Битва екстрасенсів

15.20 Все буде добре!

17.30, 22.00 Вiкна-новини

18.00 Т/с «Здамо будиночок 

біля моря»

20.00, 22.45 Хата на тата

01.45 Т/с «Я не повернусь»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 

Ранок.»Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 

Ранок. «Ми всі...»

13.15, 14.15, 15.15 Деталі

16.15, 23.00 Кримінал

17.15 Ситуація

18.00 «Ехо України»

19.30 Разом

20.30 Події

21.00 Підсумки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

08.50 Т/с «Пляжний коп»

09.35, 18.15 Спецкор

10.15, 18.50 ДжеДАІ

10.55 Т/с «Команда»

15.00 Х/ф «Перлини 
дракона: еволюція»

16.25, 2.20 Х/ф 
«Інопланетна 
конвергенція»

19.25, 20.35 Т/с «Опер за 

викликом-3»

21.45 Т/с «Касл-6»

23.30 Т/с «Величний Джо»

03.40 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 Кіпр — Словенія. Ліга 

Націй (ЛН) УЄФА

07.45 Журнал ЛЧ

08.10 Україна — Словаччина. 

ЛН УЄФА

10.00 Великий футбол

10.45 Данія — Вельс. ЛН 

УЄФА

12.30, 3.20 Огляд 1-го 

ігрового дня. ЛН УЄФА

13.55 Болгарія — Норвегія. 

ЛН УЄФА

15.40, 22.30 Футбол NEWS

16.00 Франція — 

Нідерланди. ЛН УЄФА

17.50 Німеччина — Перу. 

Контрольна гра

19.40 Англія — Іспанія. ЛН 

УЄФА

21.35 Швеція — Туреччина. 

ЛН УЄФА

23.40 Сербія — Румунія. ЛН 

УЄФА

01.30 Шотландія — Албанія. 

ЛН УЄФА

04.05 Швейцарія — Ісландія. 

ЛН УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 Огляд 1-го ігрового дня. 

Ліга націй (ЛН) УЄФА

07.35 Франція — 

Нідерланди. ЛН УЄФА

09.25, 15.40 ЛН УЄФА. Огляд 

туру

10.20 Німеччина — Перу. 

Контрольна гра

12.10 Італія — Польща. ЛН 

УЄФА

13.55 Швейцарія — Ісландія. 

ЛН УЄФА

16.35 Україна — Словаччина. 

ЛН УЄФА

18.25 Великий футбол

19.10 Данія — Вельс. ЛН 

УЄФА

21.00, 23.40 ЛН. Матч-центр

21.35 Португалія — Італія. 

ЛН УЄФА

00.10 Огляд 2-го ігрового дня. 

ЛН УЄФА

01.45 U-21. Україна — Латвія. 

Відбір до Євро-2019

03.35 Журнал ЛЧ

04.05 Кіпр — Словенія. ЛН 

УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.20, 13.55 Правда життя

08.20 Дивовижний Сінгапур

09.20, 20.50 Шалена подорож

10.10 Місця сили

11.00 Прихована реальність

11.50 Скептик

12.55, 19.40 Речовий доказ

15.00, 23.40 Повітряні воїни

16.00, 21.45 Короп: полювання 

на монстра

17.00, 22.40 Ідеї, що 

перевернули світ

18.00 Фантастичні історії

00.30 Сперма: секрет життя

01.30 Богдан Ступка

02.30 Ролан Биков

03.15 Два Миронових

03.55 Юрій Нікулін

04.35 Містична Україна

К1

06.30 Top Shop

07.40 TiBi Абетка

07.50 Чи знаєте ви, що...

08.15 Т/с «Дикий ангел»

09.10, 12.00, 13.00, 14.00, 

20.00, 21.00, 0.40 Орел 

і решка

23.00 Х/ф «Велике 
весілля»

01.25 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

09.45 Х/ф «Попелюшка»
11.00, 00.00 Т/с «Якось у 

казці»

12.00 Т/с «Домашній арешт»

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

01.00 Теорія зради

02.00 БарДак

УТ-1

06.00 М/с «Гон»

06.10 Додолики

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 21.00, 3.00 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.35 Д/с «Дешевий 

відпочинок»

10.05 Т/с «Бодо»

11.05, 13.35 Енеїда

11.35 Телепродаж

12.00 Смачні історії

12.25 Смаки культур

13.10, 14.30 РадіоДень

14.05 Незвичайні культури

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 Неповторна природа

20.30 Пліч-о-пліч

21.25, 3.20 Новини. Спорт

21.45 Д/с «Левиний рик»

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 Гордість світу
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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

10.45, 12.20 Одруження 

наосліп

13.00 Міняю жінку

14.45 Сімейні мелодрами

15.45, 17.10 Т/с «Моє чуже 

життя»

19.20 Секретні матеріали

20.25 Чистоnews 2018

20.30 Мелодрама «Школа. 

Недитячі ігри»

21.30 Модель Хl -2

23.40, 0.50 Мелодрама 

«Горизонти кохання»

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.15, 23.00 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 Т/с «Східні 

солодощі-2»

12.30 Т/с «Я подарую тобі 

світанок»

14.50, 15.45, 16.45 Речдок

18.00, 19.00, 4.00 Стосується 

кожного

20.00, 5.15 Подробиці

20.40 Т/с «Той, хто не спить»

00.45 Х/ф «Велика 
маленька Я»

02.20 Код доступу

02.40 Богині ефіру

04.45 Top Shop

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.20 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

10.30 Реальна містика. Новий 

сезон

12.30 Т/с «Черговий лікар»

14.30, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-3»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «Обман»

23.30, 2.00 Т/с «CSI: Маямі»

01.30 Телемагазин

04.10 Зоряний шлях

04.40 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

04.40 Абзац

06.39, 8.19 Kids Time

06.40 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

08.20, 18.10 Шоу Оля

09.20 Т/с «Любов напрокат»

13.20 Т/с «Ми такі!»

17.15 Заробітчани

19.10 Хто проти білявок?

21.00 Київ вдень та вночі

22.00 Х/ф «Інший світ: 

пробудження»

23.50 Х/ф «Інший світ: 

повстання ліканів»

01.20 Х/ф «Тобі кінець»

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.30, 8.45, 12.45, 15.45, 

18.45, 21.10 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35, 20.20 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.05 Прорвемось!

11.05, 17.35, 21.30 Т/с 

«Нюхач»

12.35, 13.20 Х/ф 
«Спасіння»

14.55, 16.20 Дизель-шоу

22.50 «На трьох»

23.50 Х/ф «Куля в лоб»

01.40 Т/с «У полі зору»

02.25 Т/ф «Циган»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time
06.30 Огляд преси
06.50, 8.00, 17.00 Час новин. 

Київ
07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 00.00, 
01.00, 2.00, 3.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.15, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.30 Код успіху

07.50 Будівельний стандарт

08.25 Агрокраїна

09.25, 17.45 Час громади

10.10, 11.10, 12.30 Трансляції 
суспільно-політичних 
подій

13.05 БлогПост
14.10, 15.30, 16.10 

Інформаційний день
17.10, 18.20, 19.25 

Інформаційний вечір
19.50 Дзеркало історії

22.00 Поліграф

23.00 «За Чай.com»

00.40, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15 Машина часу

02.10 Нові герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.50 Х/ф «Ефект 
Ромашкіна»

07.05 Х/ф «У пошуках 
мільйонерки»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Білі роси»
10.40 Кримінальні справи
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 3.00 

Свідок
12.50, 19.30 Т/с «Коломбо»
14.40 Речовий доказ
15.50, 16.50, 21.25 Легенди 

карного розшуку
23.45 Т/с «Комісар Хельдт»
01.30 Реальні злочинці
03.30 Випадковий свідок
03.50 Правда життя. Професії
04.50 Top Shop

UA.Культура

06.00 Гімн України 
06.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Прокіп 
Колісник

06.35 Документальна 
програма. «Іван 
Терещенко. Колекціонер 
справ благодійних»

07.00 Новини 
07.00 Погода
07.05 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 Погода
10.05 Візитки Карпат 
10.10 Українська читанка. 

Лариса Денисенко
10.20 Уроки української 

літератури
10.35 Лайфхак українською
10.50 Хочу бути
11.20 100 років українського 

кінематографа
11.35 100 років української 

літератури
11.50 100 років українського 

мистецтва
12.05 Київський академічний 

Молодий театр. 

Самюель Беккет. 
«Чекаючи на Годо», 16+

14.00 Документальний цикл 
«Дешевий відпочинок». 
Берлін

14.30 РадіоДень
14.55 Українська читанка. 

Лариса Денисенко
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»

16.50 100 років української 
історії

17.00 100 років української 
літератури

17.15 100 років українського 
мистецтва

17.30 #МузLove із Любою 
Морозовою

18.00 Новини (із 
сурдоперекладом)

18.30 Тема дня 
19.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Юлія 
Бережко-Камінська

19.30 Зоя Звиняцьківська 
«Соня Делоне. У 
пошуках універсального 
дизайну»

20.00 Посттравматичний 
синдром

20.30 #KіноWALL з Сергієм 
Тримбачем 

21.00 Національна опера 
України. Костянтин 
Данькевч. «Лілея»

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

Герасим’юк — Прокіп 
Колісник

01.55 Розсекречена історія
02.50 Світло 
03.55 Національна опера 

України. Костянтин 
Данькевч. Лілея

05.30 #KіноWALL із Сергієм 
Тримбачем

 
СТБ

05.30, 15.30 Все буде добре!
07.25, 19.55, 22.45 

МастерШеф
11.35 Т/с «Анатомія Грей»
13.30 Битва екстрасенсів
17.30, 22.00 Вiкна-новини

18.00 Т/с «Здамо будиночок 
біля моря»

23.35 Один за всіх
00.55 Т/с «Я не повернусь»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 
«Новий день»

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

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

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

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
08.00, 3.35 Облом.UA.
08.55, 1.10 Т/с «Пляжний 

коп»
09.35, 18.15 Спецкор
10.15, 18.50 ДжеДАІ
10.55, 17.15 Загублений світ
13.00 Нове «Шалене відео 

по-українськи»
13.35 Х/ф «Синдбад і війна 

фурій»
15.25 Х/ф «Сім пригод 

Синдбада»
19.25, 20.35 Т/с «Опер за 

викликом-3»
21.45, 23.30 Т/с «Касл-6»
02.10 Х/ф «Літак проти 

вулкана»

ФУТБОЛ-1

06.00 Світ Прем’єр-ліги
06.30, 18.05 Огляд матчу 

«Франція-Нідерланди». 
ЛН УЄФА

06.40 Сербія — Румунія. ЛН 
УЄФА

08.25, 14.10, 3.20 Огляд 2-го 
ігрового дня 10.09. ЛН 
УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS

10.20, 13.15 Головна команда
11.25 Україна — Словаччина. 

ЛН УЄФА
16.00 Португалія — Італія. 

ЛН УЄФА
17.55 Огляд матчу 

«Німеччина-Перу». 
Контрольна гра

18.15, 20.55 Студія LIVE
18.55 U-21. Україна 

— Андорра. Відбір до 
Євро-2019

21.25 Огляд матчу 
«Португалія-Італія». ЛН 
УЄФА

21.35 Ісландія — Бельгія. ЛН 
УЄФА

23.40 Англія — Швейцарія. 
Контрольна гра

01.30 Польща — Ірландія. 
Контрольна гра

04.05 Швеція — Туреччина. 
ЛН УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 Огляд 2-го ігрового дня. 
ЛН УЄФА

07.35, 11.55, 21.00, 23.40 ЛН. 
Матч-центр

08.15 Швеція — Туреччина. 
ЛН УЄФА

10.05 Португалія — Італія. 
ЛН УЄФА

12.25 Сербія — Румунія. ЛН 
УЄФА

14.15 Англія — Іспанія. ЛН 
УЄФА

16.05 Огляд 1-го ігрового дня. 
ЛН УЄФА

17.05, 20.00 Головна команда

18.10 Україна — Словаччина. 
ЛН УЄФА

21.35 Іспанія — Хорватія. ЛН 
УЄФА

00.10 Огляд 3-го ігрового дня. 
ЛН УЄФА

01.55 U-21. Україна 
— Андорра. Відбір до 
Євро-2019.

03.45 Огляд матчу 
«Португалія-Італія». ЛН 
УЄФА

03.55 Німеччина — Франція. 
ЛН УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
07.20, 13.55 Правда життя
08.20 Дивовижний Гібралтар
09.20, 20.50 Шалена подорож
10.10 Місця сили
11.00 Прихована реальність
11.50 Скептик
12.55, 19.40 Речовий доказ
15.00, 23.40 Повітряні воїни
16.00, 21.45 Короп: полювання 

на монстра
17.00, 22.40 Ідеї, що 

перевернули світ
18.00 Фантастичні історії
00.30 У пошуках інновацій

01.30 Містична Україна
03.20 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
09.15 М/ф «Книга життя»
11.00, 00.00 Т/с «Якось у 

казці»
12.00 Т/с «Домашній арешт»
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
01.00 Теорія зради
02.00 БарДак
05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 М/с «Гон»

06.10 Додолики

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 21.00, 3.00 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.35 Д/с «Дешевий 

відпочинок»

10.05 Т/с «Бодо»

11.05, 13.35 Енеїда

11.35 Телепродаж

12.00 Смачні історії

12.25 Смаки культур

13.10, 14.30 РадіоДень

14.05 Незвичайні культури

15.20 Т/с «Оповідання ХІХ 

століття»

16.40 Д/с «Щоденники 

комах»

16.55 Д/с «Дивовижні міста 

світу»

18.00, 0.10 Інформаційна 

година

19.00 Перший на селі

19.25 Неповторна природа

20.30 Наші гроші

21.25, 3.20 Новини. Спорт

21.45 Д/с «Левиний рик»

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

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2018 рiк:

на місяць — 59 грн. 81 коп.,

на два місяці — 119 грн. 62 коп.,

до кінця року — 179 грн. 43 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 79 грн. 81 коп.,

на два місяці — 159 грн. 62 коп.,

до кінця року — 239 грн. 43 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 21 грн. 51 коп.,

на два місяці — 43 грн. 02 коп.,

до кінця року — 64 грн. 53 коп.

Передплатний iндекс — 49497

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

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

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

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.45, 5.30 ТСН

09.30 Чотири весілля

10.45, 12.20 Одруження 

наосліп

12.45 Міняю жінку

14.45 Сімейні мелодрами

15.45, 17.10 Т/с «Моє чуже 

життя»

19.20 Секретні матеріали

20.25 Чистоnews 2018

20.30 Мелодрама «Школа. 

Недитячі ігри»

21.30 Король десертів

23.40, 0.50 Драма «Мій 

найкращий ворог»

ІНТЕР

05.55 М/ф

06.15, 23.00 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 Т/с «Східні 

солодощі-2»

12.30 Т/с «Я подарую тобі 

світанок»

14.50, 15.45, 16.45 Речдок

18.00, 19.00, 4.00 Стосується 

кожного

20.00, 5.15 Подробиці

20.40 Т/с «Той, хто не спить»

00.45 Х/ф «Монстр»
02.40 Богині ефіру

04.45 Top Shop

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.20 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

10.30 Реальна містика. Новий 

сезон

12.30 Т/с «Черговий лікар»

14.30, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-3»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «Обман»

23.30, 2.00 Т/с «CSI: Маямі»

01.30 Телемагазин

04.10 Зоряний шлях

04.40 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.15, 1.20 Зона ночі

04.55 Абзац

06.49, 8.09 Kids Time

06.50 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

08.10, 18.00 Шоу Оля

09.10 Т/с «Любов напрокат»

13.10 Т/с «Ми такі!»

17.00 Заробітчани

19.00 Любов на виживання

21.00 Київ вдень та вночі

22.00 Х/ф «Інший світ: 
кровна помста»

23.50 Х/ф «Інший світ: 
пробудження»

01.15 Служба розшуку дітей

ICTV

04.05 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.30 8.45, 12.45, 15.45, 

18.45, 21.10 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35, 10.10 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

11.10, 17.30, 21.30 Т/с 

«Нюхач»

12.25, 13.20 Х/ф «Куля в 
лоб»

14.45, 16.20 Дизель-шоу

20.20 Секретний фронт

22.50 «На трьох»

23.50 Х/ф «Протистояння»
01.35 Т/с «У полі зору»

02.20 Т/ф «Циган»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.30, 8.35 Огляд преси

06.45, 8.00, 17.00 Час новин. 

Київ

07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 00.00, 

01.00, 2.00, 3.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.25 Драйв

07.30 Медекспертиза

08.15 Топ дня

09.25, 17.45 Час громади

10.10, 11.10, 12.30 Трансляції 

суспільно-політичних 

подій

13.05 Поліграф

14.10, 15.30, 16.10 

Інформаційний день

17.10, 18.20, 19.25 

Інформаційний вечір

19.50 Дзеркало історії

22.00 БлогПост

23.00 «За Чай.com»

00.40, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15 Машина часу

02.10 Нові герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.50 Х/ф «Посейдон» 
поспішає на 
допомогу»

07.00 Х/ф «Двійник»
08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Тихі береги»
10.40 Кримінальні справи

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 

Свідок

12.50, 19.30 Т/с «Коломбо»

14.40, 3.15 Речовий доказ

15.55, 16.50, 21.25 Легенди 

карного розшуку

23.45 Т/с «Комісар Хельдт»

01.30 Реальні злочинці

03.00 Випадковий свідок

03.45 Правда життя. Професії

04.45 Top Shop

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — 

Володимир Біленко

06.25 Документальна 

програма. Данило 

Галицький. «Таємниці 

однієї перемоги»

07.00 Новини 

07.00 Погода

07.05 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 Погода

10.05 Візитки Карпат 

10.10 Українська читанка. 

Петро Мідянка

10.20 Уроки української 

літератури 

10.35 Лайфхак українською 

10.50 Школа Мері Поппінс

11.20 100 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. Костянтин 

Данькевч. «Лілея»

14.00 Документальний цикл 

«Дешевий відпочинок». 

Афіни

14.30 52 уїк-енди 

14.55 Українська читанка. 

Петро Мідянка

15.00 UA.МУЗИКА. Кліп 

15.10 РадіоДень «Життя+» 

15.30 Хто в домі хазяїн? 

15.50 Школа Мері Поппінс

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. «Твій 

час»/«Модуль знань»

16.50 100 років української 

історії

17.00 100 років української 

літератури

17.10 100 років українського 

кінематографа

17.30 #KіноWALL із Сергієм 

Тримбачем 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.30 Тема дня 

19.00 Букоголіки 

19.30 Юрій Андрухович 

«Розстріляне 

відродження. 

Українська культура 

10-30 років»

20.30 #БібліоFUN із 

Ростиславом Семківим 

21.00 Київський академічний 

театр «Колесо». 

Франсуа Вебер. 

Випадок у готелі «Дю 

Комерс»

23.00 Новини

23.30 Тема дня

23.55 Фольк-music 

01.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — 

Володимир Біленко

01.55 Розсекречена історія

02.50 Війна і мир 

03.40 Київський академічний 

театр «Колесо». 

Франсуа Вебер. 

«Випадок у готелі «Дю 

Комерс»

05.30 #БібліоFUN із 

Ростиславом Семківим

 

СТБ

05.05, 15.30 Все буде добре!

06.55, 19.55, 22.45 

МастерШеф

11.15 Т/с «Анатомія Грей»

13.10 Битва екстрасенсів

17.30, 22.00 Вiкна-новини

18.00 Т/с «Здамо будиночок 

біля моря»

23.50 Слідство ведуть 

екстрасенси

00.50 Т/с «Я не повернусь»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 

Ранок. «Ми всі...»

13.15, 14.15, 15.15 Деталі

16.15, 23.00 Кримінал

17.15 Ситуація

18.00 «Ехо України»

19.30 Разом

20.30 Події

21.00 Підсумки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

08.55, 1.10 Т/с «Пляжний 

коп»

09.35, 18.15 Спецкор

10.15, 18.50 ДжеДАІ

10.55, 17.10 Загублений світ

13.00 Помста природи

15.20 Х/ф «Літак проти 
вулкана»

19.25, 20.35 Т/с «Опер за 

викликом-3»

21.45, 23.30 Т/с «Касл-6»

02.05 Х/ф «Катастрофа на 
авіалінії»

03.25 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 Журнал ЛЧ

06.30, 2.50 Англія — 

Швейцарія. Контрольна 

гра

08.15 Огляд 3-го ігрового дня. 

ЛН УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 Польща — Ірландія. 

Контрольна гра

12.10 Огляд 2-го ігрового дня 

10.09. ЛН УЄФА

12.55 U-21. Україна 

— Андорра. Відбір до 

Євро-2019

14.45 ЛН УЄФА. Огляд туру

16.00 Боснія і Герцеговина 

— Австрія. ЛН УЄФА

17.50, 22.00 ЛН. Матч-центр

18.25 Ісландія — Бельгія. ЛН 

УЄФА

20.15 Іспанія — Хорватія. ЛН 

УЄФА

22.50, 1.50 Головна команда

00.00 Україна — Словаччина. 

ЛН УЄФА

04.40 ЛН УЄФА. Огляд туру

05.35 Огляд матчу «Іспанія-

Хорватія». ЛН УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00, 16.15 Огляд 3-го 

ігрового дня. ЛН УЄФА

07.45, 12.05, 0.25, 4.45 ЛН. 

Матч-центр

08.25 Ісландія — Бельгія. ЛН 

УЄФА

10.15 Іспанія — Хорватія. ЛН 

УЄФА

12.35 Англія — Швейцарія. 

Контрольна гра

14.25 Україна — Словаччина. 

ЛН УЄФА

18.00 Польща — Ірландія. 

Контрольна гра

19.50 ЛН УЄФА. Огляд туру

20.45 Шотландія — Албанія. 

ЛН УЄФА

22.35 Боснія і Герцеговина 

— Австрія. ЛН УЄФА

01.05 Швеція — Туреччина. 

ЛН УЄФА

02.55 Португалія — Італія. 

ЛН УЄФА

05.15 Огляд 2-го ігрового дня. 

ЛН УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.20, 13.55 Правда життя

08.20 Дика Арктика

09.20, 20.50 Шалена подорож

10.10 Ілюзії сучасності

11.00 Прихована реальність

11.50 Код доступу

12.55, 19.40 Речовий доказ

15.00, 23.40 Повітряні воїни

16.00, 21.45 Відчайдушні 

рибалки

17.00, 22.40 Ідеї, що 

перевернули світ

18.00 Фантастичні історії

00.30 Доктор Хайм

01.30 1377 спалених заживо

02.30 Чорна піхота

03.10 Місто, яке зрадили

03.50 Містична Україна

05.30 Бандитський Київ

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

01.40 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

09.45 Х/ф «Червона 
шапочка»

11.00, 00.00 Т/с «Якось у 

казці»

12.00 Т/с «Домашній арешт»

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

01.00 Теорія зради

02.00 БарДак

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 М/с «Гон»

06.10 Додолики

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 21.00, 3.00 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.35 Д/с «Дешевий 

відпочинок»

10.05 Т/с «Бодо»

11.05, 13.35 Енеїда

11.35 Телепродаж

12.00 Смачні історії

12.25 Смаки культур

13.10 РадіоДень

14.05 Незвичайні культури

14.30 52 уїк-енди

15.20 Т/с «Оповідання ХІХ 

століття»

16.40 Д/с «Щоденники 

комах»

16.55 Д/с «Дивовижні міста 

світу»

18.00, 0.10 Інформаційна 

година

19.00 Пліч-о-пліч

19.25 Неповторна природа

20.30, 23.40, 2.30 Складна 

розмова

21.25, 3.20 Новини. Спорт

21.45 Д/с «Левиний рик»

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 Гордість світу

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 7—8 ВЕРЕСНЯ 2018
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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, 0.50, 5.30 ТСН

09.30 Чотири весілля

11.05, 12.20 Одруження 

наосліп

13.10 Міняю жінку

14.45 Сімейні мелодрами

15.45, 17.10 Т/с «Моє чуже 

життя»

19.20, 4.45 Секретні матеріали

20.20 Чистоnews 2018

20.30 Мелодрама «Школа. 

Недитячі ігри»

21.30 Гроші 2018

23.00 Комедія «Сотка»

00.55 Модель Хl -2

ІНТЕР

05.55, 5.25 М/ф

06.15, 23.00 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.15 «Ранок з 

«Інтером»

10.10, 12.25 Т/с «Східні 

солодощі-2»

12.30 Х/ф «Ідеальне 
вбивство»

14.50, 15.45, 16.45 Речдок

18.00, 19.00 Стосується 

кожного

20.00, 4.15 Подробиці

20.40 Т/с «Той, хто не спить»

00.50 Х/ф «Смерть 
негідника»

03.00 Богині ефіру

04.55 Top Shop

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

10.30 Реальна містика. Новий 

сезон

12.30 Т/с «Черговий лікар»

14.30, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-3»

19.45 Говорить Україна

20.50 Х/ф «Помічниця»
23.20 Контролер

00.00, 2.15 Т/с «CSI: Маямі»

01.45 Телемагазин

03.45 Зоряний шлях

04.40 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.50 Зона ночі

04.20 Абзац

06.19, 8.09 Kids Time

06.20 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

08.10, 18.00 Шоу Оля

09.10 Т/с «Любов напрокат»

13.10 Т/с «Ми такі!»

17.00 Заробітчани

19.00 Хто зверху?

21.00 Київ вдень та вночі

22.00 Х/ф «Я — легенда»

00.00 Х/ф «Інший світ: 

кровна помста»

01.45 Служба розшуку дітей

ICTV

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.25 Студія Вашингтон

04.30 8.45, 12.45, 15.45, 

18.45, 21.10 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Секретний фронт

11.10, 17.30, 21.30 Т/с 

«Нюхач»

12.30, 13.20 Х/ф 
«Протистояння»

14.45, 16.20 Дизель-шоу

20.20 Інсайдер

22.45 «На трьох»

23.45 Х/ф «Нема куди 
тікати»

01.40 Т/с «У полі зору»

02.25 Т/ф «Циган»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.30, 8.35 Огляд преси

06.45, 8.00, 17.00 Час новин. 

Київ

07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 00.00, 

01.00, 2.00, 3.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.35 Компанія героїв

08.15 Топ дня

09.25, 16.45 Час громади

10.10, 11.10, 12.30 Трансляції 

суспільно-політичних 

подій

13.05 БлогПост

14.10, 15.30, 16.10 

Інформаційний день

17.10 Кендзьор

18.20, 19.25 Інформаційний 

вечір

19.50 Дзеркало історії

22.00 Історична година

23.00 «За Чай.com»

00.40, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15 Машина часу

02.10 Нові Герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.45 Х/ф «Кармелюк»
08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Тупик»
10.40 Кримінальні справи

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 

Свідок

12.50, 19.30 Т/с «Коломбо»

14.40, 3.15 Речовий доказ

15.55, 16.50, 21.05 Легенди 

карного розшуку

23.45 Т/с «Комісар Хельдт»

01.30 Таємниці кримінального 

світу

03.00 Випадковий свідок

03.45 Правда життя. Професії

04.45 Top Shop

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — 

Володимир Біленко

06.25 Документальна 

програма. Галицька 

весна української ідеї

07.00 Новини 

07.00 Погода

07.05 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 Погода

10.05 Візитки Карпат 

10.10 Українська читанка. 

Тарас Прохасько

10.20 Уроки української 

літератури 

10.20 #ПроСлово з 

Олександром Михедом 

10.30 Лайфхак українською 

10.50 Як це? 

11.20 100 років української 

історії

11.25 100 років української 

літератури

11.35 100 років українського 

кінематографа

11.50 100 років українського 

мистецтва

12.05 Київський академічний 

театр «Колесо». 

Франсуа Вебер. 

Випадок у готелі «Дю 

Комерс»

14.00 Документальний цикл 

«Дешевий відпочинок». 

Париж

14.30 РадіоДень

14.50 Українська читанка. 

Тарас Прохасько

15.05 UA.МУЗИКА. Кліп 

15.10 РадіоДень «Життя+» 

15.30 Мистецькі історії

15.45 Як це?

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. «Твій 

час»/«Модуль знань»

16.50 100 років української 

історії

16.55 100 років українського 

кінематографа

17.10 100 років української 

літератури

17.30 #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.30 Тема дня 

19.00 Букоголіки 

19.30 Едвард Лукас, Наталя 

Гуменюк «Нова холодна 

війна — хто виграє і як 

вона може закінчитися» 

20.30 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом 

21.00 Львівський театр опери 

та балету. Цезар Пуньї. 

Есмеральда

23.00 Новини

23.30 Тема дня

23.55 Фольк-music 

01.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — 

Володимир Біленко

01.55 Розсекречена історія

02.50 Війна і мир 

03.35 Львівський театр опери 

та балету. Цезар Пуньї. 

Есмеральда

05.30 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом

 

СТБ

06.05, 15.30 Все буде добре!

08.00 МастерШеф

11.30 Т/с «Анатомія Грей»

13.20 Битва екстрасенсів

17.30, 22.00 Вiкна-новини

18.00 Т/с «Здамо будиночок 

біля моря»

20.00, 22.45 Зважені та 

щасливі

00.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

01.00 Т/с «Я не повернусь»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 

Ранок.»Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 

Ранок. «Ми всі...»

13.15, 14.15, 15.15 Деталі

16.15, 23.00 Кримінал

17.15 Ситуація

18.00 «Ехо України»

19.30 Разом

20.30 Події

21.00 Підсумки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 13.00 Відеобімба

08.55, 1.10 Т/с «Пляжний 

коп»

09.35, 18.15 Спецкор

10.15, 18.50 ДжеДАІ

10.55, 17.15 Загублений світ

15.25 Х/ф «Катастрофа на 
авіалінії»

19.25, 20.35 Т/с «Опер за 

викликом-3»

21.45, 23.30 Т/с «Касл-6»

22.35 Т/с «Касл-7»

02.05 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 Огляд матчу «Ісландія-

Бельгія». ЛН УЄФА

06.10 Данія — Вельс. ЛН 

УЄФА

08.00 Огляд матчу «Англія-

Швейцарія». 

Контрольна гра

08.10 Франція — 

Нідерланди. ЛН УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 Огляд 1-го ігрового дня. 

ЛН УЄФА

11.55 Болгарія — Норвегія. 

ЛН УЄФА

13.45 Огляд матчу 

«Шотландія-Албанія». 

ЛН УЄФА

13.55 Боснія і Герцеговина 

— Австрія. ЛН УЄФА

16.00 Німеччина — Перу. 

Контрольна гра

17.50, 22.00 ЛН. Матч-центр

18.25 Швеція — Туреччина. 

ЛН УЄФА

20.15 Португалія — Італія. 

ЛН УЄФА

22.50 ЛН УЄФА. Огляд туру

23.45 Англія — Іспанія. ЛН 

УЄФА

01.35 Журнал ЛЧ

02.05 Сербія — Румунія. ЛН 

УЄФА

03.55 Шотландія — Албанія. 

ЛН УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 ЛН УЄФА. Огляд туру

06.55 U-21. Україна 

— Андорра. Відбір до 

Євро-2019

08.45 Польща — Ірландія. 

Контрольна гра

10.35, 13.30 Головна команда

11.40, 22.25 Україна — 

Словаччина. ЛН УЄФА

14.30, 2.45 Іспанія — 

Хорватія. ЛН УЄФА

16.20 Огляд 2-го ігрового дня. 

ЛН УЄФА

17.45 Англія — Швейцарія. 

Контрольна гра

19.35 Журнал ЛЧ

20.05 Сербія — Румунія. ЛН 

УЄФА

21.55 Світ Прем’єр-ліги

00.15, 4.35 ЛН. Матч-центр

00.55 Ісландія — Бельгія. ЛН 

УЄФА

05.05 Огляд 3-го ігрового дня. 

ЛН УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.20, 13.55 Правда життя

08.20 Дика Арктика

09.20, 20.50 Шалена подорож

10.10 Ілюзії сучасності

11.00 Прихована реальність

11.50 Код доступу

12.55, 19.40 Речовий доказ

15.00, 23.40 Повітряні воїни

16.00, 21.45 Відчайдушні 

рибалки

17.00, 22.40 Ідеї, що 

перевернули світ

18.00 Фантастичні історії

00.30 Там, де нас нема

04.30 Містична Україна

К1

06.30 Top Shop

07.40 TiBi Абетка

07.50 Чи знаєте ви, що...

08.15 Т/с «Дикий ангел»

09.10, 12.00, 13.00, 14.00, 

20.00, 21.00,00.00 Орел 

і решка

01.40 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

09.45 Х/ф «Гензель і 
Ґретель»

11.00, 00.00 Т/с «Якось у 

казці»

12.00 Т/с «Домашній арешт»

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

01.00 Теорія зради

02.00 БарДак

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 М/с «Гон»

06.10 Додолики

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 21.00, 3.00 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.35 Д/с «Дешевий 

відпочинок»

10.05 Т/с «Бодо»

11.05, 13.35 Енеїда

11.35 Телепродаж

12.00 Смачні історії

12.25 Смаки культур

13.10, 14.30 РадіоДень

14.05 Незвичайні культури

15.20 Т/с «Оповідання ХІХ 

століття»

16.40 Д/с «Щоденники 

комах»

16.55 Д/с «Дивовижні міста 

світу»

18.00, 0.10 Інформаційна 

година

19.00 #ВУКРАЇНІ

19.25 Неповторна природа

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 Гордість світу
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30 ТСН

09.30 Чотири весілля

10.55, 12.20 Одруження 

наосліп

13.05 Міняю жінку

14.45 Сімейні мелодрами

15.45, 17.10 Т/с «Моє чуже 

життя»

19.20 Секретні матеріали

20.15, 22.20, 0.25 Ліга сміху

04.40 М/ф

ІНТЕР

05.55 М/ф

06.15, 22.00 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 Т/с «Східні 

солодощі-2»

13.00 Х/ф «Інспектор 
карного розшуку»

14.50, 15.45, 16.45, 1.50 

Речдок

18.00 Стосується кожного

20.00 Подробиці тижня

23.50 Х/ф «Місто з ранку 
до опівночі»

03.55 Код доступу

04.20 Удачний проект

05.05 Top Shop

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.15 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

10.50, 4.00 Реальна містика

12.00 Х/ф «Сонцеворот»

14.20, 15.30 Т/с «Доля обміну 

не підлягає»

19.45 Говорить Україна

21.00 Х/ф «Фото на 

недобру пам’ять»

23.20 По слідах

00.00, 2.20 Т/с «CSI: Маямі»

01.50 Телемагазин

05.40 Зоряний шлях

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.40 Зона ночі

04.50 Абзац

06.49, 9.39 Kids Time

06.50 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

09.40, 18.00 Шоу Оля

10.40, 21.40 Київ вдень та 

вночі

14.30, 19.00 Топ-модель

17.00 Заробітчани

22.40 Кохання на виживання

00.40 Х/ф «Весільний 

погром»

02.35 Служба розшуку дітей

ICTV

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.30, 8.45, 12.45, 15.45, 

18.45, 21.10, 2.00 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Інсайдер

11.10, 17.35 Т/с «Нюхач»

12.30, 13.20 Х/ф «Нема 

куди тікати»

14.45, 16.20, 21.30 Дизель-

шоу

20.20 Антизомбі

00.20 «На трьох»

02.20 Т/с «У полі зору»

03.05 Т/ф «Циган»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.30, 8.35 Огляд преси

06.45, 8.00, 17.00 Час новин. 

Київ

07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 00.00, 

01.00, 2.00, 3.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.25, 8.15 Топ дня

07.45 Драйв

09.25, 17.45 Час громади

10.10, 11.10, 12.30 Трансляції 

суспільно-політичних 

подій

13.05 Історична година

14.10, 15.30, 16.10 

Інформаційний день

17.10, 18.20, 19.25 

Інформаційний вечір

19.50 Дзеркало історії

22.00 БлогПост

23.00 «За Чай.com»

00.40, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15 Машина часу

02.10 Нові герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.45 Х/ф «Кармелюк»
08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Балада про 
солдата»

10.40 Кримінальні справи

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 

Свідок

12.50, 19.30 Т/с «Коломбо»

14.20, 3.15 Речовий доказ

15.50, 16.55, 21.05 Легенди 

карного розшуку

23.45 Т/с «Комісар Хельдт»

01.30 Таємниці кримінального 

світу

03.00 Випадковий свідок

03.45 Правда життя. Професії

04.45 Top Shop

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — 

Володимир Біленко

06.25 Документальна 

програма. 

«Віденськими стежками 

Івана Франка. Подорож 

на захист честі»

07.00 Новини 

07.00 Погода

07.05 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 Погода

10.05 Візитки Карпат 

10.10 Українська читанка. 

Любко Дереш 

10.20 Уроки української 

літератури

10.35 Лайфхак українською 

10.50 Додолики. Лялькове 

шоу 

11.00 Мистецькі історії

11.20 Львівський театр опери 

і балету. «Безумний день, 

або Весілля Фігаро»

14.30 РадіоДень

14.50 Українська читанка. 

Любко Дереш 

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 Українська читанка 

Артем Чапай

16.55 100 років українського 

кінематографа

17.10 100 років українського 

мистецтва

17.30 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.30 Тема дня 

19.00 Документальна 

програма «Біографії 

великих». «Чари 

Мерилін Монро»

20.00 Перемоги України. 

Скіфія. Царство 

курганів

20.30 Як дивитися кіно 

21.00  Національна опера 

України. Адольф Адан. 

«Корсар»

22.20 Вечірнє шоу з Юрієм 

Марченком

23.00 Новини

23.30 Тема дня

23.50 Художній фільм 

«Лоре», 16+ 

01.55 Розсекречена історія

02.50 Документальна програма. 

«Чари Мерилін Монро»

03.55 Національна опера 

України. Адольф Адан. 

«Корсар»

05.30 Як дивитися кіно 

 

СТБ

07.45 Х/ф «Королева 
бензоколонки»

09.25 Х/ф «Щастя за 
угодою»

13.15 Х/ф «Любити й 
вірити»

17.30, 22.00 Вiкна-новини

18.00 Т/с «Здамо будиночок 

біля моря»

20.00 Цієї миті рік потому

22.45 Ультиматум

ПРЯМИЙ

07.00, 8.15 Ранок. «Новий 

день»

08.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 

Ранок. «Ми всі...»

13.15, 14.15, 15.15 Деталі

16.15, 23.00 Кримінал

17.15 Ситуація

18.00 «Ехо України»

19.30 Разом

20.30 Події

21.00 Підсумки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 4.40 Облом.UA.

08.55, 4.05 Т/с «Пляжний 

коп»

09.35, 18.15 Спецкор

10.15, 18.50 ДжеДАІ

10.55, 17.15 Загублений світ

12.00 Т/с «Поки цвіте 

папороть»

19.25 Х/ф «Атлантичний 
рубіж»

21.15 Х/ф «Атлантичний 
рубіж-2»

23.00 Змішані єдиноборства. 

UFC

01.20 Люстратор 2017»

02.45 Т/с «Касл-6»

03.25 Т/с «Касл-7»

ФУТБОЛ-1

06.00 Огляд матчу «Італія 

— Польща». ЛН УЄФА

06.10 Польща — Ірландія. 

Контрольна гра

08.00 Огляд матчу «Україна-

Словаччина». ЛН УЄФА

08.10 Чехія — Україна. ЛН 

УЄФА

10.00, 15.40, 19.45, 22.30 

Футбол NEWS

10.20 Огляд 2-го ігрового дня 

10.09. ЛН УЄФА

11.55 Ісландія — Бельгія. ЛН 

УЄФА

13.45 Огляд матчу «Швеція-

Туреччина». ЛН УЄФА

13.55 Англія — Швейцарія. 

Контрольна гра

16.00 Україна — Словаччина. 

ЛН УЄФА

17.50 Огляд матчу «Іспанія-

Хорватія». ЛН УЄФА

18.00 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

18.30, 20.55 Тур ONLINE

18.55 Десна — Арсенал-Київ. 

ЧУ

21.20 ЛН УЄФА. Огляд туру

22.15 Огляд матчу «Франція-

Нідерланди». ЛН УЄФА

22.50 Португалія — Італія. 

ЛН УЄФА

00.40 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

01.10 Данія — Уельс. ЛН 

УЄФА

03.00 Світ Прем’єр-ліги

03.30 Німеччина — Перу. 

Контрольна гра

05.20 Журнал ЛЧ

ФУТБОЛ-2

06.00 Швеція — Туреччина. 

ЛН УЄФА

07.50 Огляд матчу «Англія-

Іспанія». ЛН УЄФА

08.00 Данія — Уельс. ЛН 

УЄФА

09.50 Огляд матчу 

«Німеччина-Перу». 

Контрольна гра

10.00 Болгарія — Норвегія. 

ЛН УЄФА

11.50 Огляд матчу «Англія-

Швейцарія». 

Контрольна гра

12.00 Франція — 

Нідерланди. ЛН УЄФА

13.50 Огляд матчу «Ісландія-

Бельгія». ЛН УЄФА

14.00 Німеччина — Перу. 

Контрольна гра

15.50 Огляд матчу «Іспанія-

Хорватія». ЛН УЄФА

16.00, 23.00 Світ Прем’єр-ліги

16.30 Польща — Ірландія. 

Контрольна гра

18.20 Огляд матчу 

«Португалія-Італія». ЛН 

УЄФА

18.30 Боснія і Герцеговина 

— Австрія. ЛН УЄФА

20.20 Огляд матчу «Польща-

Ірландія». Контрольна 

гра

20.30, 5.20 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

21.00 Ісландія — Бельгія. ЛН 

УЄФА

22.50 Огляд матчу 

«Шотландія-Албанія». 

ЛН УЄФА

23.30 Іспанія — Хорватія. ЛН 

УЄФА

01.20 Огляд матчу «Боснія і 

Герцеговина-Австрія». 

ЛН УЄФА

01.30 Десна — Арсенал-Київ. 

ЧУ

03.20 Огляд матчу «Україна-

Словаччина». ЛН УЄФА

03.30 Сербія — Румунія. ЛН 

УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.20, 13.55 Правда життя

08.20 Дика Арктика

09.20, 20.50 Шалена подорож

10.10 Ілюзії сучасності

11.00 Прихована реальність

11.50 Код доступу

12.55, 19.40 Речовий доказ

15.00, 23.40 Повітряні воїни

16.00, 21.45 Відчайдушні 

рибалки

17.00, 22.40 Ідеї, що 

перевернули світ

18.00 Фантастичні історії

00.30 Історія Києва

01.30 Містична Україна

03.10 Прокляття Че Гевари

03.50 Єврорабині

04.30 Зворотний бік Місяця

05.20 Полювання на НЛО

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

01.00 Вечірній квартал

02.25 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

09.15 Х/ф «Шайбу, шайбу!»
11.00, 1.00 Т/с «Якось у 

казці»

12.00 Т/с «Домашній арешт»

13.00 Країна У

14.00 Одного разу під 

Полтавою

15.00, 3.20 Віталька

16.00 Х/ф «Сам удома»
18.00 Чотири весілля

20.00 Сімейка У

21.00 Х/ф «Сам удома-2»
23.15 Х/ф «Бібліотекар: у 

пошуках списа»
02.00 БарДак

02.30 Панянка-селянка

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 М/с «Гон»

06.10 Додолики

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 21.00, 3.00 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.35 Д/с «Дешевий 

відпочинок»

10.05 Т/с «Бодо»

11.05, 13.35 Енеїда

11.35 Телепродаж

12.00 Смачні історії

13.10, 14.30 РадіоДень

14.05 Незвичайні культури

15.20 Т/с «Оповідання ХІХ 

століття»

16.40 Д/с «Щоденники 

комах»

16.55 Д/с «Дивовижні міста 

світу»

18.00, 0.10 Інформаційна 

година

18.50 VoxCheck

19.00 Чудова гра

19.25 Неповторна природа

20.30 Перша шпальта

21.25, 3.20 Новини. Спорт

21.45 Д/ф «Перехрестя Балу»

22.50 Д/с «1000 днів для 

планети»

23.40 Схеми. Корупція в 

деталях

01.10 52 уїк-енди

01.30 Роздягалка

02.00 Орегонський путівник

03.40 Тема дня

04.05 Як дивитися кіно

04.30 Фольк-music

05.35 Гордість світу

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 7—8 ВЕРЕСНЯ 2018
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 19.30 ТСН

06.40 Гроші 2018

08.00 Сніданок. Вихідний

10.00, 10.30 Їмо за 100

11.15, 23.15 Світське життя 

2018

12.15 Мелодрама «Все одно 

ти будеш мій»

16.30, 21.15 Вечірній квартал

18.30 Розсміши коміка 2018

20.15 Українські сенсації

00.20, 4.25 Ліга сміху

ІНТЕР

05.35 Д/ф «Тетяна Дороніна. 
Не люблю кіно»

06.40 М/ф
07.10 Чекай на мене. Україна
08.40 Х/ф «Капіж»
10.20 Х/ф «Ще раз про 

кохання»
12.20 Х/ф «Валентин і 

Валентина»
14.15 Х/ф «Три тополі на 

Плющисі»
15.50 Т/с «Таїсія»
20.00, 2.05 Подробиці
20.30 Крутіше за всіх. Новий 

сезон
22.30 Х/ф «Двоє під 

дощем»
00.20 Х/ф «Готель 

романтичних 
побачень»

02.35 Д/ф «Ірина Аллегрова. 
Йду, аби залишитися»

03.15 Х/ф «Дядя Ваня»
05.00 Код доступу

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

07.15, 4.40 Зоряний шлях

08.40 Т/с «Обман»

15.20, 19.40 Т/с «Несолодка 

помста»

21.00 Шоу Братів Шумахерів

23.00, 2.20 Т/с «Це було біля 

моря»

01.50 Телемагазин

03.00 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.30 Зона ночі

05.59, 7.19 Kids Time

06.00 М/с «Лунтик і його 

друзі»

07.20 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

10.00 Шоу Оля

12.50 Хто проти білявок?

14.40 Хто зверху?

16.40 М/ф «Фердинанд»

18.40 Х/ф «Одинадцять 

друзів Оушена»

21.00 Х/ф «Дванадцять 

друзів Оушена»

23.30 Х/ф «Нічого собі 

поїздочка»

ICTV

05.00 Скарб нації

05.10 Еврика!

05.15, 12.45, 18.45 Факти

05.35 Більше ніж правда

07.25 Я зняв!

09.25 Дизель-шоу

10.45, 11.45 Особливості 

національної роботи

13.00 «На трьох»

15.20 Х/ф «Троя»

19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки

20.05 Х/ф «Боги Єгипту»

22.25 Х/ф «Помпеї»

00.35 Х/ф «Клуб шпигунів»

02.20 Т/с «У полі зору»

03.40 Провокатор

5 канал

06.00 Час-Time

06.15 Кендзьор

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 21.00, 

23.00, 00.00, 1.00, 2.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.15, 15.30 Сімейні зустрічі

07.50, 8.50, 22.00, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

08.15 Клуб LIFE

09.15 Автопілот-новини

09.20 Укравтоконтинент

09.40 Натхнення

10.10 Історія Успіху

10.25 П’ятий поверх

11.10 Майстри ремонту

11.30 Феєрія мандрів

12.10 Олімпійські історії

12.35 Брифінг речника МО 

України щодо ситуації 

на лінії зіткнення

13.10, 4.30 Відкрита церква

13.35 Навчайся з нами

14.10, 18.10, 1.15 Машина 

часу

15.10 Код успіху

16.10 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

05.15 Х/ф «Зухвалість»
07.00 Х/ф «Фронт за 

лінією фронту»
10.20 Х/ф «Алегро з 

вогнем»
12.00, 2.35, 3.45 Речовий 

доказ

15.00 Склад злочину

16.35 Південь. Нерадянський 

Союз

18.25 Свідок. Агенти

19.00, 3.05 Свідок

19.30 Х/ф «Невловимі 
месники»

21.10 Х/ф «Тридцять три»
22.40 Х/ф «Ганмен»
01.00 Таємниці кримінального 

світу

03.35 Випадковий свідок

04.45 Легенди бандитської 

Одеси

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Територія Кіно. Радна 

Сахалтуєв

07.00 Новини 

07.05 Документальна 

програма «Біографії 

великих». «Чари 

Мерилін Монро»

08.00 Новини 

08.05 Казки Лiрника Сашка 

08.20 Додолики. Лялькове 

шоу 

08.40 Хочу бути

09.00 Новини 

09.05 Погода

09.15 Хто в домі хазяїн? 

09.40 Фольк-music. Діти 

10.30 100 років української 

історії

10.40 100 років українського 

кінематографа

10.50 100 років української 

літератури

11.05 100 років українського 

мистецтва

11.20 Київський академічний 

Молодий театр. 

Ілля Пелюк, Олексій 

Харченко. «Принцеса 

Лебідь»

13.10 Міжнародний день 

джазу/телевізійна 

версія

14.15 Українська читанка. 

Любко Дереш 

14.25 Документальний цикл 

#ВУКРАЇНІ 

14.50 Лайфхак українською

15.05 UA.МУЗИКА. Кліп 

15.10 Суспільний університет 

15.40 NA HI BA 

15.50 Флоріан Юр’єв. «Історія 

новатора»

16.00 UA.МУЗИКА. Кліп 

16.10 РадіоДень. «Книжкова 

лавка. Топ-7»

17.05 Документальний цикл 

«Незвідані шляхи»

17.55 Міжнародний день 

джазу/телевізійна 

версія

18.50 Поетична сторінка від 

Василя Герасим’юка. 

Євген Маланюк

19.05 Сильна доля 

20.00 Документальний цикл 

«Історії великого 

кохання»

20.50 Київський академічний 

Молодий театр. 

Олександр Грибоєдов. 

Горе з розуму» 

23.00 РадіоДень на 

Книжковому Арсеналі 

(повтор)

00.00 Вечірнє шоу з Юрієм 

Марченком

01.00 Головна роль. 

Олександр Форманчук

02.00 Львівський театр опери 

і балету. Джузеппе 

Верді. «Бал-маскарад»

04.15 Київський академічний 

театр «Колесо». Артур 

Шпіцлер. «Фатальний 

флірт, або Забавки»

 

СТБ

05.55 ВусоЛапоХвіст

08.15 Караоке на майдані

09.15 Все буде смачно!

11.10 Зважені та щасливі

14.05 Цієї миті рік потому

16.05 Хата на тата

19.00 Х-Фактор

22.00 Вiкна-новини

22.40 Т/с «Здамо будиночок 

біля моря»

ПРЯМИЙ

09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 

18.00 «Репортер». 

Новини

09.20 «Золотий гусак.» NEW

10.00 Концерт

11.25 Події

12.15 «Ехо України»

13.15 Прямий ефір 

14.15 Споживач

15.10, 16.10 Прямий ефір 

17.00 Політична кухня

18.15 Культурна дипломатія

19.00 Він і Вона

20.00, 23.00 МЕМ

21.00 THE WEEK Міжнародний 

огляд тижня 

22.00 Закрита зона

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 102. Поліція

08.55 Загублений світ

16.10 Х/ф «Аватар»

19.20 Х/ф «Клин клином»

21.20 Х/ф «Підстава»

23.05 Т/с «Величний Джо»

01.05 Т/с «Пляжний коп»

02.00 Люстратор 2017

03.40 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 Боснія і Герцеговина 

— Австрія. ЛН УЄФА

07.45 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

08.15 U-21. Україна 

— Андорра. Відбір до 

Євро- 2019

10.00, 22.15 Футбол NEWS

10.20 Огляд 3-го ігрового дня. 

ЛН УЄФА

12.05 Іспанія — Хорватія. ЛН 

УЄФА

14.00, 16.25 Check-in

14.25 «Тоттенгем» — 

«Ліверпуль». ЧА

16.55 «Інтер» — «Парма. ЧІ

17.55 ЛН УЄФА. Огляд туру

18.50, 23.25, 1.25 Топ-матч

18.55 «Наполі» — 

«Фіорентина». ЧІ

19.45 Футбол Tables

20.55, 3.25 Світ Прем’єр-ліги

21.25 «Фрозіноне» — 

«Сампдорія». ЧІ

23.35 «Олександрія» 

— «Шахтар». ЧУ

01.35 «Ман Сіті» — 

«Фулгем». ЧА

03.55 «Вотфорд» — «МЮ». 

ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00, 16.20 Світ Прем’єр-ліги

06.30 Португалія — Італія. 

ЛН УЄФА

08.20 Україна — Словаччина. 

ЛН УЄФА

10.10 ЧА. Передмова до туру

10.40 Чемпіонат Італії. 

Передмова до туру

11.10, 21.40 «Десна» 

— «Арсенал-Київ». ЧУ

13.00 ЧА. Передмова до туру

13.30, 15.55 Тур ONLINE

13.55 «Олександрія» 

— «Шахтар». ЧУ

14.45, 20.15 Футбол NEWS

16.50 «Ман Сіт» — 

«Фулгем». ЧА

17.55 «Футбол Tables»

19.00, 21.30 Топ-матч

19.20 «Вотфорд» — «МЮ». 

ЧА

23.30, 1.45 Check-in

23.55 «Тоттенгем» — 

«Ліверпуль». ЧА

02.15 «Наполі» — 

«Фіорентина». ЧІ

04.05 «Фрозіноне» — 

«Сампдорія». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.50 Прихована реальність

08.40, 18.20 У пошуках істини

10.20 Повітряні воїни

12.20 Ідеї, що перевернули 

світ

14.20, 21.00 Прихована 

правда

15.20 Британія: міфи та 

легенди

16.20 Дика Арктика

23.00 Відчайдушні рибалки

00.50 Україна: забута історія

К1

06.30 Top Shop

07.40 TiBi Абетка

07.50 Чи знаєте ви, що...

08.15, 14.10 Орел і решка

11.15 Ух ти show

12.15 М/ф «Морська бригада»

00.00 Х/ф «Кохання без 
пересадки»

01.50 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

11.20 М/ф «Якось у лісі»

12.35 Х/ф «Червона 
шапочка»

13.45 Чотири весілля

17.15 Х/ф «Бібліотекар: у 
пошуках списа»

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, 9.35 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 «Книга буття. 

Створення світу»

14.00 Телепродаж

14.15 Казки, перевірені 

часом. «Ганс, Рекле та 

чорт»

15.50 «Фестивалі планети»

16.20 Т/с «Галерея Вельвет»

19.25 Неповторна природа

19.55 Д/с «Дивовижні міста 

світу»

21.25 Вечірнє шоу з Юрієм 

Марченком

22.10 Концерт Євгена Хмари 

23.45 Дива Китаю

00.15 Незвідані шляхи

01.40 Світ навколо

01.45 Китайський живопис

02.10 Смаки культур

02.35 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, 4.10 Українські сенсації

08.00 Сніданок. Вихідний

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.45 М/ф «Маша і Ведмідь»

10.10, 11.20, 12.55 Світ 

навиворіт

14.00 Бойовик «Я, робот»

16.25 Бойовик «У тилу 

ворога»

18.30 #Шоуюри

19.30, 5.00 ТСН-тиждень

21.00 Танці з зірками

23.40 Ліга сміху

ІНТЕР

05.30, 20.00 Подробиці

06.00 Великий бокс

08.00 Удачний проект

09.00 Готуємо разом

10.00 Орел і решка. Морський 

сезон-2

11.00 Орел і решка. 

Перезавантаження

12.10 Х/ф «Людина-
оркестр»

14.00 Х/ф «Скупий»
16.20 Місце зустрічі

18.00 Крутіше за всіх. Новий 

сезон

20.30 Т/с «Нехай говорять»

00.15 Речдок

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.50 Сьогодні

07.45 Х/ф «Помічниця»

10.00 Т/с «Несолодка 

помста»

14.40 Х/ф «Фото на 

недобру пам’ять»

16.45, 21.00 Т/с «На гойдалці 

долі»

19.00 Сьогодні. Підсумки 

20.00 Головна тема

23.15, 2.20 Т/с «Сила серця»

01.50 Телемагазин

03.20 Т/с «CSI: Маямі»

05.30 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

04.20 Стендап-Шоу

05.09, 6.59 Kids Time

05.10 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

07.00 М/ф «Фердинанд»

09.10 М/ф «Зубна фея»

11.10 Х/ф «Білі ціпоньки»
13.20 Х/ф «Одинадцять 

друзів Оушена»
15.40 Х/ф «Дванадцять 

друзів Оушена»
18.20 Х/ф «Тринадцять 

друзів Оушена»
21.00 Х/ф «Фокус»
23.10 Х/ф «Нічого собі 

поїздочка-2»
01.00 Х/ф «Тобі кінець»

ICTV

05.10 Скарб нації

05.20 Еврика!

05.30, 12.45 Факти

05.55 Інсайдер

07.50 Т/с «Відділ 44»

10.45, 13.00 Х/ф «Троя»

14.10 Х/ф «Помпеї»

16.10 Х/ф «Боги Єгипту»

18.45 Факти тижня. 100 

хвилин

20.35 Х/ф «Битва титанів»

22.50 Х/ф «Гнів титанів»

00.45 Х/ф «Центуріон»

02.30 Т/с «У полі зору»

03.55 Провокатор

5 канал

06.00, 9.30 Вікно в Америку

06.30, 0.25 Акцент

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 21.00, 

23.00, 00.00, 1.00, 2.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.15, 4.20 Феєрія мандрів

07.50, 8.50, 22.00, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

08.15 Клуб LIFE

08.40 Натхнення

09.10 Мотор ТВ

09.15 Автопілот-Тест

09.20 Драйв

10.05 Сімейні зустрічі

10.25, 3.20 Кіно з Я. Соколовою

11.05 Кордон держави

11.20 Будемо жити

11.30 Гра інтересів

12.10 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

05.10 Top Shop

06.10, 8.55 Страх у твоєму 

домі

08.00 Україна вражає

10.50 Х/ф «Невловимі 
месники»

12.25 Х/ф «Вийти заміж за 
капітана»

14.10 Х/ф «Білі вовки»
16.05 Х/ф «Материнська 

клятва»
19.00 Х/ф «Знову 

невловимі»
21.45 Х/ф «Полонені 

сонця»
23.30 Х/ф «Ганмен»
01.40 Речовий доказ

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Головна роль. Тамара 

Яценко

07.00 Новини 

07.05 Документальний 

цикл «Бюджетний 

відпочинок». Відень

07.30 Документальна 

програма «Бюджетний 

відпочинок». Прага 

08.00 Новини 

08.05 Казки Лiрника Сашка 

08.30 Додолики. Лялькове 

шоу 

08.40 Школа Мері Поппінс

09.00 Новини 

09.05 Погода

09.15 Хто в домі хазяїн? 

09.40 Фольк-music. Діти 

10.30 100 років української 

історії історії

10.40 100 років українського 

кінематографа

10.50 100 років української 

літератури

11.05 100 років українського 

мистецтва

11.20 Львівський театр опери 

та балету. Цезар Пуньї. 

«Есмеральда»

13.40 Документальний цикл 

#ВУКРАЇНІ

14.05 UA.МУЗИКА. Кліп 

14.15 Документальний цикл. 

Незвідані шляхи

15.10 Суспільний університет 

15.40 Як це? 

16.00 UA.МУЗИКА. Кліп 

16.10 Документальний цикл. 

Історії великого кохання

17.05 Концертна програма. 

Євген Хмара. Знамення

18.30 Документальний 

серіал «Бюджетний 

відпочинок». Лондон 

19.05 РадіоДень. «Книжкова 

лавка. Топ-7» 

20.00 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом. 

20.10  Освальд Заградник — 

«Соло для годинника з 

боєм» 

21.45 Концертна програма. 

Павло Табаков. Мій світ 

23.00 Територія Кіно. Радна 

Сахалтуєв

23.50 Документальний цикл. 

Незвідані шляхи

01.00 Головна роль. Тамара 

Яценко

01.50 Київський академічний 

Молодий театр. Голубка

04.40 Міжнародний день 

джазу/телевізійна 

версія

 

СТБ

05.55 ВусоЛапоХвіст

07.00 Т/с «Здамо будиночок 

біля моря»

09.00 Все буде смачно!

09.55 Караоке на майдані

10.55 Хата на тата

13.00 МастерШеф

19.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

21.00 Один за всіх

22.15 Х-Фактор

ПРЯМИЙ

09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00 

«Репортер». Новини

09.15, 14.10 Віч на віч

10.00, 18.10, 21.00 THE WEEK 

Міжнародний огляд 

тижня 

11.00, 22.00 Він і Вона

12.10 Споживач

13.15, 15.15, 16.15 Прямий 

ефір 

17.00, 20.00 Кисельов. 

Авторське

19.00 МЕМ

23.00 Світські хроніки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Він, вона та телевізор-2

09.00 Він, вона та телевізор

11.40 Х/ф «Вуличний 
гонщик»

13.15 Х/ф «Атлантичний 
рубіж»

15.05 Х/ф «Атлантичний 
рубіж-2»

16.50 8-й тур ЧУ з футболу 

«Зоря» — «Динамо»

19.00 Х/ф «Конан-
руйнівник»

21.00 Х/ф «Останній 
легіон»

23.00 Профутбол

00.00 Змішані єдиноборства. 

UFC

02.30 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 «Інтер» — «Парма». ЧІ

07.45, 18.40 Світ Прем’єр-ліги

08.15 «Тоттенгем» — 

«Ліверпуль». ЧА

10.00, 14.45, 20.15 Футбол 

NEWS

10.20 Журнал ЛЧ

10.50 «Олександрія» 

— «Шахтар». ЧУ

12.35, 3.10 ЛН УЄФА. Огляд 

туру

13.30, 15.55 Тур ONLINE

13.55 «Олімпік» — 

«Маріуполь». ЧУ

16.20 «Ювентус» — 

«Сассуоло». ЧІ

16.45 Футбол Tables

17.55, 0.50 Журнал ЛЧ

18.25, 19.10 Топ-матч

19.25 «Чорноморець» 

— «Львів». ЧУ

21.20 Великий футбол

23.00 «Рома» — «К’єво». ЧІ

00.20 «Вулвергемптон» 

— «Бернлі». ЧА

04.05 «Емполі» — «Лаціо». 

ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00 «Олександрія» 

— «Шахтар». ЧУ

07.50 «Десна» — «Арсенал-

Київ». ЧУ

09.40 «Ман Сіті» — 

«Фулгем». ЧА

11.30, 17.30, 23.25, 1.30, 3.30, 

5.30 Топ-матч

11.35 «Вотфорд» — «МЮ». 

ЧА

13.25 «Рома» — «К’єво». ЧІ

15.25 «Вулвергемптон» 

— «Бернлі». ЧА

16.25, 18.55, 22.15 Футбол 

Tables

17.45 Передмова до матчу 

«Евертон-Вест Гем»

17.50 «Евертон» — «Вест 

Гем». ЧА

20.00 «Емполі» — «Лаціо». 

ЧІ. 2-й тайм

20.55 Журнал ЛЧ

21.25 «Кальярі» — «Мілан». 

ЧІ

23.40 «Олімпік» — 

«Маріуполь». ЧУ

01.40 «Ювентус» — 

«Сассуоло». ЧІ

03.40 «Чорноморець» 

— «Львів». ЧУ

МЕГА

06.00, 1.00 Бандитська Одеса

07.50 Прихована реальність

08.40, 18.20 У пошуках істини

10.20 Повітряні воїни

12.20 Ідеї, що перевернули 

світ

14.20, 21.00 Прихована 

правда

16.20 Дика Арктика

22.00 Британія: міфи та 

легенди

23.00 Відчайдушні рибалки

04.30 Містична Україна

К1

06.30 Top Shop

07.40 TiBi Абетка

07.50 Чи знаєте ви, що...

08.15, 12.30 Орел і решка

10.15 Ух ти show-2

10.50 М/ф «Морська бригада»

00.00 Вечірній квартал

01.35 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

11.15 Х/ф «Бібі та Тіна: 
дівчата проти 
хлопців»

13.15 Чотири весілля

16.45 Х/ф «Сам удома-2»
19.00 Одного разу під 

Полтавою

21.00 Сімейка У

23.00 Х/ф «Плем’я»
01.30 17+

02.30 Панянка-селянка

03.20 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

09.35 Х/ф «Книга буття. 
Створення світу»

11.20 Казки, перевірені часом

12.45 Своя земля

13.00 #ВУКРАЇНІ

13.3 Перший на селі

14.00 Телепродаж

14.20 Фольк-music

15.50 Фестивалі планети

16.20 Т/с «Галерея Вельвет»

19.25, 21.25 Неповторна 

природа

19.55 Д/с «Дивовижні міста 

світу»

22.10 Вечірнє шоу з Юрієм 

Марченком

22.50 Незвичайні культури

23.50 Китайський живопис

00.15 Д/с «Дешевий 

відпочинок»

01.40 Дива Китаю

02.10 Смаки культур

02.35 Смачні історії

03.25 Світло

04.20 Війна і мир

05.05 Розсекречена історія

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 7—8 ВЕРЕСНЯ 2018

УКРАЇНА МОЛОДА12 ТБ-НЕДІЛЯ
16 вересня



13УКРАЇНА МОЛОДА

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 7—8 ВЕРЕСНЯ 2018КУЛЬТУРА

Світлана ГОНЧАРУК

 На кінець листопада у Києві за-
плановано прем’єру вистави «Номе-
ри», яку створюють за п’єсою незакон-
но ув’язненого в Росії Олега Сенцова. 
Усі кошти від реалізації квитків будуть 
спрямовані на придбання житла для ді-
тей в’язня Кремля, який протестує голо-
дуванням. 
 Днями у столичному «Довженко-цен-
трі» пройшов відкритий кастинг до цієї 
вистави. Заявки подало близько 250 ак-
торів практично з усіх столичних теат-
рів і не тільки. На безпосереднє спілку-
вання з режисером Тамарою Труновою 
і продюсером Анною Паленчук було за-
прошено півсотню претендентів. Серед 
них і Євген Черніков — друг Олега Сен-
цова, який читав п’єсу задовго до бурем-
них подій 2013-2014 років. 
 «Номери» — це розповідь про 
ув’язнене суспільство, яке намагається 
побороти свої страхи, отримати утопіч-
ну свободу, але продовжує бігти по колу. 
Всі й усе підкоряється верховному богу 
— Нулю. Герої не мають права обирати, 
як жити й кого кохати, вони існують за 
законом інерції. Один із них починає 

протестувати, а остаточно звичний хід 
речей змінює поява нового жителя — 
дитини, якій невідомі жодні правила й 
закони. Номери зрікаються старої сис-
теми, але чи буде новий світ кращим? 
 Порівняння нашого суспільства із 
цариною чисел і цифр — тема далеко не 
нова в мистецтві, але, на жаль, для су-
часного людства — актуальна. А у ви-
падку з «Номерами» — у чомусь про-
роча. Адже Олег Сенцовим написав цей 
твір за кілька років до Революції гід-
ності. 
 Вистава стане репертуарною 
на Сцені 6 «Довженка-центру». 
 Анна Паленчук, яка постійно 
листується з Олегом Сенцовим, розпові-
ла, що автор хоче, щоб цей твір прийшов 
до глядача у першу чергу саме з театраль-
ної сцени, а потім уже можна думати про 
екранізацію. Постановником запрошено 
відомого сучасного театрального режисе-
ра Тамару Трунову. У 2016-му вона стала 
лауреаткою престижного конкурсу Бри-
танської ради Taking the Stage за виставу 
«Під небом синім» (Київський театр опе-
рети), а також «Київської Пекторалі» у 
2012-му в номінації «Найкраща вистава 
для дітей» за «Пасажира у валізі». ■

Ірина НАДЮКОВА

 Днями на Волині, у селі 
Зимне Володимир-Волинсь-
кого району, на приміщен-
ні місцевого ліцею відкри-
ли меморіальну дошку на 
честь уродженця цих місць, 
відомого кінорежисера-до-
кументаліста Володимира 
Андрощука — у рік 80-літ-
тя автора-постановника 10-
серійного художнього істо-
ричного фільму «Час збира-
ти каміння» студії «Укрте-
лефільм». 
 Відкрив урочистий мі-
тинг голова Зимненської 
ОТГ В’ячеслав Католик. 
Чин освячення меморіаль-
ної дошки здійснив свяще-
ник Зимненського Успенсь-
кого монастиря протоієрей 
Євгеній Стойка. Присутня 
на вшануванні вдова кіно-
режисера письменниця Га-
лина Тарасюк щиро подяку-
вала Зимненській громаді, 
її керівництву, директору 
ліцею Юлії Степанюк, всім 
присутнім за добру світлу 
пам’ять про Володимира 
Андрощука, який був на-
стільки закоханий у рідну 
Волинь, Володимир-Волин-
ський, рідне село, що зняв 
про малу свою батьківщину 
декілька документальних 
фільмів, зокрема, «Княжий 
град» і «Світязь», які й до-
нині актуальні.
 Урочистості продовжи-
лися в актовому залі нав-
чального закладу, де стар-
шокласники, вчителі мали 
змогу познайомитися з 
виставкою, приуроченою 
творчості кіномитця, а та-
кож переглянути докумен-

тальний фільм «Світязь» — 
про дорогий кожному воли-
няку чарівний куточок за-
повідника «Шацькі озера». 
 На завершення вечо-
ра-пам’яті Галина Тара-
сюк поділилася з присут-
німи мрією щодо створен-
ня шкільного музею митця, 
а також заснування премії 
його імені для творчих ви-
хованців Зимненського лі-
цею. Директор ліцею Юлія 
Степанюк подякувала пись-
менниці за надані матеріа-
ли, особливо за рушник, ви-
шитий матір’ю кінорежисе-
ра. ■

Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

 Якщо хтось цього літа так і 
не потрапив до Луцька на фести-
валь українського духу «Бандер-
штат», сумувати не варто. Цікаву 
суміш музики, сили, інтелекту-
ального спілкування, занурення 
в українську історію та цікавого 
родинного відпочинку пропону-
ють організатори фестивалю «Го-
лосіївська Криївка», який цими 
вихідними розгорнеться в Голо-
сіївському парку столиці, біля му-
зею Максима Рильського.
 Цього року «Голосіївська 
Криївка» проходитиме вчетвер-
те. Вдруге підтримує КМДА, тому 
вхід на фестиваль буде безплат-
ний. «Голосіївська Криївка» — 
це дуже гарний приклад, як гро-
мадська ініціатива переростає в 
потужний фестиваль міжнарод-
ного рівня», — зазначив депутат 
Київради Юрій Сиротюк. 
 Цього року хедлайнерами фес-
тивалю стануть гурти Mad Heads 
UA, Yurcash/Юркеш, «Сокира 
Перуна» та Borshch. Також на го-
ловній сцені «Криївки» висту-
пить популярний білоруський 
гурт Stary Olsa. До речі, останній 
виступатиме в суботу, 8 вересня 
— у річницю знаменитої битви 
під Оршею, в якій військо Велико-
го князівства Литовського під про-
водом князя Костянтина Острозь-
кого розгромило вщент московсь-
ке військо і на кілька десятиліть 
зупинило експансію московитів 
на західні землі. 
 Утім, не лише музика визна-
чатиме обличчя фестивалю. Ор-
ганізатори фестивалю пропону-
ють цікаві дискусії на історичні 
теми та актуальні для сьогоден-
ня проблеми. На території фес-
тивалю працюватиме проект «Іс-
торичний полігон 2.0», на якому 
буде можливість поспілкуватися 
з рекон структорами, фахівцями 
з мілітарної історії перших виз-
вольних змагань, дізнатися ці-
каві факти про гетьмана Скоро-
падського та Українську Держа-
ву, 100-річчя якої ми відзначаємо 
цього року; послухати цікаві лек-
ції як про події тих часів, так і про  
різні аспекти сучасної російсько-
української війни. Учасниками 

дискусій будуть відомі дослідни-
ки Олександр Алфьоров і Павло 
Гай-Нижник, журналісти Дмит-
ро Шурхало та Дмитро Савченко, 
реконструктор Владислав Запоро-
жець та інші.
 На лекційній сцені виступати-
муть відомі письменники, громад-
ські діячі, видавці, барди та закор-
донні гості: боєць УПА Теодор Дя-
чун, Ірина Фаріон, Микола Ля-
хович, брати Капранови, Лірник 
Сашко, Лариса Ніцой. «Бандерівсь-
кі читання» на фестивалі презенту-
ють проект «Націоналісти у пер-
ших визвольних змаганнях».
 Згадуватимуть і команди-
ра взводу окремої зведеної штур-
мової роти «Карпатська Січ» 93-ї 
ОМБр Мирослава Мислу, який за-
гинув у жовтні 2016-го поблизу 
села Кримське на Луганщині. 
 Свою програму на фестивалі 
в неділю представить і Федера-
ція стронгмену України, у рам-
ках якої виступить спеціальний 
гість заходу, найсильніша люди-
на світу Василь Вірастюк. «Ми 
завжди з радістю долучаємося до 

різноманітних патріотичних за-
ходів, бо ми в цьому вбачаємо пев-
ну місію — якщо на нас звертають 
увагу, якщо на нас рівняються, то 
ми маємо показувати приклад не 
лише сили, а й патріотизму», — 
зазначив голова Федерації строн-
гмену України Сергій Конюшок.
 Загалом на фестивалі працю-
ватиме шість сцен. Організато-
ри запрошують киян та гостей 
приходити усіма родинами, адже 
тут передбачені локації для будь-
якого віку і смаку: діятиме ярма-
рок майстрів із майстер-класами, 
багато цікавих фотозон, дитяча 
зона, яку організує фольк-студія 
«Правиця», проводитиметься 
розіграш п’яти вишиванок від 
бренду «Фолк-мода». Для тих, хто 
бере з собою намети і захоче лиши-
тися на ніч, передбачене місце для 
наметового містечка.
 «Голосіївська Криївка» стає 
ще одним місцем збору однодум-
ців, яким небайдужа доля Украї-
ни. Як показує практика, рік у рік 
людей на таких фестивалях біль-
шає. ■

ВАРТО ПОБАЧИТИ

Патріоти фестивалять
На вихідних у Києві відбудеться 
«Голосіївська Криївка»

■ ДО ДАТИ

Зимне пам’ятає
На Волині вшанували кінорежисера 
Володимира Андрощука

■

Земляки пам’ятають 
кінорежисера Володимира 
Андрощука.
Фото надане Галиною ТАРАСЮК.

❙
❙
❙
❙

ПІДТРИМКА

Щоб не бути нулем
Виставу за п’єсою політв’язня Кремля Олега Сенцова 
покажуть у Києві

■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Петиція на сайті Білого дому із закликом врятувати українського режисера Олега Сенцова, який голодує в 
російській колонії із 14 травня, набрала необхідні сто тисяч підписів. Кількість підписантів станом на обідню 
пору 6 вересня сягнула більше 100 тисяч 500 осіб. Про це повідомила сторінка петиції на сайті We the People 
адміністрації президента США.
 Петицію створили 9 серпня, вона мала набрати сто тисяч підписів до 8 вересня. Оскільки петиція отримала 
необхідну підтримку, адміністрація Білого дому має зробити офіційну заяву з цього приводу.
 До речі, 5 вересня сайт петицій Білого Дому заблокований з території України, проте його можливо відкри-
ти через додаток VPN.
 Закликали підписати петицію на підтримку Олега Сенцова лідер групи «Бумбокс» Андрій Хливнюк, кіноре-
жисер і актор Ахтем Сеітаблаєв, актриси Олеся Жураковська і Римма Зюбіна, співак Іван Леньо і ще багато не-
байдужих. 
 Нагадаємо, У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Сен-
цова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму.

■

П’єсу «Номери» Олег Сенцов написав до Революції гідності.❙

Запалюватиме гостей фестивалю Yurcash/Юркеш.
Фото Артема ГАЛКІНА  (З сайта flickr.com).

❙
❙
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«Київська музична 
еміґрація»
 ■ Пані Галино, ви вже 
давно не живете в Ук-
раїні. Чому так сталося? 
Знаю, що ви частенько 
навідуєтеся на батьків-
щину.
 — Думаю, що все ста-
лося долею випадку. Я 
працювала в Київській 
середній спеціалізованій 
музичній школі-інтернаті 
ім. М. В. Лисенка. Сама ви-
ховувала сина, який часто 
хворів. Важкі 90-ті роки. 
Сказати, що було важко — 
нічого не сказати. Жила з 
батьками, разом із братом. 
У ті скрутні часи всім було 
не легко. Та ми ж — ук-
раїнці: з будь-якої ситуа-
ції знаходили вихід. Саме 
зараз пригадався анекдо-
тичний випадок. Збира-
ючись на роботу, обдуму-
вала з чого приготувати 
вечерю. Проблеми були з 
усім: цукор, яйця, мило — 
за всім черги. У холодиль-
нику лишалося одне яйце. 
Я думала, як його вико-
ристати вигідніше. Вирі-
шила, після роботи приго-
тую деруни. Та, щоб яйце 
ніхто не з’їв, фломастером 
на ньому написала: «Не їж 
мене». Брат розсміявся, 
заглянувши в холодиль-
ник, але яйце не з’їв. 
 Щодо мого від’їзду. Я 
поїхала у Португалію зовс-
ім не тому, що хотіла. Вза-
галі ніколи не думала по-
кидати Україну, але так 
склалось. У мене були ук-
раїнські друзі на Мадей-
рі, які дуже переживали 
за мене: 90-ті, я одна з си-
ном, і нам бракує грошей, 
щоб дожити до кінця мі-
сяця. От вони і сказали 
мені: «Є такий чудовий ос-
трів Мадейра, де не виста-
чає музикантів. Поїдь! За-
робиш грошей...» Я кажу: 
«Як? Як поїду? Як покину 
маму? Я так звикла до сво-
го життя, так люблю Київ, 
не хочу!» — «Та ні! Ти за-
робиш грошей, тобі ж тре-
ба сина годувати, потім по-
вернешся і будеш жити, 
як хочеш». — «Добре!» — 

кажу. Мама мене відпус-
тила: «Доню, два рочки 
попрацюєш, заробиш і по-
вернешся». 
 А передісторія така: 
в моєї подруги був учень 
з Мадейри, якого порту-
гальська комуністична 
партія скерувала навча-
тися до Києва. Від нього 
ми й дізналися, що на Ма-
дейрі потрібні музиканти. 
Ось так почалась, мож-
на сказати, «київська му-
зична еміґрація». Нас по-
тихеньку осіб із 15 приї-
хало. Не хотілось переїж-
джати, навіть соромно 
було спочатку. Сина було 
важко відривати: в нього 
своє життя, друзі і раптом 
я забираю його з «десяти-
річки»...
 Потрапивши на ост-
рів, із головою поринула у 
нове життя, турботи, пра-
вила. Водночас вчила пор-
тугальську. Мова давала-
ся не легко, але я намага-
лась побільше спілкува-
тися, читати. Я носила із 
собою блокнот і все запи-
сувала, бо острів насиче-
ний діалектами. Врешті-
решт, мову вивчила, спіл-
куючись в основному з 
моїми учнями, які й допо-
магали мені вдосконалю-
ватися. 
 Син успішно закінчив 
академію в Лісабоні по 
класу скрипки і з часом по-
чав викладати. В Україну 
навідуємося досить часто: 
щонайменше двічі на рік. 
Тут моє коріння, рідня.
 ■ У вас на острові були 
проблеми з іменем? 
 — Так, коли назива-
ла своє ім’я Галина, а зву-
чить воно подібно «Галі-
нья». Всі дивувалися, бо 
в перекладі з португаль-
ської це «курка». Часом 
доводилося пояснювати, 
як звучить ім’я, і як його 
вимовляти. Але ситуація 
вирішилася просто. З ди-
тинства мене всі називали 
— Лінчик, Ліна. Друзі й 
колеги швидко полюбили 
і прийняли це ім’я Ліна. 
 ■ Пані Галино, ви з 
особливою повагою ста-

витеся до прізвища. 
 — Носити це прізвище 
— величезна відповідаль-
ність. Це не просто про-
довження роду — це вели-
ка відповідальність того, 
що ти несеш і як. Тому 
й плакала щоразу, коли 
продовжувала контракт. 
Душа рвалася в Україну. 
Дідову присутність я від-
чуваю у своєму житті. Ки-
рило Григорович прожив 
усього сорок років. Помер, 
коли моєму батькові було 
дев’ять років. То був 22-
й рік...Є навіть докумен-
ти, що його хотіли знищи-
ти, вбити, як і його друга 
Леонтовича за українську 
національну музику, піс-
ню... Отож, відчуття від-
повідальності у мене дуже 
сильне. А ще більша лю-
бов до його образу, твор-
чості. Я часто бачу його 
світлі блакитні очі, відчу-
ваю погляд... Це мої внут-
рішні відчуття. Моя душа 
дуже споріднена з його. 
Від діда в нашій родині всі 
музиканти. І це найбільше 
щастя.

«Пізніше захопилася 
різьбленням на 
страусиних яйцях»
 ■ Ви багато гастролю-
вали. Навіть створили сі-
мейний гурт?
 — Так, було таке. Брат 
Кирило, сестра і я із си-
ном. Денису було років 
11-12. То було найбіль-
ше щастя. Пригадую чу-
довий концертний тур на 
століття діда. Навіть тато 
наш вважав, що непога-
но було б, аби ми виступа-
ли як тріо Стеценків. Пев-
ний час ми подорожували 
по всій Україні. В основ-
ному їздили тими місця-
ми, де бував дід — давали 
концерти.
 ■ Дух музикантів — це 
вже ваш стиль життя. За-
раз ваш син це успішно 
продовжує... 
 — Так, він ще молодий, 
але в нього стільки планів. 

Денис — викладач скрип-
ки в музичній академії і 
концертуючий скрипаль. 
Він часто концертує в Іс-
панії, Італії, Бельгії. Він 
усюди: на етнофестивалі, 
в Україні, в Португалії. 
 А нещодавно в кон-
цертній залі Convento dos 
Capuchos разом із піаніст-
кою Оксаною Кибою пода-
рував глядачам чудовий 
концерт — шедеври кла-
сичної музики. Активіст 
української громади Ві-
талій Шевчук показав чер-
воні від оплесків долоні й 
порадив продовжити цей 
цикл концертів. Бо в за-
хваті були й португальці. 
У програмі звучали тво-
ри Баптісти, Мислівечка, 
Моцарта, Березовського. 
Переповнена зала нагоро-
джувала кожен твір щед-
рими оплесками. Завер-
шили програму виконан-
ням композицій Миросла-
ва Скорика, чим довели 
деяких слухачів до сліз... 
Вірю, що в мого сина все 
буде добре і музика його 
супроводжуватиме завж-
ди.
 ■ Пані Галино, ви дуже 
обдарована людина. При-
гадую, якось разом перед 
Великоднем ми розпису-
вали писанки...Знаю, що 
у вас колекція писанок, а 
ще незвичайної техніки — 
різьблення... 
 — Просто, до всього, 
чим займаєшся має бути 
любов і бажання. Я взагалі 
вважаю, що кожна люди-
на обдарована. Головне — 
повірити і спробувати. Пи-
санкарство в нашій родині 
оселилося давно. Я ще у 
Києві сина свого Дениса 
водила на майстер-класи. 
А вже пізніше брала уроки 
у знаної писанкарки Окса-
ни Білоус. Її роботи мене 
захопили так, що я з Пор-
тугалії приїздила до неї на 
майстер-класи. Цілісінь-
кий день працювала під 
її керівництвом. Пізніше 
захопилася різьбленням 

на страусиних яйцях. Ко-
лекції вдома не тримаю. 
Я звикла роздаровувати 
роботи рідним і друзям. 
Якось на острові влашту-
вала виставку.
 Щодо малювання. У 
дитинстві я часто хворіла 
й, аби не гаяти час — ма-
лювала. Спочатку, дивля-
чись у дзеркало, намалю-
вала свій автопортрет олів-
цем. А вже пізніше мама 
принесла яблуко й лимон, 
поклала на столі й сказа-
ла: «Малюй!». Вийшов 
непоганий натюрморт. 
Мене ніхто не вчив малю-
ванню. А задатки, мабуть, 
від прадіда, який малював 
ікони (в селі його назива-
ли богомазом), а можливо, 
від діда, який свого часу 
вчився у Київській бурсі 
при Софійському соборі та 
в художній школі відомо-
го Миколи Мурашка. Моя 
рука часом проситься ма-
лювати. На острові така 
краса... Тиша, музика і 
яскраві фарби... А думки 
часом стрепенуться: у рід-
ній Україні війна... І це 
бентежить душу, на кри-
лах би летіла, аби могла 
захистити...

Ікона прадіда
 ■ Минулого літа у ва-
шій родині сталося диво 
— вам передали ікону, 
яка шукала вас майже сто 
років... 
 — Так, українець, з 
яким уже познайомилася 
в Португалії, Віталій Шев-
чук, запрошував мене ми-
нулого року взяти участь 
у центрі творчості і відпо-
чинку «Козацька левада», 
що неподалік Тульчина. 
На жаль, на той час була 
велика спека, і я не нава-
жилася поїхати. А вихо-
дить, там готували для 
мене великий сюрприз. Та 
вже згодом художник Ми-
хайло Сухенко, який ро-
дом із села Квітки, що на 
Черкащині, передав нам із 
братом ікону, яку писав... 
прадід. 
 Це неймовірно цікава 
історія. Саме в цьому селі 
Квітки жив мій прадідусь. 
А родина пана Михай-
ла жила по-сусідству. На 
початку 30-х років, коли 
совєтські «визволителі» 
нищили церкви, місцевий 

священик попросив одно-
сельчан сховати церковні 
ікони по хатах. І одна жі-
ночка взяла на зберігання 
ікону, яку намалював мій 
прадід. Вона казала: це ро-
бота Григорія, я знаю, бо 
він мій родич. То я її і схо-
ваю. На жаль, імені цієї 
жінки пан Михайло вже 
не пам’ятає.
 Михайло Сухенко по-
бачив якось цю ікону і 
попросив віддати йому. 
Однак донька цієї жінки 
сказала, що не може, бо це 
пам’ять про маму. Але ми-
нув час і у 1962 році вона 
віддала цю ікону на збері-
гання пану Михайлу.
 Він зберігав її весь цей 
час, возив із собою всюди, 
де мандрував. Сподівався, 
що колись зустрінеться з 
родичами Григорія Сте-
ценка... Не хотів віддава-
ти ні в музеї, ні в архіви... 
І ось слово до слова в роз-
мовах ми знайшлися. Рік 
тому ікона оселилася в на-
шій київській квартирі.
 ■ І подібних неймовір-
но цікавих історій у вас 
вистачає. Як, наприклад, 
і ця — з портретом і книж-
кою діда...
 — Так. Якось я запри-
ятелювала на континен-
ті з цікавою жінкою-мо-
дельєром. Запросила її на 
Мадейру. Наварила ук-
раїнського борщу, варе-
ників... Обідаємо, розмо-
вляємо. А в мене на поли-
чці книжка про Кирила 
Григоровича Стеценка з 
портретом. Вона дивить-
ся і раптом запитує, чому 
в мене ця книжка? Вона 
не знала мого прізвища. 
Я так звично кажу, що 
це мій дід. Бідолаха мало 
не поперхнулася. Тут же 
вона телефонує в Ліса-
бон друзям і у захваті роз-
повідає новину, що обідає 
з онукою Кирила Стецен-
ка й вигукує: «Навпроти 
мене жива онука Кирила 
Стеценка!» Найближчим 
часом мене з Денисом за-
просили до української 
церкви в Лісабоні. І вже 
на Василя, Новий рік за 
старим стилем, ми з си-
ном слухали, як хор вико-
нував дідову Літургію... 
До сліз. А потім нас пред-
ставили українській гро-
маді. ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

Галина Стеценко: Відчуваю дідову 
присутність у своєму житті
Онука-музикант відомого композитора, учня Миколи Лисенка, — про 
значення прізвища і життя на Мадейрі з українськими нотками

■

Галина Стеценко з сином Денисом перед виступом.❙

Галина Стеценко — музикантка, писанкарка, художниця.❙

Людмила ЧЕЧЕЛЬ

Галина Стеценко — піаністка, органістка, писанкарка, 
художниця, поетеса. Та, насамперед, вона музикант 
від Бога. Народилася у родині Стеценків, де всі мали 
хист до музики. Її відомий на увесь світ дідусь — Ки-
рило Григорович Стеценко — видатний український 
композитор, учень Миколи Віталійовича Лисенка, який 
говорив про учня: «Ось хто замінить мене після моєї 
смерті». До того ж він був активним громадським дія-
чем, протоієреєм УАПЦ, засновником Республіканської 
капели УНР. Батько — Вадим Стеценко був скрипалем, 
педагогом, методистом і дослідником скрипкового 
мистецтва, тривалий час очолював кафедру скрипки у 
Київській державній консерваторії. 
Пані Галина має сестру-близнючку Лесю, яка також 
скрипалька й нині мешкає в Торонто. Старший брат 
— Кирило Стеценко, відомий скрипаль в Україні й поза 
межами, живе у Києві. Син Галини Стеценко — Денис, 
також відомий скрипаль, у Португалії.
Галина Стеценко живе й працює на острові Мадейра. 
Там вона навчає португальських дітей музики. Про жит-
тя, музику, мистецтво, любов до України розмовляємо 
з нею у затишній київській кав’ярні. 
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«Розширення числа учасників чемпіонату з 12 до 16 — це 
шанс для УПЛ, проте остаточне слово за виконкомом ФФУ».

Томас Грімм
швейцарський юрист, президент Української прем’єр-ліги

УКРАЇНА МОЛОДА

 Григорій ХАТА

 Відтоді, як у квітні 2018 
року швейцарець Томас Грімм 
переміг на безальтернативних 
виборах президента Українсь-
кої прем’єр-ліги, про нього у 
вітчизняному футболі почали 
говорити, як про людину-не-
видимку, адже побачити но-
вого очільника УПЛ в Україні 
вдавалося доволі рідко.
 Після серії критичних за-
кидів на свою адресу Грімм ви-
рішив розвіяти заяви про свою 
невловимість і днями провів у 
штаб-квартирі ФФУ прес-кон-
ференцію чи, якщо сказати 
точніше, прес-ланч зі спортив-
ними журналістами, де обго-
ворив iз представниками ЗМІ 
найбільш актуальні питання з 
футбольного життя вітчизня-
ного футболу.
 «Я буваю в Україні кожні 
два тижні, приїжджаю сюди 
на три-чотири дні. При цьо-
му обов’язково відвідую мат-
чі прем’єр-ліги», — пояснив 
Грімм.
 Із часу, коли наприкінці 
липня УПЛ провела в Одесі 
матч за Суперкубок, на котро-
му швейцарець виступав як 
гостинний господар-організа-
тор, до новообраного очільни-
ка ліги накопичилася низка 
важливих запитань. Одне з них 
стосувалося нової норми в рег-
ламенті, котра з’явилася вже 
після старту ЧУ-2018/2019 й 
стосувалася умов проведення 
«золотого» матчу. Щойно поп-
равка вийшла у світ, як уваж-
ні журналісти помітили її аб-
солютну формальність, оскіль-
ки, з огляду на регламентні 
нормативи, ймовірність того, 
що дві перші команди турні-
ру в разі рівної кількості очок 
гратимуть додатковий матч 
за «золото», наближалася до 
нуля. Справа в тому, що для 
участі в «золотому» поєдинку 

однієї лише рівності очок не 
достатньо. Загалом таких ось 
рівних показників має бути не 
один і не два. Як свідчить рег-
ламент, «золотий» матч в Ук-
раїні в нинішньому сезоні мож-
ливий за умови рівної кіль-
кості набраних очок в очних 
матчах претендентів; однако-
вої різниці забитих та пропу-
щених м’ячів у протистояннях 
між цими командами; такої ж 
кількість забитих м’ячів у їх-
ніх очних поєдинках; рівної 
різниці забитих та пропуще-
них, а також загальної кіль-
кості м’ячів у всіх матчах. 
 Швейцарський юрист Томас 
Грімм підтверджує, що за під-
сумками поточного чемпіона-
ту країни «золотий» матч мож-
ливий лише у випадку рівності 
очок, рівності різниці м’ячів, 
рівної кількості забитих та про-
пущених голів та інших показ-
ників. Словом, такий підхід, iз 
точки зору математичної логі-
ки, серйозно мінімізує очіку-
вання «золотої» події.
 Так само детального 
роз’яснення від Грімма чека-
ли й у питанні можливого роз-
ширення складу прем’єр-ліги 
на наступний сезон, яке перед 
стартом сезону анонсував пре-
зидент ФФУ Андрій Павелко. 
«Розширення кiлькостi учас-
ників чемпіонату з 12 до 16 — 
як каже Грімм, — це шанс для 
УПЛ, проте остаточне слово за 
Виконкомом ФФУ». Помічник 
швейцарського менеджера — 

віце-президент УПЛ Маркіян 
Ключковський — наголошує, 
що штучно розширювати еліт-
ну лігу ніхто не буде. За його 
словами, одразу вісім команд 
першої ліги подали документи 
для атестації в ФФУ. Утім ніх-
то «бігти попереду паровоза не 
буде». Рішення щодо кількіс-
ного складу учасників УПЛ на 
майбутній сезон обіцяють при-
йняти зважене й аргументова-
не, відштовхуючись від існую-
чих реалій в українському фут-
болі.
 Дієвих кроків чекатимуть 
від керівництва вітчизняно-
го футболу й у запроваджен-
ні відеоповтору, анонс якого 
Андрій Павелко так само зро-
бив перед початком нового ЧУ. 
«У прем’єр-ліги немає необхід-
них для цього коштів. Нам пот-
рібна підтримка ФФУ, можли-
во система ВАР з’явиться в ук-
раїнському футболі з наступно-
го сезону», — пояснює Грімм. 
При цьому швейцарець не за-
буває повторювати слова свого 
співвітчизника — екс-очіль-
ника ФІФА Йозефа Блатте-
ра, котрий був противником 
відеоповторів у футболі. «До-
даткові зупинки для повтор-
ного перегляду арбітром спір-
них епізодів негативним чином 
впливатимуть на динамічність 
гри. Однак у питанні зменшен-
ня суддівських помилок сис-
тема ВАР буде корисною», — 
вважає швейцарський очіль-
ник УПЛ. ■

 Григорій ХАТА

 На цьогорічному «Ю-Ес оупен» уже в 
першому колі розпочався справжній «зо-
репад». Перша ракетка жіночого тені-
су, румунка Сімона Халеп, повторивши 
своє минулорічне антидосягнення, дуже 
швидко попрощалася з Нью-Йорком. Не 
набагато довше за лідера рейтингу WTA 
протрималася на кортах «Флешинг Мі-
доуз» друга тенісистка планети — Ка-
ролін Возняцьки з Данії, котру зачохли-
ти ракетку змусила українка Леся Цу-
ренко.
 Загалом, справи на жіночому турнірі 
«Ю-Ес оупен»-2018 пішли таким чином, 
що до чвертьфінальної стадії дійшли 
лише двоє представниць iз першої «де-
сятки» посіву. Однією з учасниць 1/4 
фіналу була й друга за рейтингом тені-
систка України. Уперше пробившись до 
вісімки найсильніших на турнірі з серії 
«Великого шолома», Леся Цуренко ціл-
ком могла й не зупинитися на досягнуто-
му, оскільки Наомі Осака з Японії наразі 
не входить до числа визнаних фаворитів 
світового жіночого тенісу.
 Щоправда, у свої 20 років темношкіра 
представниця Країни Світанкового Сон-
ця (донька вихідця з Гаїті та японки) вже 
досягла 20-ї сходинки рейтингу WTA, 
відтак у матчі з Цуренко — 36-ю тенісис-
ткою планети — все ж мала більше пер-
спектив на перемогу. Але, в підсумку, 
наша співвітчизниця взагалі виявилася 
неготовою до масштабного протистоян-
ня, практично «всуху» програвши свій 
перший у кар’єрі чвертьфінал «гранд сле-
му». Максимум, на що спромоглася Леся 
в матчі проти Осаки, — виграти по одно-
му гейму в кожному з двох сетів.
 «Я дуже засмучена. Прокинувшись у 

день матчу, відчула, що захворіла. Але 
вирішила не зніматися з турніру, адже це 
чвертьфінал «Ю-Ес оупен», — пояснила 
свою провальну гру з японкою Цуренко.
 Однак, абстрагувавшись від невдало-
го завершення Відкритої першості США, 

Леся заявила, що цілком задоволена 
своїм цьогорічним виступом у Нью-Йор-
ку, адже за його підсумком підніметься 
на рекордну для себе позицію в рейтингу 
WTA. Попереднім досягненням Цурен-
ко була 29-та позиція, в оновленому ж 

табелі про ранги вона посяде 26-те міс-
це. «Приємно дізнатися свій новий рей-
тинг. Тепер спробую до кінця року пот-
рапити до першої двадцятки», — заяви-
ла друга тенісистка України.
 Так само позитивним рейтинговим 
прогресом завершиться «Ю-Ес оупен» 
і для прими вітчизняного тенісу Еліни 
Світоліної. Дійшовши в Нью-Йорку до 
четвертого кола, вона здобула достатньо 
залікових балів, аби піднятися з сьомого 
на шостий рядок протоколу.
 Тим часом у Нью-Йорку вже визна-
чилися всі учасники «одиночних» пів-
фіналів. У жінок, за повної відсутності 
представників «сіяної десятки», най-
більше шансів на тріумф має екс-пер-
ша ракетка планети Серена Уїльямс, 
яка спробує втретє в кар’єрі виграти до-
машній «солом», де востаннє вона тріум-
фувала в далекому 2009 році. У чверть-
фіналі 36-річна Уїльямс-молодша пере-
грала переможницю минулорічного «Ю-
Ес оупен», третю «сіяну» Слоан Стівенс 
із США, після чого є беззаперечним фа-
воритом у жіночій сітці. А от у чоловічій 
сітці до 1/2 фіналу пробилося одразу 
троє представників iз «топ-10», включ-
но з першим номером посіву — іспанцем 
Рафаелем Надалем. ■

Своїм кращим матчем на «Ю-Ес оупен»-2018 Леся Цуренко назвала поєдинок проти 
другої ракетки планети Каролін Возняцьки.
Фото з сайта tennisua.org.

❙
❙
❙

ТЕНІС

Курс на «двадцятку»
За результатами Відкритої першості США Леся Цуренко підніметься на рекордне 
для себе 26-те місце в рейтингу WTA

■

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Зважено й аргументовано
Зазирнувши на кілька днів до України, швейцарський очільник УПЛ прояснив окремі 
моменти в актуальних питаннях вітчизняного футболу

■

В УПЛ підтверджують, що для «золотого» матчу в нинішньому ЧУ 
його можливі учасники мають виконати низку регламентних умов.
Фото УНІАН.

❙
❙
❙
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Отаман УНР повернувся
У новому фільмі «Таємний щоденник Симона Петлюри» ролі Михайла Грушевського 
і Володимира Винниченка виконують Богдан Бенюк і Євген Нищук
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 Укладають спати чотирирічного 
сина:
 — На добраніч, синку, тобі вже, 
напевно, сон про зайчика сниться?
 На що дитина сонним голосом 
відповідає:
 — Поки що реклама.

* * *
 Купив чоловiк на ринку жабу, 
яка говорить, притягнув додому, ви-
рішив перевірити. Налив обом горіл-
ки, випили.
 Чоловiк:
 — Ну?
 Жаба:
 — Ква!
 Налив чоловiк по другій, випи-
ли.

 — Ну?
 — Ква!
 Випили по третiй — той самий 
ефект.
 Чоловiк, розсердившись:
 — Ну що ти все «ква» та «ква»?
 Жаба:
 — А що ти все «ну» та «ну»?

* * *
 Молодий хлопець робить звуко-
ізоляцію стін. Поруч стоїть його дід.
 Хлопець:
 — Цікаво, п’ять сантиметрів вати 
вистачить? Напевно ні. Сусід занадто 
галасливий. Доведеться робити 10 
або 15. Дідусю, а ти раніше як звукоі-
золяцію робив?
 — Писав листи у НКВС.

По горизонталі:
 1. Англійська свинина. 5. Хижий 
птах, якого використовували на полю-
ванні. 8. Хутряний чобіт народів Пів-

ночі. 9. Німецький вчений, іме-
нем якого названо ви-

нахід Івана Пулюя. 10. 
Мотузка із зашмор-

гом на кінці. 11. Гос-
тре запалення червоподібного відрос-
тка сліпої кишки. 13. Біблійна правед-
ниця, ім’ям якої названа одна з книг 
Старого Заповіту.  14. Глиняний посуд 
для молока та інших рідких продуктів. 
16. Відбиток на папері чи тканині зоб-
раження, зробленого самим худож-
ником або гравером. 20. Роман Гри-
горія Тютюнника. 21.  Ватажок козаць-
кого повстання проти польської шлях-
ти 1594—1596 років. 24. Віденський 
футбольний клуб. 25. Британський ад-
мірал, який закохався в дружину анг-
лійського посла в Неаполі леді Гаміль-
тон і загинув у Трафальгарській битві. 
26. Система владарювання азійських 
феодалів над завойованими земля-
ми. 27. Сибірська річка, права прито-
ка Лени.  28. Застаріла назва яшми.
По вертикалі:
 1. Нижче духовне училище в Ук-
раїні. 2. Індіанський човен. 3. Народна 
назва календули. 4. Хижий звір, з яким 
порівнюють наречену в обряді сватан-
ня. 5. Місце початку перегонів. 6. Фор-
менний знак на головному уборі, пере-

важно у військових чи службовців. 7. 
Друкарський верстат, який дозволяв 
складати і відливати суцільні рядки 
тексту. 12. Представники різних ЗМІ, 
яких допускають до висвітлення діяль-
ності тієї чи іншої особи або держав-
ного органу. 14. Найвища вершина ук-
раїнських Карпат. 15. Давньогрецький 
поет і драматург. 17. Італійське місто, 
де жив Фігаро із відомої комедії Бо-
марше. 18. Квітка, що стала символом 
пам’яті про загиблих у війні. 19. Орган, 
через який, як стверджує приказка, ле-
жить шлях до серця чоловіка. 21. Ак-
триса й радіоведуча, автор програми 
«Вечірній клуб актриси Лариси». 22. 
Ім’я чоловіка Діви Марії, що став бать-
ком Ісусові Христу. 23. Ситуація в кон-
курі, коли кінь раптово іде вбік перед 
перешкодою чи долає її поза визначе-
ними межами. ■

Кросворд №94
від 31 серпня—1 вересня
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Дара ГАВАРРА

 Не встигли очманілі чернівчани відій-
ти від нещодавнього візиту в рідне місто 
голлівудської зірки Міли Куніс (вона ж Мі-
лена Марківна Куніс) разом із чоловіком 
— Ештоном Кетчером (чи то Кучером), як 
прийшла черга «чманіти» бердянцям. Че-
рез роки відсутності до рідного міста на-
відалася ще одна зірка Голлівуду — Оль-
га Куриленко.
 Актриса, яка стала відомою в усьому 
світі завдяки ролі подружки Джеймса Бон-
да, покинула рідні пенати у 16 років, коли 
розпочала кар’єру моделі. Дівчина з «кому-
налки», що виросла у дуже скромних умо-
вах, упіймала свою пташку щастя випадко-
во: коли разом із мамою перебувала  на 
канікулах у Москві, її запримітив агент мо-
дельного агентства і запропонував пройти 
курси. На той час дівчинці було  лише 13. 
Відтоді все і почалося: Ольга поїхала в Па-
риж, де за півроку вивчила мову, почала 
з’являтися на сторінках, а то й обкладин-
ках таких модних журналів, як Elle, Madame 
Figaro, Marie Claire, Vogue. А потім її запро-
сили на зйомки до Голлівуду і відтак — вона 

кінозірка світової величини.
 Та все ж таки воно існує — тяжін-
ня землі. Рідної землі… Мабуть, 
далеко не всі жителі Бердянська 
і гості міста впізнали у дівчині в 
скромному непримітному платті, з 
розпущеним волоссям голлівудсь-
ку діву. А Ользі й не потрібна була 
зайва увага. Їй просто хотілося по-
ходити по теплому піску на пляжі, 
помилуватися заходом сонця, що 
ніби купається в морі. Що вона із 
задоволенням зробила, адже за-
ради цього і їхала на свою малу 
Батьківщину. «Останні літні дні на 
березі Азовського моря, місця, де 
я провела багато літ дитинства», 
— так скромно підписала свої 
фото в «Інстаграмі» мадам Кури-
ленко (актриса від початку тисячоліт-
тя є громадянкою Франції).
 Актриса не лише гуляла бе-
регом Азовського моря, плава-
ла, а й відвідала рідну школу в 
День знань. ■

з 10 до 16 вересня

 Овен (21.03—20.04). Для сiмейних людей 
досить складною буде друга половина тижня. На-
стане охолодження у стосунках, тож доведеться 
шукати компромiсне рiшення.
 Дні: спр. — 13; неспр. — 14.

 Телець (21.04—21.05). Ви можете полiп-
шити матеріальне становище. Все залежить від 
швидкого прийняття рішень. Не втрачайте мож-
ливості раніше за iнших дізнаватися про заду-
ми конкурентів. 
 Дні: спр. — 14; неспр. — 16.

 Близнюки (22.05—21.06). Дехто з вас 
почне грандіозний ремонт або придбає нове жит-
ло. З дітьми можливі проблеми, які виллються у 
великі витрати. Вигiднi проекти допоможуть ви-
рiшити фiнансовi питання.
 Дні: спр. — 16; неспр. — немає.

 Рак (22.06—23.07). У вас попереду дороги. 
Але вони не обмежаться іншими містами та краї-
нами, а вестимуть до нових знань, до нових перс-
пектив, до нових горизонтів можливостей.
 Дні: спр. — 13; неспр. — 15.

 Лев (24.07—23.08). Щоб досягти успiхiв, 
украй важливо задовольнятися раніше напрацьо-
ваним потенціалом, а надмірна активність у при-
дбанні нових знань, партнерів може в майбутньо-
му привести до застою.
 Дні: спр. — 10; неспр. — 12.

 Діва (24.08—23.09). Можливі пропозиції, 
які потребутимуть чималих зусиль. Буде велика 
спокуса відмовитися від усього, не змінюючи ні-
чого в житті. Але люди i звички можуть серйоз-
но підвести.
 Дні: спр. — 15; неспр. — 16.

 Терези (24.09—23.10). Зверніть увагу на 
тих, хто живе і працює поруч iз вами. Участь у ви-
рішенні багатьох ваших проблем братимуть ро-
дичi. Для декого цей перiод стане початком ко-
мерційних проектів.
 Дні: спр. — 14; неспр. — 15.

 Скорпіон (24.10—22.11). Удача чекає тих, 
хто займається інформаційним бізнесом. Якщо у 
вас трапиться поїздка, пам’ятайте, що доля пiдки-
нула її вам не для розваг, а для навчання.
 Дні: спр. — 13; неспр. — 16.

 Стрілець (23.11—21.12). Може помітно 
змінитися оточення, зникнуть старі друзі. Пiд час 
зустрічей iз цікавими людьми з’являться перс-
пективи на майбутнє. Ви зможете позбутися по-
ганих звичок.
 Дні: спр. — 11; неспр. — 13.

 Козеріг (22.12—20.01). У багатьох очіку-
ються переїзди. З’явиться можливість допома-
гати іншим людям. Турботи оточуючих поглина-
тимуть вільний час, але ви отримає вiд цього мо-
ральне задоволення.
 Дні: спр. — 13; неспр. — 15.

 Водолій (21.01—19.02). Можуть бути 
крайнощі — від бажання підпорядкувати парт-
нерів до готовності з головою зануритися в їхнє 
життя, забувши при цьому про своє. І те, й інше 
може обернутися самотністю.
 Дні: спр. — 15; неспр. — 16.

 Риби (20.02—20.03). У цей період бажано 
уникати судів, розлучень, різних розглядів. Зіткнен-
ня з правоохоронними органами може обернутися 
сумними наслідками не на вашу користь.
 Дні: спр. — 12; неспр. — 14. ■

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

Ольга Куриленко.❙

НА ХВИЛЯХ ПАМ’ЯТІ

«А я їду до моря…»
Ольга Куриленко відвідала місця свого дитинства

■

8—9 вересня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, короткочасний дощ, мiсцями грози. Вi-
тер схiдний, 7-12 м/с. Температура вночi +12...+14, удень +21...+23. 
Пiслязавтра температура вночi +12...+14, удень +21...+23.

Миргород: дощ, мiсцями сильний. Уночi +12...+14, удень 
+19...+21.
Вiнниця: дощ, мiсцями сильний. Уночi +11...+13, удень 
+18...+20.
Одеса: дощ, мiсцями сильний. Уночi +14...+16, удень +21...+23.
6 вересня температура води на узбережжi Чорного та Азовсь-
кого морiв становила 22-25 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 
23.
Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, мiсцями короткочасний 
невеликий дощ. Трускавець: уночi +11...+13, удень +21...+23. 
Моршин: уночi +11...+13, удень +21...+23.
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