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«Україні вкрай необхідно залучити хоча б один транш від Міжнародного 
валютного фонду до кінця 2019 року. Без цього доведеться запозичувати 
величезну суму на зовнішніх і внутрішніх ринках. Інвестори в такому випадку 
вимагатимуть набагато вищої прибутковості. Це обійдеться надто дорого».

Томаш Фіала
президент Європейської бізнес-асоціації

УКРАЇНА МОЛОДА

Тетяна МІЩЕНКО 

 У Києві 25 травня стартує 
уже 48-й Міжнародний кі-
нофестиваль «Молодість». 
Цьогоріч було подано понад 
дві тисячі заявок на участь 
у ньому з майже ста країн 
світу: 495 кінострічок пре-
тендували на включення 
до Міжнародного конкурсу 
повнометражних фільмів, 
768 — до короткометраж-
ного та 433 — до студентсь-
кого конкурсу. Знаково, що 
за право взяти участь у На-
ціональному конкурсі зма-
гались понад 200 українсь-
ких короткометражних 
картин.
 Фільмом-відкриттям 
стане картина режисера і 
продюсера Біллі Вайлдера 
«Дехто любить гаряченьке» 
(у нас більш відома під на-
звою «У джазі тільки дівча-
та»). Класичний голлівудсь-
кий фільм за участі Мерилін 
Монро, Тоні Кертіса та Дже-
ка Леммона цього року від-
значає своє 60-річчя. Аме-
риканський кіноінститут 

назвав цю картину найкра-
щою комедією всіх часів.
 У рамках кінофестива-
лю покажуть і легендарний 
фільм «Чужий». Першу кі-
нострічку майбутньої фран-
шизи світ побачив 40 років 
тому — у 1979-му. Вона на-
завжди змінила сприйняття 
глядачем жанрів «горор» та 
«наукова фантастика». Саме 
Ґіґер є автором дизайну Чу-
жого — найбільш упізнава-
ного образу монстра у світо-
вому кінематографі. Завдя-
ки цьому митець став во-
лодарем премії «Оскар» за 
«Найкращі візуальні ефек-
ти». 
 Конкурсну програму 
Molodist Teen Screen цьо-
го року відкриє українська 
кінокартина «Пекельна хо-
ругва, або Козацьке Різдво», 
автором сценарію якої є ві-
домий український казкар 
Сашко Лірник, а режисе-
ром — Міша Костров, відо-
мий за мультфільмом «Ми-
кита Кожум’яка». До речі, 
оператор «Пекельної хоруг-
ви...» Володимир Гуєвсь-

кий дебютував саме на «Мо-
лодості» у 1987-му.
 Виокремлює «Моло-
дість» програму українсь-
ких  прем’єр. Це: «Рубіж. 
Грубе шівська операція», 
режисерка Олеся Моргу-
нець-Ісаєнко; «Тут і те-
пер» / «Здесь и сейчас», ре-
жисер Олександр Шапіро; 
«365 днів, також відомі як 
рік» , режисер Дмитро Бон-
дарчук; «Рушковці. Шлях 
Майстра», режисер Олек-
сандр Парфьонов.
 Основною локацією фес-

тивалю традиційно є куль-
турний центр «Кінотеатр 
«Київ». На Поштовій площі 
столиці діятиме відкритий 
кінотеатр «Молодості».
 Вручатимуть нагороди 
лауреатам 48-ї «Молодості» 
у перший день літа, а 2 чер-
вня глядачі зможуть поди-
витись стрічки-переможці 
кінофестивалю. Найдостой-
ніший — найкращий фільм 
Міжнародного конкурсу 48-
го КМКФ — отримає 10 000 
доларів і статуетку «Скіфсь-
кий олень». ■

ТЕНДЕНЦІЇ

Місія 
лишається, 
але 
сумнівається
Інвестори негативно 
відреагували на перші 
призначення Президента 
Зеленського
Оксана СИДОРЕНКО

 Подальші призначення на високі поса-
ди людей із кола бізнесмена Ігоря Коломой-
ського можуть спричинити відтік інвес-
тицій з України, — таку думку висловив 
президент Європейської бізнес-асоціації та 
глава інвесткомпанії Dragon Capital Томаш 
Фіала. «На жаль, інвестори, судячи з реак-
цій на єврооблігації й на українську грив-
ню, відреагували на такі призначення не-
гативно. Перша реакція — негативна», — 
сказав Фіала на форумі «Відповідальність, 
довіра, інклюзивність: бачення реформ за-
втрашнього дня. Пропозиції громадянсь-
кого суспільства». — Чим більше буде се-
ред призначень людей з орбіти Коломойсь-
кого, тим швидше це призведе до зростання 
вартості наших запозичень і тим складні-
ше стане для корпорацій і для уряду залу-
чати гроші і в Україні, і за кордоном. Гро-
ші будуть дуже дорогими, може навіть ста-
тися відтік інвестицій», — сказав він у ку-
луарах форуму.
 За словами Фіали, у інвесторів виникає 
скепсис щодо подальшого потенціалу Ук-
раїни рухатися в напрямку встановлення 
верховенства права, вкрай важливого для 
залучення інвестицій в країну. Він також 
звернув увагу, що раніше озвучені Зеленсь-
ким імена радників з економічних реформ, 
а саме екс-міністра економічного розвитку 
і торгівлі Абромавічуса і екс-глави Мінфі-
ну Олександра Данилюка, не фігурують 
серед перших призначень в економічному 
блоці. «Призначення Геруса представни-
ком Президента в Кабміні я не назвав би су-
перпозитивним маркером», — додав він. 
 За словами Фіали, він поки не бачить, 
хто в адміністрації Президента відповіда-
тиме за роботу з бізнесом або за економічну 
політику. Тим часом для стабільності фі-
нансової ситуації Україні вкрай необхідно 
залучити хоча б один транш від Міжнарод-
ного валютного фонду до кінця 2019 року: 
«Без цього ми не отримаємо і макрофінан-
сової допомоги від ЄС, Світового банку. До-
ведеться запозичувати величезну суму на 
зовнішніх і внутрішніх ринках — і в тако-
му випадку від інвесторів вимагатиметься 
набагато вища прибутковість. А це обій-
деться дуже дорого».
 Нагадаємо, що місія Міжнародного ва-
лютного фонду скорочує графік роботи в 
Україні і не переглядатиме програму спів-
праці. Кабінет Міністрів офіційно підтвер-
див, що місія МВФ може достроково припи-
нити роботу в Україні, але поки що перего-
вори тривають. Неможливість здій снення 
запланованого перегляду програми stand 
by в умовах заявленого розпуску Ради і від-
ставки уряду змусила місію переглянути 
статус візиту. ■

■

Леонід ШКІЛІНДЕЙ

 На жаль, ситуація на фронті заго-
стрюється, хоч і залишається під кон-
тролем Об’єднаних сил. Найрезонан-
сніша подія тижня — потрапляння у 
полон вісьмох військовослужбовців 
Зброй них сил України. «За поперед-
ньою інформацією, восьмеро війсь-
ковослужбовців Збройних сил Украї-
ни зі складу Об’єднаних сил, рухаю-
чись на вантажному автомобілі побли-
зу населеного пункту Новотроїцьке, 
помилково відхилилися від визначе-
ного маршруту і потрапили на тимча-
сово окуповану територію, де були за-
тримані бойовиками збройних форму-
вань Російської Федерації», — ідеть-
ся у повідомленні штабу. Ймовірніше 
за все, діляться своїм баченням війсь-
кові, вони їхали за gps-навігатором. 
Незрозуміло, чому не спрацювали спе-
ціальні прилади, які дозволяють ко-
ригувати його повідомлення. Є інфор-
мація, що полонені «привезли» бойо-
викам документацію 53 ОМБР. У цій 
бригаді служить багато мешканців Лу-
ганщини, тож їхні особисті дані стали 
відомі окупаційній владі ОРДЛО, як і 
дані штурмового батальйону «Айдар», 
сформованого переважно з доброволь-

ців східного регіону. Наразі доля поло-
нених невідома. Військове керівниц-
тво вживає усіх можливих заходів для 
визначення місця перебування та по-
вернення військовослужбовців.
 Складну політичну обстановку в 
країні противник використовує для до-
сягнення своєї мети: у прифронтових 
містечках спостерігають військову ак-
тивність окупантів. У зоні відповідаль-
ності оперативно-тактичного угрупо-
вання «Схід» найскладнішою була об-
становка неподалік населених пунктів 
Водяне, Азов, Павлопіль, Українське, 
Гнутове, Верхньошироківське. На те-
риторії контролю оперативно-тактич-
ного угруповання «Північ» противник 
обстріляв наші позиції з автоматич-
них станкових гранатометів, велико-
каліберних кулеметів та снайперської 
зброї. Вогонь вівся з напрямку шахти 
Ізотова. Є троє поранених
 Старший солдат Олександр Беспа-
лов помітив спробу противника оточи-
ти взводний опорний пункт у Приазов’ї 
і разом із товаришами відкрив по воро-
гу вогонь, примусивши його відступи-
ти. Для прикриття своїх піхотинців во-
рог інтенсивно гатив із ручних проти-
танкових гранатометів, великокалі-
берних кулеметів та стрілецької зброї, 

посиливши вогонь по наших захисни-
ках, внаслідок чого Олександр отри-
мав поранення. Загрози його життю 
немає.
 Поблизу населеного пункту Шуми 
при відбитті атаки противника пора-
нення отримали також старший сол-
дат Олександр Поян та солдат Богдан 
Ворона. Військовослужбовцям надано  
невідкладну допомогу та організовано 
евакуацію. За виявлену мужність та 
відвагу старші солдати Олександр Бес-
палов і Олександр Поян, а також сол-
дат Богдан Ворона будуть представлені 
до нагород.
 Бійці 35-ї окремої бригади морської 
піхоти ВМСУ тим часом помстилися за 
загибель своїх побратимів Івана Сакаля 
та Дениса Козьми, які три тижні тому 
загинули в бою з російськими окупан-
тами. Морські піхотинці знищили ко-
мандира одного з батальйонів 5-ї бри-
гади противника та його заступника. 
Кадровий російський офіцер майор Єв-
ген Шабанов із позивним «Лунь» приї-
хав провести рекогносцировку на міс-
цевості та підірвався на міні. Також, 
за даними розвідки Об’єднаних сил, 22 
травня бойовики втратили одну бойо-
ву машину піхоти та один військовий 
вантажний автомобіль. ■

гривень 
витратили під час виборчої кампанії кандидати у 
президенти України, свідчать дані ЦВК.

Понад 1,7 млрд.
євро
технічної й фінансової допомоги надала 
Україні ФРН, написав посол України в Ні-
меччині Андрій Мельник у Twitter.

доларів
виділить Японія на відновлення Дон-
басу, за інформацією прес-служби 
Представництва ООН в Україні.

євро
передасть НАТО 

Україні на захоронення радіоактивних від-
ходів, повідомив заступник міністра оборони 
України з питань європейської інтеграції Ана-
толій Петренко.

українців
утримуються у в’язницях та інших пенітенціар-
них установах Росії, заявили в Міністерстві за-
кордонних справ України.

На 82 млн. 1,5 млн. Близько 5,1 тис.2,8 млн.
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

НА ФРОНТІ

Восьмеро бійців потрапили в полон
Найімовірніше — через оманливий gps-навігатор

■

ФЕСТ

Спіймати оленя
Легендарний київський кінофестиваль 
«Молодість» нагадає про 60-річчя 
голлівудської комедії з Мерилін Монро

■
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Олена ЯРОШЕНКО

 Центральна геофі-
зична обсерваторія ім. 
Б. Срезневського про-
вела щомісячне обсте-
ження на забруднення 
атмосферного повітря у 
столиці. Спостереження 
за станом забруднення 
атмосферного повітря 
у Києві в квітні прово-
дили на 16 постах. За-
галом по місту він висо-
кий. 
 У таких досліджен-

нях зазвичай визнача-
ють вміст чотирьох ре-
човин другого та тре-
тього класів небезпеки: 
діоксиду азоту, окси-
ду азоту, формальдегі-
ду та діоксиду сірки. За 
результатами квітневих 
спостережень, найбільш 
забрудненими у столиці 
були площі Деміївська 
і Перемоги та проспект 
Перемоги (поблизу мет-
ро Святошин). Високим 
рівнем забруднення ха-
рактеризувались також 

території поблизу ву-
лиць Каунаської, Семе-
на Скляренка, Бесса-
рабської площі, вулиць 
Академіка Стражеска, 
Олександра Довженка 
(поблизу метро Шуляв-
ка), Оболонського про-
спекту та бульвару Лесі 
Українки. Підвище-
ний рівень забруднен-
ня повітря зафіксували 
й на вулицях Інжене-
ра Бородіна та Попуд-
ренка, а також, як це не 
дивно... в Гідропарку.

 Низьким забруднен-
ням повітря характери-
зувався проспект Науки 
— рятує близькість Го-
лосіївського лісопарку.
 Порівняно з березнем 
2019 року рівень забруд-
нення повітря в Києві 
дещо підвищився за ра-
хунок невеликого зрос-
тання вмісту діоксиду 
і оксиду азоту та фено-
лу. А от у порівнянні з 
квітнем 2018-го, навпа-
ки, — знизився. Зокре-
ма, відмічають значне 
зменшення вмісту фор-
мальдегіду, деяке зни-
ження оксиду вуглецю, 
хлористого та фторис-
того водню. Втім нато-
мість зафіксували знач-
не зростання вмісту діок-
сиду сірки в столичному 
повітрі. ■

Людмила НІКІТЕНКО

 Чотириразова чемпіонка світу 
з фітнесу — 31-річна Оксана Оро-
бець із Черкас — порадувала ук-
раїнців новою перемогою. Вона 
стала лідеркою Arnold Classic 

Africa IFBB Elite Pro в категорії 
жіночий фітнес.
 Щорічний турнір, який у 
світі серед професіоналів iз фіт-
несу та бодібілдингу є найпре-
стижнішим, пройшов днями у 
Південо-Африканській Респуб-
ліці.
 Оксана, яка напередодні ра-
зом зі своїм братом-близнюком 
Максимом, також спортсменом, 
відзначала свій день народжен-
ня, показала на змаганнях чудо-
ву фізичну форму і залишила по-
заду багатьох достойних конку-
рентів.
 До речі, минулого року Ок-
сана виграла перший чемпіонат 
світу серед професіоналів Elite 
IFBB у жіночих категоріях із су-
марним призовим фондом 100 
тисяч доларів.
 Окрім Оксани Оробець, свої-
ми здобутками на фітнес-турнірі 
у Йоханнесбурзі можуть похва-
литися ще й українські спортс-
мени-чоловіки. Золоті медалі у 
категорії пляжний бодібілдинг 
здобули Дмитро Горобець i Сер-
гій Данилець. ■

У ПОЛОНІ

Звільнити 
заручників
Рідні просять Володимира Зеленського 
про реальні кроки щодо звільнення 
незаконно ув’язнених Росією
Інф. «УМ»

 Родичі заручників Кремля та правозахисники звернулися 
до Президента України Володимира Зеленського з пропози-
цією про конкретні дії для звільнення їхніх близьких. Вони, 
зокрема, пропонують запровадити посаду уповноваженого 
Президента з питань звільнення заручників Кремля, створи-
ти Координаційну раду з питань звільнення заручників при 
адміністрації Президента, публічно підтримати законопро-
ект «Про правовий статус і соціальні гарантії осіб, незаконно 
позбавлених волі, заручників, або засуджених на тимчасово 
окупованих територіях України та за її межами».
 Обрання нового Президента України призвело не тільки 
до початку перезавантаження влади, а й до зміни команди 
виконавців на ключових посадах, що стосуються й відпові-
дальних за гуманітарні питання, пов’язані з конфліктом на 
Донбасі. В команді Володимира Зеленського поки ще не виз-
начилися з відповідними кадрами, що створює додаткові пе-
решкоди для звільнення українських полонених.
 17 травня посаду уповноваженої Президента з питань 
мирного врегулювання конфлікту на Донбасі та представ-
ника гуманітарної підгрупи у Мінську залишила Ірина Гера-
щенко, яка обіймала цей пост із червня 2014 року. Ще через 
два дні про припинення своєї діяльності у Мінському процесі 
повідомив і Євген Марчук. 20 травня рапорт про відставку 
подав глава СБУ Василь Грицак. ■

РЕКОРДИ

Гопак об’єднує і 
перемагає
Понад 400 студентів одночасно 
станцювали український бойовий танок, 
встановивши національний рекорд
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 Студенти Харківського національного педагогічного уні-
верситету імені Г. Сковороди та учасники університетсько-
го ансамблю народного танцю «Зорицвіт» разом виконали 
відомий український танець гопак. Постановку, в якій бра-
ло участь 432 танцюристи, здійснила хорео граф, кандидат 
мистецтвознавства, доцент кафедри хореографії Ольга Ли-
манська. «Цим заходом ми хотіли залучити молодь до неви-
черпної скарбниці українського мистецтва, — сказала вона. 
— Козаки цим танцем підбадьорювали себе до бою. Тобто 
вони перед боєм танцювали гопака, а потім ішли і борони-
ли свою землю, свою неньку Україну».
 Яскраве дійство, організоване у міському парку імені 
Горького, привернуло увагу кількох тисяч глядачів, вра-
зивши їх красою і шаленою енергетикою хореографічного 
номера. Досягнення студентів було зафіксоване у категорії 
«Наймасовіше виконання українського народного танцю го-
пак студентами одного університету». Як повідомив пред-
ставник Книги рекордів України у Харкові Шахин Омаров, 
підготовка номера тривала кілька місяців і була успішно ре-
алізована. Автори ідеї планують найближчим часом побити 
власний рекорд, запросивши до танцю студентів з інших ре-
гіонів країни. 
 До речі, перше рекордне виконання цього ж танцюваль-
ного номера здійснено на подвір’ї старовинного замку поль-
ського міста Красичин. Тоді гопак станцювало 250 хлоп-
ців та дівчат із Польщі та України, які приїхали на міжна-
родний хореографічно-вокальний семінар. Організацією 
проекту займалися члени Об’єднання українців у Польщі. 
Харків’яни їхнє досягнення повторили через 4 роки з пере-
конливішим результатом. ■

■

■

Оксана СОВА

 У вівторок глава адміністра-
ції Президента Андрій Богдан 
повідомив, що команда Воло-
димира Зеленського збирається 
вирішити на референдумі питан-
ня домовленостей із Росією про 
припинення бойових дій на Дон-
басі. При цьому він відмовився 
називати «червоні лінії», які Зе-
ленський не готовий переступи-
ти в переговорах з президентом 
РФ Путіним. 
 Ідея перекласти на плебісцит 
відповідальність за цілісність 
України обурила вітчизняних 
державників і викликала бурх-
ливу зловтішну реакцію в ефірі 
«запоребрика».
 П’ятий Президент України 
Петро Порошенко закликав чин-
ного главу держави Володимира 

Зеленського роз’яснити, що мав 
на увазі Богдан, коли говорив про 
референдум про «мир із Росією». 
Порошенко констатував, що за-
яви Богдана викликали у грома-
дян побоювання, що команда но-
вого Президента готує ґрунт до 
капітуляції перед Росією. Таку 
ж думку останніми днями вис-
ловлюють більшість українсь-
ких політиків та громадських 
діячів, — як досвідчених, так 
і тих, які недавно озвучили на-
міри взяти участь у державно-
му управлінні. Так, фронтмен 
групи «Океан Ельзи» і лідер но-
воствореної партії «Голос» Свя-
тослав Вакарчук вважає безвід-
повідальним винесення питан-
ня про якісь мирні домовленості 
з РФ на всеукраїнський референ-
дум і жорстко розкритикував за-
яву Богдана, вказавши на небез-

пеку референдумів з питань на-
ціональної безпеки в умовах гіб-
ридної агресії Росії. «Виносити 
питання національної безпеки 
на референдум у часи, коли про-
тивник веде проти нас не лише 
гарячу війну, а й інформаційну 
— небезпечно і безвідповідаль-
но», — заявив Вакарчук. — «Ми 
знаємо як закінчувалися «рефе-
рендуми» на Донбасі й у Криму. 
Шкода, що новий глава АП цього 
не розуміє. Чи розуміє?» — пос-
тавив він риторичне запитання. 
«Так чи інакше, але це не нова 
політика. Це — стара політика», 
— резюмував Вакарчук.
 Тим часом у Кремлі вдоволе-
но заявили, що подібні ініціа-
тиви є «внутрішньою справою» 
України.  А спецпредставник Де-
рждепартаменту США з питань 
України Курт Волкер спрогно-
зував, що підтримка Зеленсь-
кого може різко упасти, якщо 
він зважиться піти на поступки 
Росії по Донбасу. Умовою миру 
він назвав ліквідацію «ДНР» і 
«ЛНР», виведення російських 
військ і техніки з території Ук-
раїни, а також розміщення ми-
ротворчого контингенту в ОРД-
ЛО в рамках Мінських домовле-
ностей. ■

ПРОБЛЕМИ РОСТУ?

Маніпуляція миром
Чи повинні виноситися на референдум 
питання національної безпеки

■

МОНІТОРИНГ

В Гідропарку не дихається
Де в Києві найбрудніше повітря, з’ясували геофізики

■

ЗНАЙ НАШИХ!

Чемпіони 
— красуні 
і красені
Черкащанка Оксана 
Оробець перемогла 
у найпрестижнішому 
світовому 
фітнес-турнірі

■

Оксана Оробець святкує перемогу.
Фото зi сторінки чемпіонки у «Фейсбуці».

❙
❙

українських 
компаній
експортують то-

вари в ЄС, відзвітувала прес-служба 
Міністерства економіки.

14 тис.
будинки
м о ж н а 
буде зво-

дити в Україні після затвердження нових де-
ржавних будівельних норм, пояснили в Мін-
регіонбуді.

житла
в Україні 
продає-

ться в розстрочку, заявив експерт із 
питань нерухомості Андрій Ярема.

українців
схвалюють обрання Епі-
фанія предстоятелем ПЦУ, 

такі результати опитування оприлюднив за-
ступник директора Київського міжнародно-
го інституту соціології Антон Грушецький.

польській 
компанії
працюють ук-

раїнці, повідомляє агентство Bloomberg досліджен-
ня рекрутингового агентства Personnel Service.

150-метрові Понад 50% 36% У кожній 5-й
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«Раптом ми побачимо якісь відверті антиукраїнські порухи з його боку (Президента 
Зеленського. — Ред.) — повірте мені, Майдан дуже швидко збереться».

Василь Шкляр
український письменник

УКРАЇНА МОЛОДА

Інна СТЕПАНЧУК 

 Очільник уряду Володимир Гройсман подав 
заяву про відставку під час засідання уряду в 
середу, 22 травня. Про своє рішення піти з по-
сади він оголосив у понеділок, одразу після 
інавгурації Президента Володимира Зеленсь-
кого. Останній дорікнув урядовцям «шокую-
чими тарифами, принизливими зарплатами і 
пенсіями, болючими цінами, неіснуючими ро-
бочими місцями», а також «міфічними доро-
гами, які ремонтуються тільки у чиїсь бурх-
ливій уяві». Та порадив «узяти аркуш, руч-
ку і звільнити свої місця». Негативна оцін-
ка діяльності уряду з вуст нового очільника 
держави вочевидь стала повною несподіван-
кою для Прем’єра, адже після другого туру 
виборів Гройсман зустрічався з Володимиром 
Зеленським. «Це була перша зустріч і перше 

знайомство», — розповів Гройсман журналіс-
там. Він обмінявся з Зеленським своїм бачен-
ням ситуації й у нього склалося «абсолютно 
нормальне враження» про обраного Президен-
та. Та додав, що його уряд працюватиме і за 
нового Президента, а дострокових виборів у 
ВР він не очікує. Та не так сталося, як гадало-
ся — у Президента було своє бачення ситуа-
ції. Амбітний Гройсман до поради дослухався 
— взявся за ручку і аркуш... 
 Прем’єр наголосив, що не тримається за по-
саду і йому «не соромно, як ми реагували на 
виклики кризи». «На сьогодні країна у доброму 

стані. Маємо валютні резерви понад 20 млрд. 
доларів. Ми провели реформу децентралізації, 
збільшили місцеві бюджети, втричі підвищили 
мінімальну заробітну плату», — додав він. 
 Яку гру затіяв сам Прем’єр, не є таємницею: 
він має намір потрапити до парламенту і сфор-
мувати в новому скликанні «команду професіо-
налів». 
 «Привіт, дефолт! Хочеш узурпувати вла-
ду — готуйся за все відповідати! Зе потяг-
нув ковдру, Гройсман відпустив її, — відреа-
гував на відставку глави уряду політолог Во-
лодимир Цибулько у «Фейсбуці». — Зеленсь-
кий тепер має перекласти відповідальність за 
економічний стан на свою невловиму коман-
ду. Адже Гройсман як зрілий політик, котрий 
не тримається за крісло, точно знає ціну своїм 
рішенням, тому він — єдиний, хто не боїться 
і пішов на пряму конфронтацію з командою 
Зеленського в економічній площині». Експерт 
додав, що «при Гройсмані економіка зроста-
ла 12 кварталів поспіль». «І тепер, у рік коло-
сальних виплат боргових зобов’язань, викли-
ки, які постають перед Зеленським, — не про-
валити переговори з МВФ, де у Гройсмана за-
вжди була сильна позиція, тобто не допустити 
дефолту й не дати Коболєву підняти ціну на газ 
iз червня. Тут Зе настільки обнадіяв виборця, 
що політичний дефолт його команди теж про-
глядається за економічним. Зараз до Києва 
приїхала місія МВФ. Якщо не буде підписано 
меморандум, ми можемо ввійти в дефолт во-
сени, і вибори не будуть тим клапаном, котрий 
спустить пару громадянського невдоволення», 
— додав Цибулько. ■

ОЦІНКИ

Закриті списки 
призведуть 
до узурпації 
влади, 
— вважає народний депутат 
Сергій Шахов
Інф. «УМ»

 Проведення позачергових виборів за закритими 
списками призведе до узурпації влади олігархами. Про 
це заявляють у партії «Наш край». За словами народ-
ного депутата Сергія Шахова, у разі внесення запропо-
нованих змін виборці матимуть змогу обирати лише по-
між партій та не впливатимуть на те, хто саме з канди-
датів пройде до парламенту.
 «Зміни, за які мали голосувати депутати, означа-
ють повернення диктатури партійних лідерів та олі-
гархів у парламенті. Сьогодні мажоритарна система 
є єдиною системою, за якої народний депутат може 
дивитись в очі людям, слухати людей, відчувати про-
блеми людей. У нас мають бути або відкриті спис-
ки, або збережена мажоритарна складова», — заявив 
Шахов.
 «Якщо йдемо до Європи — люди повинні бачити 
людей. Якщо депутати проголосують зміни до закону — 
ми отримаємо ручний парламент, яким керуватиме не-
велика група партійних лідерів під контролем олігархів. 
По-перше, хто з кандидатів у депутати та на якій позиції 
включатиметься до виборчого списку, визначатимуть 
винятково лідери партій та олігархи, які їх фінансують. 
По-друге, у партійної верхівки залишиться можливість 
позбавляти мандату самостійних депутатів, які чинять 
за совістю, а не за вказівкою», — наголосив народний 
депутат.
 «Не на такі зміни чекали люди! У своїй інавгурацій-
ній промові Президент України Володимир Зеленський 
вимагав від Верховної Ради запровадити відкриті спис-
ки. Сьогодні цією вимогою знехтували», — заявив Сер-
гій Шахов. 
 Партія «Наш край» виступає проти поновлення дик-
татури партійних лідерів та олігархів — це зведе нані-
вець децентралізацію та загальмує розвиток демократії 
у нашій державі. «Виборча система має змінюватися 
винятково шляхом запровадження відкритих списків. 
Виборці мають право обирати не лише поміж партій, а 
й серед конкретних депутатів, які відстоюватимуть їхні 
інтереси», — підсумували у політичній силі. ■

■НА ПЕРЕПРАВІ

За старим 
законом — на 
нові вибори
Верховна Рада провалила 
голосування за президентськi 
правки у виборче законодавство
Катерина БАЧИНСЬКА

 Щоб розпочати позачергове засідання Верхов-
ної Ради, Андрію Парубію не вистачало депутатів 
у залі.  Він кілька разів намагався зібрати пар-
ламентаріїв до сесійної зали, щоб відкрити засі-
дання. Засідання розпочалося із заяви спiкера 
про те, що рішення Зеленського розпустити Вер-
ховну Раду є неконституційним. Проте, незважа-
ючи на такі заяви, депутати таки почали розгля-
дати правки до виборчого законодавства. Напере-
додні під час консультацій із Президентом голови 
фракцій говорили про те, що Зеленський пропонує 
зменшити прохідний бар’єр, відмовитися від «ма-
жоритарки», проте залишити закриті списки. 
 Під час свого виступу за трибуною лідер фрак-
ції БПП Артур Герасимов заявив, що проти пре-
зидентського законопроекту із закритими спис-
ками, тому фракція не голосуватиме за прези-
дентські пропозиції. «Яку б систему ми не об-
рали, списки мають бути відкритими. А те, що 
пропонує Зеленський, — це ширма. Ніяка відмо-
ва від «мажоритарки» не допоможе, якщо у спис-
ках можна буде ховати своїх бізнес-партнерів», 
— заявив Герсимов. Підтримали позицію БПП і 
в «Народному фронті». Аргументували тим, що 
також проти закритих списків, і якщо і реформу-
вати виборче законодавство, то не лише у двох ас-
пектах. «Нам сьогодні подають закриту виборчу 
систему, політичну корупцію і рабство депутатів 
у фракціях. За це фракція «Народний фронт» точ-
но голосувати не буде», — заявив голова фракції 
Максим Бурбак. 
 В опозицію до «Народного фронту» та «БПП» 
стали депутати «Самопомочі», «Батьківщини» та 
«Опозиційного блоку». Заявивши, що підтриму-
ють президентський законопроект і готові відда-
ти за нього голоси. На думку «Самопомочі», на 
даному етапі головне — позбутися «мажоритар-
ки». «Різниця між «мажоритаркою» та «пропор-
ційкою» є. Знаєте яка? «Мажоритарка» коштує 
українцям сотні мільйонів гривень, які платять 
мажоритарникам у парламенті, щоб вони потім 
голосували за корупційні бюджети у Верховній 
Раді», — заявив голова фракції «Самопоміч» 
Олег Березюк. 
 Урешті, голосування провалили, і голова за-
крив засідання. Представник Президента у Вер-
ховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що депу-
тати зірвали всі домовленості з Президентом: 
«Ми за всі прогресивні речі — відкриті списки, 
зниження прохідного бар’єру, гендерні квоти та 
інше. Але треба зважати на короткий проміжок 
часу, який ми маємо до виборів. Тому в цей пе-
ріод, який є, ми хотіли хоча б трішки очистити-
ся. Рада не підтримала ці ініціативи, хоча обіця-
ла Президенту протилежне», — заявив Руслан 
Стефанчук. Сам Зеленський після голосування 
в Раді на своїй сторінці у «Фейсбуцi» знову на-
писав у своєму стилi: «Верховна Рада провали-
ла законопроект про зміну виборчого законо-
давства. Старі політики обрали стару систему, бо 
лише вона дає їм шанс подовжити політичне жит-
тя. Вони розраховують за гроші та гречку знову 
пролізти до парламенту. Але я переконаний, що 
вони помиляються. І навіть у мажоритарних ок-
ругах ви оберете нових політиків, здатних зміни-
ти країну не на словах, а на ділі. То що? Зробимо 
їх разом? 21 липня».
 Наступне чергове засідання Верховної Ради 
відбудеться вже 28 травня. ■

ДО РЕЧІ

 Cьогодні  набув чинності указ Президента України Во-
лодимира Зеленського про дострокове припинення повно-
важень Верховної Ради VIII скликання і призначення поза-
чергових виборів на 21 липня. 

■

■

ВІДСТАВКА

Гра 
Гройсмана 
Прем’єр-міністр 
вирішив піти з посади. 
Що далі?

■

Катерина БАЧИНСЬКА

 Вiдразу після інавгура-
ції відбувся бум призначень 
на ключові посади в оточенні 
Президента. У першу чергу, 
змiни вiдбулися в Генераль-
ному штабі Збройних сил Ук-
раїни та адміністрації Прези-
дента. 
 Володимир Зеленський 
звільнив Віктора Муженка з 
посади начальника Геншта-
бу та призначив на цю посаду 
Руслана Хомчака. Він до цього 
— перший заступник команду-
вача Сухопутних військ Украї-
ни з 2016 року, генерал-лейте-
нант, а ще учасник бо йових дій 
на Донбасі, зокрема подій під 
Іловайськом.
 Главою адміністрації Пре-
зидента призначено адвока-
та Ігоря Коломойського та 
близького соратника Зеленсь-
кого Андрія Богдана. Першим 
заступником голови Служ-
би безпеки України і началь-
ником Головного управління 
з боротьби з корупцією та ор-
ганізованою злочинністю Пре-
зидент призначив Івана Бака-
нова. Соратник Зеленського 
працював керівником «Студії 
Квартал-95» і не мав досвіду 
роботи у правоохоронних ор-
ганах. Ключові посади в ад-
міністрації Президента також 
зайняли друзі та соратники 
Зеленського — власник про-
дакшн-студії Кирило Тимо-
шенко, сценарист «Кварталу-
95» Юрій Костюк, продюсер і 

сценарист «Кварталу-95» Сер-
гій Трофімов i співзасновник 
«Кварталу-95» Сергій Шефір.
 Таким чином, за підсум-
ком указів, на посадах в ад-
міністрації Президента пра-
цюватимуть уже шість друзів 
i бізнес-партнерів Володими-
ра Зеленського. Експерти ж 
зазначають, що кількість їх 
збільшиться, адже поки це не 
всі призначення. ■

А ТИМ ЧАСОМ...

Негайно — у вiдставку
 На сайті адміністрації Президен-
та зареєстрували електронну пети-
цію «За відставку Президента Во-
лодимира Зеленського». Тiльки за 
одну добу вона зібрала 100% необ-
хідних голосів (25 тисяч).
 Автор петицiї Максим Безрук 
звернувся до Президента: «Ваша 
особа зовсім не об’єднує більшість 
українців. Ви консолідували про-
тест, не даючи конкретних обіця-
нок і політичних орієнтирів, однак 
тепер, після обрання та інавгурації, 
ви не можете не мати конкретного 
шляху. І перші ж ваші заяви та дії 
розчаровують ваших виборців, роз-
бивають цю тимчасову ситуативну 
народну консолідацію», — йдеться 
в тексті петиції.
 «Складається неприпустима си-
туація, коли «слуга народу» не має 
моральних зобов’язань перед своїм 
народом, сформованих у передви-
борчому процесі. Тому ми, народ 
України, вимагаємо вашої негайної 
відставки», — зазначає автор.

■

ВІДДІЛ КАДРІВ

«Квартал» в 
адміністрації Президента
Андрій Богдан, який пiдпадає пiд закон 
про люстрацiю, став главою адміністрації 
Президента. Хто зайняв iншi ключові 
позиції?

■
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П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 24—25 ТРАВНЯ 2019РЕЛІГІЯ
Ірина ГАСАНОВА
(Інтернет-видання «Апостроф»)

24 травня збирається Синод Пра-
вославної церкви України (ПЦУ). 
За словами її предстоятеля мит-
рополита Епіфанія, розглянуть 
ситуацію всередині новостворе-
ної церкви, дадуть оцінку діям 
ієрархів i приймуть рішення для 
зміцнення єдності церкви. Поря-
док денний другого після ство-
рення ПЦУ Синоду поставив її 
почесний Патріарх Філарет (Де-
нисенко)— колишній глава УПЦ 
(КП). Він заявив, що не має на-
міру ліквідувати Київський пат-
ріархат, а потрібно внести змі-
ни до статуту ПЦУ, щоб замість 
дарованої Константинополем 
митрополії стати патріархією. 
Також Філарет розповів про по-
рушення домовленостей iз ним 
iз боку Президента Порошенка і 
предстоятеля ПЦУ митрополита 
Епіфанія.
Водночас визнання ПЦУ інши-
ми помісними православними 
церквами затягується, а дії по-
чесного патріарха можуть ство-
рити підстави для відкликання 
Томосу. Яка ймовірність цього, 
через що виникли розбіжності 
в церкви, а також чи можливе 
об’єднання всіх православних 
церков в Україні, ми поговорили 
з митрополитом Львівським Ма-
карієм (Малетичем) — колишнім 
предстоятелем УАПЦ (Українська 
автокефальна православна цер-
ква), що об’єдналася з УПЦ (КП) 
до нової церкви.

 ■ Чи не свідчать протиріччя, ви-
несені Патріархом Філаретом у пуб-
лічну площину, що в отриманні Томо-
су більше був зацікавлений Прези-
дент Порошенко, ніж духовенство?
 — Почесний Патріарх Філарет на 
прес-конференції сказав, що Бог керує. 
Додам, що Бог керує за нашими молитва-
ми, надіями і прагненнями. Єдиної авто-
кефальної православної церкви прагнули 
понад 70% українців. Це прагнення від-
чув Президент Порошенко і взявся його 
реалізовувати. Ми вдячні і йому, і депу-
татам Верховної Ради за їхні зусилля. Та-
кож маємо дякувати дипломатам — на-
шим та іноземним. Думаю, що без під-
тримки провідних держав Вселенський 
Патріарх, можливо, не погодився б на-
дати Томос. Хоча Президенту Порошен-
ку я одразу сказав, що для нього це є ри-
зикованою справою з точки зору політи-
ки. Так воно і сталося на виборах.
 ■ Хто з іноземних дипломатів зус-
трічався з вами і про що говорили?
 — Зі мною зустрічались диплома-
ти різних країн. Розмова йшла про готов-
ність отримання Томосу. На той момент я 
і наші архiєреї були до цього готові.
 ■ Філарет заявив, що не зби-
рається ліквідовувати Київський 
патріархат і міняти реєстрацію на 
ПЦУ. Чи змінила реєстрацію ваша 
церква, яка також увійшла до ПЦУ?
 — Ми поки також не ліквідовані у 
державному реєстрі. Поясню, чому. Не-
правду говорили деякі державні чинов-
ники, публічно заявляючи, що Київсь-
кий патріархат ліквідовано. Рiч у тiм, що 
почесний Патріарх Філарет надав лише 
копії, а не оригінали документів, які не-
обхідні для ліквідації. Коли мене попро-
сили здати документи для ліквідації, я 
відповів, що до того часу, доки не поба-
чу оригіналів з іншої сторони, не віддам 
своїх.
 ■ Не вірите у ПЦУ?
 — Віра у ПЦУ в мене тверда. Я й на-
далі робитиму все для єдності та розвит-
ку церкви. Саме для цього і потрібно, щоб 
обіцяне виконували всі сторони, зокре-
ма, щоб разом були ліквідовані УПЦ (КП) 
і УАПЦ. Я передбачив подібні труднощі, 
тому й відмовився від ордена Ярослава 
Мудрого, нагородити яким мене пропо-
нував Порошенко. Не хотів, щоб мене ра-
зом iз Героєм України (Патріарх Філарет, 
якого Президент Порошенко нагородив 
цим званням у січні 2019 року. — «Апос-
троф») журналісти критикували за чва-
ри у новій церкві. Якби тоді чинний Пре-

зидент Порошенко спитав моєї поради, 
то я запропонував би йому, що перш ніж 
присвоювати звання Героя України вла-
диці Філарету, необхідно було дочекати-
ся, доки останній здасть оригінали доку-
ментів для ліквідації УПЦ (КП).
 ■ Як ставитесь до ідеї Філаре-
та на Соборі змінити Статут, щоб за-
мість митрополії вимагати патріар-
хію?
 — То є безглуздям! Церква, яка щой-
но отримала Томос, має не посади діли-
ти, не двовладдя створювати і тим біль-
ше не Статут міняти, а гуртувати свяще-
ників i парафії, можливо, і з церкви, яка 
не приєдналася. Потім треба пожити ра-
зом, прибрати всі суперечки і вже після 
цього збирати Собор, щоб вносити зміни 
до Статуту.
 ■ Потрібно узгоджувати зміну 
Статуту з Константинополем? Філа-
рет стверджує, що ні, а дехто зi свя-
щеників та експертів пишуть, що 
тоді можемо втратити Томос.
 — Все прописано в Томосі і Статуті. 
По-перше, в нас патріарха немає, немає 
Київського патріархату, а є Помісна цер-
ква. Восени 2018 року Вселенський пат-
ріарх надіслав листи владиці Філарету і 
мені, у яких називає його колишнім мит-
рополитом Київським, а мене — колиш-
нім митрополитом Львівським. Отже, ще 
до Об’єднавчого собору 15 грудня ми 
вже стали рядовими єпископами. Мож-
на фантазувати, назвати себе почесним 
чи пожиттєвим патріархом, але є канони 
— правила церкви, прописані у Статуті. 
Для мене він не є грецьким, це є Статут 
нашої Помісної автокефальної церкви.
 ■ Що вам відомо про домовле-
ності про розподіл керівництва цер-
квою: Філарет внутрішніми справа-
ми, а Епіфаній — зовнішніми? У при-
сутності інших ієрархів це обговорю-
валось?
 — Треба було тоді митрополита Епі-
фанія не предстоятелем обирати, а при-
значити керівником відділу зовнішніх 
відносин. Не може предстоятель не зай-
матися церквою, щоб замість нього цим 
займався неіснуючий патріарх. Мені як 
єпископу таке навіть боляче чути.
 ■ За словами Філарета, на пер-
шому Синоді духовенство хотіло 
його змістити. І його секретар це під-
твердив перед журналістами, додав-
ши, що таку ініціативу не підтримали 
архієреї. Ви були на тому Синоді?
 — Був. І скажу, що тому священику 
після таких слів потрібно сповідатись і ка-
ятись у сказаному. Я заявляю, що навіть 
розмови не було про відсторонення вла-
дики Філарета. Інші архієреї вам те саме 
засвідчать. Були інші питання. Зокрема, 
митрополит Вінницький і Барський Симе-
он (перейшов від УПЦ до ПЦУ. — «Апос-
троф») говорив, що місто Київ потрібно 
закріпити за предстоятелем Епіфанієм, а 
Київську єпархію — за владикою Філа-
ретом, на що Філарет відповів: Епіфаній 
матиме те, що до цього часу мав. І мит-
рополит Епіфаній не лише погодився, а й 
стримував митрополита Симеона, митро-
полита Іоана Черкаського та Чигиринсь-
кого, а також мене, щоб не сперечали-
ся щодо цього питання. Так що владика 
Філарет повинен подякувати йому.
 ■ Якщо є такі гострі супере-
чки, то як узагалі вдалося провести 
об’єднавчий Собор 15 грудня? Ши-

рокій громадськості таке не пові-
домляють...
 — Так я вам першим і розповім. За 
ті три години Президент Порошенко тричі 
викликав мене. Приходжу — вони сидять 
у кімнаті по протилежні боки: Порошенко 
у кутку, а владика Філарет — під стіною і 
ставить умови, одну за одною. Спочатку, 
щоб митрополит Михаїл (митрополит Во-
линський і Луцький; зняв свою кандидату-
ру від КП на предстоятеля ПЦУ. — «Апос-
троф») зняв свою кандидатуру на пред-
стоятеля. А чому митрополит Михаїл як 
архієрей Київського патріархату не може 
висуватися, владика Філарет не поясню-
вав. Просто сказав, що то є його благосло-
вення. І я вмовляв митрополита Михаїла, 
щоб заради проведення Собору він зняв 
свою кандидатуру. Той погодився на це 
перед другим туром. Йшла вже третя го-
дина. Мене знову покликали на розмову. 
Цього разу Філарет вимагав від мене га-
рантій, що архієреї УАПЦ голосуватимуть 
за митрополита Епіфанія. Я пояснив, що 
це неможливо при таємному голосуванні. 
Але він наполягав. Уже й Президент Поро-
шенко просив мене поговорити з архієрея-
ми. Але архієреї відповіді мені не дали. А 
у Філарета виникла ще одна вимога. І вже 
не витримав я, сказавши йому, що не мож-
на ставити стільки вимог, коли під Софією 
на площі чекають люди, політична еліта, 
а у Великій Софії чекає духовенство, яке 
зібралось на Собор!
 ■ Якою була третя вимога?
 — Значить, три церкви висували 
свого кандидата на предстоятеля. Від 
УПЦ (КП) був митрополит Епіфаній, від 
УПЦ (МП) — митрополит Симеон, і ми 
також мали запропонувати когось із ар-
хієреїв. Філарет говорив, що він чув, наче 
УАПЦ висуватиме єпископа Іларіона Руд-
ника (єпископ Едмонтонський УПЦ Кана-
ди Константинопольського патріархату. 
— «Апостроф»). Він вважав, що пот-
рібно обирати когось із українських ар-
хієреїв. З єпископів УАПЦ ніхто не хотів. 
Нарешті я вмовив архієпископа Хар-
ківського і Полтавського Афанасія, і той 
як добра людина та архієрей погодився, 
щоб тільки не зривати Собор. Після ви-
конання цієї умови Філарет пішов на Со-
бор.
 ■ Як Філарет погодився не вису-
вати себе на предстоятеля?
 — Восени 2018 року я написав лис-
та Вселенському Патріарху з проханням 
прийняти мене з єпископатом у лоно Кон-
стантинопольської церкви і зазначив, що 
як предстоятель УАПЦ ніякі умови не ви-
суваю. Тоді й Філарет змушений був так 
само написати. Таким чином, було під-
готовлено протоколи про те, що всі ар-
хієреї, крім нас двох, можуть висувати 
свої кандидатури на предстоятеля. І коли 
Філарет обурювався, чому він не може 
бути предстоятелем, митрополит Емма-
нуїл (митрополит Гальский — екзарх у 
Києві від Константинопольського пат-
ріархату. — «Апостроф») показав йому 
того листа.
 ■ У вас давні непорозуміння з 
Філаретом. Розкажіть, як то стало-

ся.
 — Він як предстоятель УПЦ — ек-
зарх України (а тоді вся церква входи-
ла до Московського патріархату) у 1989 
році заборонив мене загальною заборо-
ною з іншими священиками за те, що я 
вийшов iз підпорядкування Російськiй 
церквi і ввійшов у лоно УАПЦ. А коли у 
1992 році митрополита Філарета не об-
рали патріархом Московським, він і сам 
відійшов від Російської церкви, проте за-
борону мене у священнослужінні так і не 
зняв. Патріарх Димитрій (був предстоя-
телем УАПЦ. — «Апостроф») пропону-
вав йому приєднуватися до новоство-
реної УАПЦ, яка на 1992 рік налічувала 
470 парафій у Львівській єпархії, 300 — 
у Тернопільській, 408 — в Івано-Фран-
ківській та багато парафій по всій Україні. 
Митрополит Філарет відмовився катего-
рично.
 ■ Що завадило об’єднанню у 
2015 році?
 — Я тоді перетерпів багато, але, дя-
кувати Богу, вистояв. Філарет називав 
мене московським агентом. Його вже 
тоді підтримувала вся державна маши-
на, ЗМІ були на його боці. Проте я й за-
раз переконаний, що якби у 2015-му я по-
годився на його умови, то ми б i досі не 
отримали Томосу.
 ■ Що то були за умови?
 — Поглинання — все під нього. Та-
кож Філарет наполягав на патріархії і, 
звісно, лише він — Патріарх. Я вже тоді 
розумів, що Константинополь на таке не 
погодиться. З 2000 року я домовляв-
ся через митрополита Костянтина Бага-
на (предстоятель УПЦ у США Констан-
тинопольського патріархату та перво-
ієрарх УАПЦ у діаспорі. — «Апостроф») 
про зустріч iз Вселенським Патріархом: 
спочатку з митрополитом Костянтином, 
потім з архієпископом Всеволодом. Не 
Патріарх Філарет цим займався, а його 
архієреї їздили декілька разів до Конс-
тантинополя за моєю домовленістю.
 ■ Чому не їздив Філарет?
 — Бо його там, напевно, не хотіли 
бачити в куколі. Запитайте мене, чому я 
не поїхав на вручення Томосу.
 ■ Чому?
 — Через Філарета. Мене внесли у 
список, але потім вирішили, що якщо він 
не їде, то й Макарія не буде. Філарет же 
не погоджувався стати збоку від новооб-
раного предстоятеля Епіфанія при вру-
ченні Томосу. Але інші архієреї і я також 
не сприйняли би (а у Вселенській Пат-
ріархії, думаю, цього б не допустили), 
щоб необраний та невизнаний Патріарх 
отримував Томос.
 ■ Вас усе влаштовує у цьому 
об’єднанні? Отримали інший кафед-
ральний собор у Києві за те, що ус-
тупили Андріївську церкву Констан-
тинопольському патріархату?
 — Мені прикро, що хоча Верхов-
на Рада своїм рішенням віддала Анд-
ріївську церкву Вселенській Патріархії, 
але досі, як мені відомо, не укладено до-
говір оренди між заповідником «Софія 
Київська» та Вселенською Патріархією. Є 

договір про стилобат, але ключі від ньо-
го, як стало мені відомо, не віддає почес-
ний Патріарх Філарет. Щодо нашого ка-
федрального собору, то я розраховую на 
сприяння митрополита Еммануїла у пере-
дачі нам храму Спаса на Берестовій. За 
моєю інформацією, необхідні докумен-
ти були підготовлені, але чекали на доз-
віл від адміністрації Президента. Вже й 
Президент змінився, а ми чекаємо. Ми 
не проти були Кирилівської церкви і Теп-
лої Софії (частина приміщень заповідни-
ка Софія Київська. — «Апостроф»), про-
те нам їх не пропонували.
 ■ Чи дійсно існує загроза від-
кликання Томосу?
 — Можливо, якщо таке неподобство 
продовжиться, якщо недіючий Патріарх 
продовжить у тому самому напрямі і його 
підтримуватимуть деякі політики, а обра-
ний предстоятель, не діючи, буде мовча-
ти.
 ■ Як можна припинити таке не-
подобство?
 — Ми як єдина Помісна церква має-
мо увійти у канонічне русло. Я запропо-
нував зібрати Синод і звернутися до Все-
ленського Патріарха (за статутом він має 
вищий суд над кожним архієреєм) з про-
ханням розглянути поведінку почесного 
Патріарха Філарета. Не всі зі мною по-
годжуються: говорять, що ми є самостій-
ною церквою. Самостійні — зробіть самі! 
Не можете самі — звертайтесь до тих, 
хто може. Але не припустимо далі гань-
бити новостворену церкву, яку 100 років 
прагнули український народ і духовенс-
тво. Далі предстоятель митрополит Епі-
фаній і члени Синоду мають прийняти рі-
шення про молитовне поминання пред-
стоятеля, а на Богослужінні з ним серед 
інших архієреїв збоку мають стояти ко-
лишні предстоятелі УПЦ (КП) та УАПЦ. 
Тим більше що до об’єднаної церкви при-
єднались два архієреї з третьої право-
славної церкви. Ті рішення треба прого-
лосувати, зафіксувати виставити на за-
гал. Тоді і Константинополю буде приєм-
но, і навіть Москва зрозуміє, що в нас у 
церкві встановлюється порядок.
 ■ Ви не згодні з тим, що Україні 
з її православною парафією потріб-
на патріархія, а не митрополія?
 — На патріархію можемо претенду-
вати, якщо почнеться приєднання біль-
шої частини третьої православної церкви. 
Думаю, що тоді і Вселенська Патріархія, 
і Помісні церкви (окрім Москви, звісно) 
не будуть цьому заперечувати. Невідомо, 
коли так станеться.
 ■ УПЦ наполягає, що, за кано-
нами, спочатку ви та інші єпископи 
мають повернутися у ту церкву, яку 
розкололи. Ви не згодні?
 — Коли я ще був предстоятелем, 
то говорив Блаженнійшому митрополи-
ту Онуфрію: «Ваше Блаженство, зробіть 
перший крок — відійдіть від Москви, і 
я одразу зроблю другий — прийду до 
вас на поклон і будемо об’єднуватись». 
А інакше про що може бути розмова?
 ■ Що відповів Онуфрій?
 — Що це не так просто. Я йому тоді 
сказав, як у далекому 1989-му я пер-
шим відійшов від Російської церкви. Я 
був простим священиком у Мостиському 
районі на Львівщині і відчував шалений 
тиск навіть від однодумців. Але я того 
прагнув і переконував. Через 2-3 тижні 
багато зі мною погодились. Митрополит 
Онуфрій, вислухавши мене, відповів, що 
все одно це не так просто. Ця розмова 
була ще до отримання Томосу. Тепер уже 
будемо об’єднуватись на рівних.
 ■ А як же небажання Москви 
дати автокефалію УПЦ? Інші поміс-
ні церкви також поки не поспіша-
ють визнавати ПЦУ. Хіба не від цих 
факторів залежить об’єднання всіх 
трьох найбільших православних 
церков?
 — Усе залежить від нас: від нашо-
го предстоятеля Епіфанія, а ще більше 
— від ситуації в нашій церкві. Якщо бу-
дуть виникати такі чвари, нехристиянські 
поступки, які чинить почесний Патріарх, 
то ніхто до нас не прийде. Щоб було ви-
знання, потрібно увійти у канонічне рус-
ло і щоб у новій церкві був порядок, пос-
лух. Проте для визнання ще дуже мало 
часу пройшло. ■

(Друкується зі скороченнями)

БОЖЕ Ж МІЙ!

«Якщо таке неподобство 
триватиме, ми можемо втратити 
Томос»
Екс-голова УАПЦ 
митрополит Макарій 
розповів про 
конфлікт між ПЦУ 
та Філаретом

■

Фото Євгена КОТЕНКА («Апостроф»).❙



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, 0.00, 5.20 ТСН

09.30 «Одруження наосліп»

11.00 «Міняю жінку»

12.20 «Міняю жінку»

13.35 «Сімейні мелодрами»

14.30 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Т/с «Моє чуже життя»

19.20 «Секретні матеріали-

2019»

20.45, 21.45 Мелодрама «За 

три дні до кохання»

22.45 «Гроші-2019»

00.05 Мелодрама «Школа»

01.05 Комедія «Я знову тебе 

кохаю»

ІНТЕР

01.50 «Речдок»

02.30 «Добрий вечір на 

Інтері»

03.50, 20.00 «Подробиці»

05.00, 4.55 Top Shop

05.30, 22.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з «Інтером»

09.20, 18.00, 19.00, 1.45 

Ток-шоу «Стосується 

кожного»

11.15, 12.25 Х/ф «Серед 
шулік»

12.00 «Новини»

13.40 Х/ф «Вождь Біле 
Перо»

15.50 «Жди меня. Україна»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок»

23.50 Х/ф «Сині як море 
очі»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

07.30, 12.45, 15.30, 4.45 

Агенти справедливості

09.00 Зоряний шлях

10.40, 3.40 Реальна містика

15.00, 19.00, 23.00, 2.50 

Сьогодні

17.10 Т/с «Жіночий лікар»

19.50 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.00 Т/с «Чорна кров»

23.30, 2.00 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

01.30 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Профілактика

12.00 М/ф «Том і Джеррі: 

Гобін Гуд і Миша 

Сміхотунка»

13.00 Х/ф «13 воїн»

15.00 Х/ф «Титаник»

19.00 Ревізор. Магазини

21.00 Таємний агент

22.10 Таємний агент. Постшоу

00.00 Х/ф «Оселя зла: 

Відплата»

01.45 Служба розшуку дітей

01.50 Зона ночі

ICTV

04.35 Скарб нації

04.45 Еврика!

04.55 Служба розшуку дітей

05.00 Т/с «Відділ 44»

05.45 Громадянська оборона

06.35 Факти тижня. 100 

хвилин з Оксаною 

Соколовою

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.10 Антизомбі. Дайджест

11.50, 13.20 Х/ф 

«Побачення наосліп»

12.45, 15.45 Факти. День

14.10 Х/ф «Національна 

безпека»

16.25 Х/ф «Шпигунка»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.15 Більше ніж правда 

Прем’єра

21.20 Т/с «Перевірка на 

міцність»

22.20 Свобода слова

23.55 Х/ф «Привиди 

Марса»

01.50 Т/с «Прокурори»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.20, 2.20 Невигадані історії

07.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 18.00, 19.00, 

21.00, 23.00, 00.00, 

1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.15, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.20, 12.25, 15.25, 18.15 

Погода в Україні

07.25, 8.35, 0.55 Огляд преси

07.30 Кордон держави

07.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 23.55, 1.10 

Погода на курортах

08.25 Про військо

09.25, 17.40 Час громади

10.00, 13.05 Час. Підсумки 

тижня

11.10, 20.00, 1.15 Машина 

часу

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

12.45 Будемо жити

14.10, 5.15 Кендзьор

15.30, 16.10 Інформаційний 

день

17.00 Час новин. Київ

17.10, 18.20, 19.30 

Інформаційний вечір

22.00 БлогПост

23.10 «За Чай.com»

00.20 Діалоги з Патріархом

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00 Top Shop

05.20, 2.40 «Випадковий 

свідок»

05.30 Х/ф «Ярослав 
Мудрий»

08.15 «Таємниці 

кримінального світу»

08.50 Х/ф «Нічний патруль»
10.45, 14.45 Т/с «Коломбо»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.10 

«Свідок»

12.50 «Таємниці світу»

13.25, 3.20 «Речовий доказ»

16.50 «Легенди бандитської 

Одеси»

17.15 «Легенди карного 

розшуку»

18.20 «Свідок. Агенти»

19.30 Т/с «Той, що читає 

думки»

21.20 Т/с «Хейвен»

23.45 Т/с «Закон і порядок»

01.25 Т/с «Швидка»

04.00 «Професії»

UA.Культура

06.00 ПРОФІЛАКТІКА

12.00 Погода

12.05 Китайський живопис. 

Документальний цикл 

12.25 Погляд зсередини 

12.50 Чемпіонат світу з 

фігурного катання-

2019. Яскраві моменти 

13.25 Ловець слів. 

Документальна 

програма

14.15 Docudays UA 2019. 

DOCU/Культура з 

Надією Парфан

14.40 Пізній Ранок шоу. 

Найкраще

15.35 Мистецький пульс 

Америки 

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

16.50 Гала-концерт Другого 

міжнародного 

фестивалю степу

17.40 UA.МУЗИКА. Кліпи

17.50 Погода

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 Тема дня 

18.50 Вікно в Америку

19.10 Погода 

19.25 UA. Культура на 

Книжковому Арсеналі-

2019. Найкраще

19.50 Аромати Греції. 

Документальний цикл 

20.15 Столика Японія. 

Документальний серіал 

21.00 Новини 

21.25 Міжнародний День 

Джазу у Будинку 

звукозапису 

Українського Радіо. Біг 

Бенд

22.30 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

23.00 100 років історії. 1917-

1921 роки

23.10 Розсекречена історія

00.00 Іван Марчук. Темпера, 

сніги та неповторні 

випадковості. Репортаж 

Громадського

00.25 Ловець слів. 

Документальна 

програма

01.15 Новини 

01.40 Щоденне ток-шоу 

«Тема дня» 

02.05 РадіоДень 

02.25 «Майстер і Маргарита». 

Балет-фантасмогорія 

за мотивами роману 

Михайла Булгакова. 

Національна опера 

України ім Тараса 

Шевченка 

04.45 Вікно в Америку

05.05 РадіоДень. Книжкова 

лавка. ТОП 7

 

СТБ

04.00 Профілактика

12.00, 21.00, 21.35 Т/с 

«Джованні»

12.55 Х/ф «Замерзла в 
Маямі»

15.00 Битва екстрасенсів. 

Апокаліпсис

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

19.00 Хата на тата

22.45 Т/с «Наречений»

00.55 Один за всіх

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 19.45 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 

«Деталі»

16.15 «Кримінал»

17.00 Ток-шоу «Ситуація»

18.10 «Ехо України»

20.00 Ток-шоу «Прямий 

ефір»

22.00 «Підсумки»

23.30 «МЕМ»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 «Помста природи»

09.50, 18.15 «Спецкор»

10.25, 18.50 «ДжеДАІ»

11.00, 19.25 Т/с «Ментівські 

війни. Харків»

14.40 Х/ф «Найкращі серед 
найкращих»

16.20 Х/ф «Найкращі серед 
найкращих-2»

21.25 Т/с «Кістки-12»

23.00 Т/с «Кістки-11»

00.45 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 Профілактика

09.00 «Ліверпуль» — «МЮ». 

ЧА

10.50 Огляд сезону. ЧА

12.45 Топ-матч

13.05 Голи сезону. ЧА

14.00 «Ворскла» — 

«Чорноморець». ЧУ

15.40, 22.30 Футбол NEWS

16.05, 22.50 Battle Cyber 

Коментаторів. 5 епізод

16.10 Журнал Ліги Європи. 

Прем’єра

16.35 Журнал Ліги Чемпіонів

17.05 ЧІ. Огляд туру. 

Прем’єра

18.00 Передмова до «Мілан» 

— «Ліверпуль» (2004 

р. /05). Золота колекція 

Ліги Чемпіонів. 

Прем’єра

18.05 «Мілан» — 

«Ліверпуль. Фінал 

(2004 р. /05). Золота 

колекція Ліги Чемпіонів

20.45 Післямова до «Мілан» 

— «Ліверпуль» (2004 

р. /05). Золота колекція 

Ліги Чемпіонів. 

Прем’єра

20.50 «Інтер» — «Емполі». ЧІ

22.55 «Десна» — «Арсенал-

Київ». ЧУ

00.40 «Болонья» — 

«Наполі». ЧІ

02.25 «Кардіфф» — «МЮ». 

ЧА

04.10 «Торіно» — «Лаціо». 

ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00 Профілактика

14.00 «Ліверпуль» — 

«Арсенал». ЧА

15.45 «Шахтар» — 

«Маріуполь». ЧУ

17.30, 1.35 «Великий футбол»

19.15, 5.05 ЧІ. Огляд туру

20.10 Журнал Ліги Європи

20.40 «Європейський 

WEEKEND»

21.30 Battle Cyber 

Коментаторів. 5-й епізод

21.35 «Ворскла» — 

«Чорноморець». ЧУ

23.20 Журнал Ліги Чемпіонів

23.50 «Рома» — «Парма». ЧІ

03.20 «Саутгемптон» 

— «Ман Сіті». ЧА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.00, 14.00 Правда життя

09.10, 18.00 Земля 2050 р.

10.00 Цікаво.com

11.00 Місця сили

11.50 Скептик

12.50, 0.20 Речовий доказ

15.40, 23.30 Заборонена 

історія

16.30, 21.40 Останні племена

17.20, 22.30 Таємниці 

Міссісіпі

19.00, 20.50 Секретні території

19.50 Підроблена історія

01.25 Містична Україна

02.15 Два Миронових

03.00 Богдан Ступка

03.45 Володимир Івасюк

04.30 Юрій Нікулін

05.15 Володимир Басов. Бігун 

на довгі дистанції

К1

06.30 Top Shop

07.50 М/с «Гарфілд шоу»

08.10 «Ух ти show»

08.25 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

10.15, 16.50 Т/с «Доктор Хто»

12.00 «Вірю не вірю»

13.50 «Орел і решка. Навколо 

світу»

18.30 Т/с «Доктор Хаус»

22.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

23.00 Х/ф «Доріан Грей»
01.10 «Бєдняков+1»

02.10 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.30 Х/ф «Королівське 
Різдво»

11.00, 17.00 Т/с «Рання 

пташка»

12.00 Готель «Галіція»

13.00, 14.00, 20.00 Одного 

разу під Полтавою

13.30, 14.30, 21.00 Танька і 

Володька

15.00, 1.00 Панянка-селянка

18.00 4 весілля

22.00 Сімейка У

23.00 Країна У

02.00 Теорія зради

02.50 БарДак

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

12.05 «Смак сиру»

13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

23.20, 2.00, 5.00 Новини

13.10 «Аромати Греції»

14.25 «Кухня По»

15.15 Х/ф «Клара і 
Франциск»

17.30 Перша шпальта

18.20, 2.35 Тема дня

18.55 Чемпіонат світу FIFA 

U-20 2019 р. у Польщі. 

Катар — Україна

21.25, 2.25 UA:Спорт

21.45, 3.40 Разом

22.15 «Тваринна зброя»

00.00 Телепродаж Тюсо

03.10 Спільно

04.05 Розсекречена історія

05.35 Телепродаж
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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, 5.20 ТСН

09.30 «Одруження наосліп»

10.55, 12.20 «Міняю жінку»

13.20 «Сімейні мелодрами»

14.15 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Т/с «Моє чуже життя»

19.20 «Секретні матеріали-

2019»

20.45, 21.45 Мелодрама «За 

три дні до кохання»

22.45, 23.45 Мелодрама 

«Школа»

ІНТЕР

05.25, 22.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.10 Т/с «Там, де твій дім»

12.00 «Новини»

12.25 Х/ф «Текумзе»
14.45 «Правила виживання»

15.50, 16.45 «Речдок»

18.00, 19.00, 1.45 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

20.00, 3.55 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок»

23.50 Х/ф «Про Любов»
02.30 «Добрий вечір на 

«Інтері»

05.00 Top Shop

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях

10.40, 3.05 Реальна містика

12.45, 4.45 Агенти 

справедливості

14.45, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар»

19.50 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.00 Т/с «Чорна кров»

23.20 Без паніки

00.00, 2.15 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

01.45 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.10 Зона ночі

03.50 Абзац

05.35, 7.45 Kids Time

05.40 М/с «Дракони. 

Перегони безстрашних»

06.00 М/ф «Тролі»

07.50 Т/с «Шлях чарівника»

11.20 Х/ф «13 воїн»

13.20 Екси

17.00, 19.00 Заробітчани

21.00 Х/ф «Великий Стен»

23.10 Х/ф «Похмілля у 

Вегасі»

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.10 Більше ніж правда

11.05 Антизомбі. Дайджест

12.30, 13.20 Х/ф «Зоряний 
десант 2: Герой 
Федерації»

12.45, 15.45 Факти. День

14.35, 16.20 Х/ф «Зоряний 
десант 3: Мародер»

17.00 Х/ф «Акула-робот»
18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.15 Громадянська оборона 

Прем’єра

21.20 Т/с «Перевірка на 

міцність»

22.20 Т/с «Майор і магія»

00.20 Х/ф «Пекельний 
ендшпіль»

01.50 Т/с «Прокурори»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time
06.15, 0.50 Огляд преси
07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 1.00, 2.00, 3.00, 
4.00, 5.00 Час новин

07.15, 8.10, 21.25, 0.15 
Актуально: Економіка. 
Політика. Соціум

07.20, 12.25, 15.25, 18.15, 
23.55 Погода в Україні

07.30 Код успіху
07.45 Будівельний стандарт
07.55, 8.55, 9.40, 11.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55, 0.20 Погода на 
курортах

08.00, 17.00 Час новин. Київ
08.20 Про військо

08.40 ID JOURNAL
09.20, 17.45 Час громади
10.10 Кендзьор
11.10, 20.00, 1.15, 2.15, 5.15 

Машина часу
12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони
13.10 БлогПост
14.10 Невигадані історії
14.35 Будемо жити

15.30, 16.10 Інформаційний 
день

17.10, 18.20, 19.30 
Інформаційний вечір

22.00 Лінійка документальних 
проектів

23.10 «За Чай.com»
00.30 Кордон держави
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00, 4.45 Top Shop
06.50 Х/ф «Чотири листи 

фанери, або Два 
вбивства в барі»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Із життя 

начальника карного 
розшуку»

10.50, 19.30 Т/с «Той, що 
читає думки»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.10 
«Свідок»

12.50 «Свідок. Агенти»
13.25, 3.00 «Речовий доказ»
14.45, 21.20 Т/с «Хейвен»
16.50 «Легенди бандитської 

Одеси»
17.20 «Легенди карного 

розшуку»
18.20 «Будьте здорові»
23.45 Т/с «Закон і порядок»
01.25 Т/с «Швидка»
02.40 «Випадковий свідок»
03.45 «Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 
06.00 Орегонський путівник 
06.30 Елементи 
07.00 Новини 
07.00 Дуда і Дада. 

Мультфільм 
07.45 UA.МУЗИКА. кліп 
07.50 Погода
08.00 Новини 
08.00 UA.Культура на 

Книжковому Арсеналі 
2019. Як це було

09.00 Новини 
09.00 UA.Культура на Книжковому 

Арсеналі-2019. 
Як це було

10.00 Таємниці Борго Ларічі. 
Телевізійний серіал, 12+ 

10.45 Смак Дзяннаня. 
Документальна 
програма 

11.35 Китайський живопис. 
Документальний цикл 

12.25 Погляд зсередини 
12.50 Чемпіонат світу з 

фігурного катання-
2019. Яскраві моменти 

13.25 Україна 1917-2017. 
Архівний проект Юрія 
Шаповала. Текст 
як доля. Михайло 
Волобуєв

14.15 Час поезії. Олег Ольжич
14.40 Пізній Ранок шоу. 

Найкраще

15.35 Мистецький пульс 
Америки 

16.10 РадіоДень. Освітні 
програми. Твій чаc/
Модуль знань

16.50 Концертна програма 
«Арсен Мірзоян. Київ»

17.40 UA.МУЗИКА. Кліпи
17.50 Погода
18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
18.20 Щоденне ток-шоу 

«Тема дня»
19.25 Час поезії. Богдан-Ігор 

Антонич
19.50 Аромати Греції. 

Документальний цикл 
20.15 Столика Японія. 

Документальний серіал 
21.00 Новини 
21.25 Міжнародний День 

Джазу у Будинку 
звукозапису 
Українського Радіо. Alex 
Fantaev

22.25 Сучасна музика на 
UA.КУЛЬТУРА. Yuko

22.40 Сучасна музика на 
UA.КУЛЬТУРА. OY 
Sound System

23.00 100 років літератури. 
1910-1919-й роки

23.05 Розсекречена історія
00.00 Юрій Винничук. 

Амури і батями. 
масова культура 
Галичини. Розсстріляне 
відродження. Репортаж 
Громадського

00.45 Україна 1917-2017. 
Архівний проект Юрія 
Шаповала. Текст 
як доля. Михайло 
Волобуєв

01.25 Новини 
01.55 Щоденне ток-шоу 

«Тема дня» 
02.45 РадіоДень 
03.05 Моцарт underground. 

Балет. Київський театр 
оперети 

04.35 Українська читанка. 
04.45 #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим 
05.15 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/
Модуль знань

 
СТБ

06.10, 11.20 МастерШеф. Діти
10.20, 21.00, 21.35 Т/с «Джованні»
15.05 Битва екстрасенсів. 

Апокаліпсис

17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси
19.00 Хата на тата
22.45 Т/с «Наречений»
00.55 Детектор неправди

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий день»
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 19.45 
«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»
12.15, 13.15, 14.15, 15.15 

«Деталі»
16.15 «Кримінал»
17.00 Ток-шоу «Ситуація»
18.10 «Ехо України»
20.00 Ток-шоу «Прямий ефір»
22.00 «Підсумки»
23.30 «МЕМ»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
08.00 Т/с «Вуличне правосуддя»
09.40, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55 «Решала-2»
11.55 «Помста природи»
12.25 Х/ф «Відкрите море»
14.00 Х/ф «Найкращі серед 

найкращих-3»
15.45 Х/ф «Найкращі серед 

найкращих-4»
17.15 «Загублений світ»
19.25 Т/с «Ментівські війни. 

Харків»
21.25, 23.00 Т/с «Кістки-12»
00.45 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 16.00 «Європейський 
WEEKEND»

06.50 Журнал Ліги Чемпіонів
07.20 ЧІ. Огляд туру
08.15 «Ман Сіті» — 

«Арсенал». ЧА
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS
10.20 «Шахтар» — 

«Маріуполь». ЧУ
12.10 «Великий футбол»
13.50 «Рома» — «Парма». ЧІ
16.45 «Сампдорія» — 

«Ювентус». ЧІ
18.30 Журнал Ліги Європи
19.00 «Десна» — «Арсенал-

Київ». ЧУ
20.45 «Аталанта» — 

«Сассуоло». ЧІ
22.50 «Ворскла» — 

«Чорноморець». ЧУ

00.35 «СПАЛ» — «Мілан». ЧІ
02.20 «Ліверпуль» — 

«Ньюкасл». ЧА
04.10 «Інтер» — «Емполі». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00, 3.45 Топ-матч
06.10 «Антверпен» — 

«Кортрейк/Шарлеруа». 
ЧБ

08.00 Журнал Ліги Європи
08.30 «Десна» — «Арсенал-

Київ». ЧУ
10.20 «Європейський 

WEEKEND»
11.10 «Сампдорія» — 

«Ювентус». ЧІ
12.55 ЧІ. Огляд туру
13.50 «Арсенал» — 

«Фулгем». ЧА
15.35 Журнал Ліги Чемпіонів
16.05 «Передмова 

до «Мілан» — 
«Ліверпуль» (2004 р. 
/05). Золота колекція 
Ліги Чемпіонів

16.10 «Мілан» — 
«Ліверпуль». Фінал 
(2004 р. /05). Золота 
колекція Ліги Чемпіонів

18.55 Післямова до «Мілан» 
— «Ліверпуль» (2004 
р. /05). Золота колекція 
Ліги Чемпіонів

19.00 «Інтер» — «Емполі». ЧІ

20.50 «Бомбардир» 
А. Ярмоленко

21.20 «Шахтар» — 
«Маріуполь». ЧУ

22.10 Battle Cyber 
Коментаторів. 5-й епізод

23.10 Голи сезону. ЧА
00.05 «Торіно» — «Лаціо». ЧІ
01.55 «Ворскла» — 

«Чорноморець». ЧУ
03.55 «Тоттенгем» — 

«Вулвергемптон». ЧА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
08.05, 14.20 Правда життя
09.35, 18.00 Земля 2050 р.
10.25 Фестивалі планети
11.25 Місця сили
12.10 Скептик
13.10, 0.20 Речовий доказ
15.30, 23.30 Заборонена історія
16.20, 21.40 Останні племена
17.15, 22.30 Таємниці 

Міссісіпі
19.00, 20.50 Секретні території
19.50 Підроблена історія
01.25 Містична Україна
02.15 Ризиковане життя
05.40 Таємниці пірамід

К1

06.30 Top Shop
07.50 М/с «Гарфілд шоу»

08.10 «Ух ти show»
08.25 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»
10.15, 16.40 Т/с «Доктор Хто»
12.00 «Вірю не вірю»
13.50 «Орел і решка. 

Навколо світу»
18.50 Т/с «Доктор Хаус»
22.20 «Орел і решка. 

Рай та пекло»
23.20 «Орел і решка. 

Перезавантаження»
00.20 «Орел і решка. 

Морський сезон»
01.20 «Бєдняков+1»
02.10 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 М/ф «Риф 3D: Приплив»
11.00, 17.00 Т/с «Рання 

пташка»
12.00 Готель «Галіція»
13.00, 14.00, 20.00 Одного 

разу під Полтавою
13.30, 14.30, 21.00 Танька і 

Володька
15.00, 1.00 Панянка-селянка
18.00 4 весілля
22.00 Сімейка У
23.00 Країна У
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Гон»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.20, 2.00, 5.00 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, країно!

09.30 Т/с «Еліза»

11.20 «Аромати Греції»

12.30 «Смак сиру»

13.20 Країна на смак

14.25 «Кухня По»

15.15, 4.05 По обіді шоу

16.15 «Морська кухня»

17.30 Разом

18.20, 2.35 Тема дня

19.30 #ВУКРАЇНІ

19.55 Д/ф «Боротьба за 

виживання»

21.25, 2.25 UA:Спорт

21.45 Наші гроші

22.15 «Тваринна зброя»

00.00 Телепродаж Тюсо

03.35 Перша шпальта

05.35 Телепродаж
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ТБ-ВІВТОРОК УКРАЇНА МОЛОДА 7

Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити 
«Україну молоду» на друге півріччя

Передплатна вартiсть 

«України молодої» 

на 2019 рiк:

на місяць — 62 грн. 62 коп.,
на квартал — 187 грн. 86 коп.,

до кінця року — 375 грн. 72 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 82 грн. 62 коп.,
на квартал — 247 грн. 86 коп.,

до кінця року — 495 грн. 72 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 23 грн. 11 коп.,
на квартал — 69 грн. 33 коп.,

до кінця року — 138 грн. 66 коп.

Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково 
за саму процедуру оформ-
лення перед плати бере: на 
місяць — 2 грн. 90 коп., на 
квартал — 6 грн. 70 коп., на 
півроку — 8 грн. 15 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi — 
як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-жур-
налiсти оцiнюють як головну газету держави. 
Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути 
гiдною такої високої оцiнки i вашої уваги, ша-
новнi читачi.
 Нині триває передплата на «Україну молоду» 
на липень і наступні місяці 2019 року як за елект-
ронною версією Каталогу видань України «Преса 
поштою», так і за друкованим Каталогом видань 
України «Преса поштою».
 Оформити передплату на друге півріччя 
можна до 18 червня у відділеннях поштового 
зв’язку, в операційних залах поштамтів, у пун-
ктах прий мання пе редплати, на сайті УДППЗ 
«Укр пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте 
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм 
родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

«Україну молоду» можна прочитати в усьому світі через партнерську мережу PressReader
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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, 5.20 ТСН

09.30 «Одруження наосліп»

10.55, 12.20 «Міняю жінку»

13.25 «Сімейні мелодрами»

14.25 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Т/с «Моє чуже життя»

19.20 «Секретні матеріали-

2019»

20.45, 21.45 Мелодрама «За 

три дні до кохання»

22.45, 23.45 Мелодрама 

«Школа»

00.50 Комедія «Я знову тебе 

кохаю»

ІНТЕР

05.30 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.10 Т/с «Там, де твій дім»

12.00 «Новини»

12.25 Х/ф «Скарби 
Срібного озера»

14.45 «Правила виживання»

15.50, 16.45 «Речдок»

18.00, 19.00, 1.45 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

20.00, 3.55 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок»

22.00 «Слідство вели...» з 

Леонідом Каневським

23.50 Х/ф «Влітку я надаю 
перевагу весіллю»

02.30 «Добрий вечір на 

«Інтері»

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

10.40, 3.05 Реальна містика

12.45, 4.45 Агенти 

справедливості

14.45, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар»

19.50 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.00 Т/с «Чорна кров»

23.20 Гучна справа

00.00, 2.15 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

01.45 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.10 Зона ночі

04.10 Абзац

06.00, 7.15 Kids Time

06.05 М/с «Дракони. 

Перегони безстрашних»

07.20 Т/с «Шлях чарівника»

10.50 Х/ф «Великий Стен»

13.00 Любов на виживання

17.00 Хто зверху?

21.00 Х/ф «Ціпонька»

23.00 Х/ф «Похмілля-2: 

З Вегаса до Бангкока»

01.05 Служба розшуку дітей

ICTV

04.00 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.30 Студія Вашинґтон

04.35 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.40, 10.10 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

12.00, 13.20 Х/ф «Акула-

робот»

12.45, 15.45 Факти. День

14.10, 16.20 Х/ф «Морган»

16.30 Х/ф «Секретні 

матеріали»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.15 Секретний фронт 

Прем’єра

21.25 Т/с «Перевірка на 

міцність»

22.20 Т/с «Майор і магія»

00.20 Х/ф «Фортеця-2: 

Повернення»

01.55 Т/с «Прокурори»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.20 Кордон держави

06.35 Про військо

06.45, 8.00, 17.00 Час новин. 

Київ

07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 23.00, 

00.00, 1.00, 2.00, 3.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 12.20, 15.25, 18.15, 

23.55 Погода в Україні

07.20, 0.45 Огляд преси

07.40 Драйв

07.55, 8.55, 9.40, 13.55, 14.55, 

16.55, 17.55, 22.55, 

0.35, 1.10 Погода на 

курортах

08.20, 11.10 Полігон

09.25, 17.45 Час громади

10.10, 20.00, 1.15, 2.10, 5.15 

Машина часу

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

13.10 Невигадані історії

14.10 Енергобезпека

15.30, 16.10 Інформаційний 

день

17.10, 18.20, 19.30 

Інформаційний вечір

22.00 БлогПост

23.10 «За Чай.com»

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

06.00 Х/ф «Життя як цирк»
08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Нічна пригода»
10.50, 19.30 Т/с «Той, що 

читає думки»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.15 

«Свідок»

12.50 «Будьте здорові»

13.25, 3.20 «Речовий доказ»

14.45, 21.20 Т/с «Хейвен»

16.50 «Легенди бандитської 

Одеси»

17.20 «Легенди карного 

розшуку»

18.20 «Вартість життя»

23.45 Т/с «Закон і порядок»

01.25 Т/с «Швидка»

02.45 «Випадковий свідок»

04.00 «Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Орегонський путівник 

06.30 Подорож відкритим 

космосом 

07.00 Новини 

07.00 Дуда і Дада. 

Мультфільм 

07.45 UA.МУЗИКА. Кліп 

07.50 Погода

08.00 Новини 

08.00 UA.Культура на 

Книжковому Арсеналі-

2019. Як це було

09.00 Новини 

09.00 UA.Культура на 

Книжковому Арсеналі 

2019. Як це було

10.00 Таємниці Борго Ларічі. 

Телевізійний серіал, 12+ 

10.45 Смак Дзяннаня. 

Документальна 

програма 

11.40 Китайський живопис. 

Документальний цикл 

12.25 Погляд зсередини 

12.50 Чемпіонат світу з 

фігурного катання-

2019. Яскраві моменти 

13.25 Україна 1917-2017. 

Архівний проект 

Юрія Шаповала. Дві 

столиці. Документальна 

програма

14.15 Незвідане Закарпаття. 

Документальна 

програма

14.40 Пізній «Ранок шоу». 

Найкраще

15.35 Мистецький пульс 

Америки 

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

16.50 Концертна програма. 

UNPLUGGED Тельнюк.

Сестри

17.25 Сучасна музика 

на UA.КУЛЬТУРА. 

Panivalkova

17.35 UA.МУЗИКА. Кліпи

17.50 Погода

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 Щоденне ток-шоу 

«Тема дня»

19.20 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо

21.00 Новини 

21.25 Міжнародний День 

Джазу у Будинку 

звукозапису 

Українського радіо. Vibe 

Trio

22.20 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. Andzh

22.35 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. Деніс 

Кінчев

22.45 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. Cape 

Cod

23.00 100 років українського 

кіно. Перші кроки 

українського 

кінематографа

23.05 Розсекречена історія

23.55 Олена Боримська. 

Візуальне мистецтво. 

злам парадигми. 

Репортаж Громадського

00.30 Україна 1917-2017. 

Архівний проект 

Юрія Шаповала. Дві 

столиці. Документальна 

програма

01.10 Новини 

01.40 Щоденне ток-шоу 

«Тема дня»

02.30 РадіоДень 

02.50 Райнер Марія 

Рільке. «Завчасна 

паморозь». Львівський 

Національний 

академічний 

український 

драматичний театр ім. 

М. Заньковецької

04.35 Українська читанка. 

04.45 #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим 

05.15 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

 

СТБ

06.50, 11.50 МастерШеф. Діти

10.50, 21.00, 21.35 Т/с 

«Джованні»

15.25 Битва екстрасенсів. 

Апокаліпсис

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

19.00 Хата на тата

22.45 Т/с «Наречений»

00.55 Детектор неправди

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий 

день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.45 «Репортер». 

Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 

«Деталі»

16.15 «Кримінал»

17.00 Ток-шоу «Ситуація»

18.10 «Ехо України»

20.00 Ток-шоу «Прямий 

ефір»

22.00 «Підсумки»

23.30 «МЕМ»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Вуличне 

правосуддя»

09.40, 18.15 «Спецкор»

10.20, 18.50 «ДжеДАІ»

10.55 «Решала-2»

11.55, 17.20 «Загублений 

світ»

12.55 «Помста природи»

13.20 Х/ф «На межі»
15.10 Х/ф «Мистецтво 

війни»
19.25 Т/с «Ментівські війни. 

Харків»

21.30, 23.05 Т/с «Кістки-12»

02.10 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Десна» — «Арсенал-

Київ». ЧУ

07.45, 20.35 Журнал Ліги 

Європи

08.15 «Ман Сіті» — «Челсі». 

ЧА

10.00, 15.40, 22.45 Футбол 

NEWS

10.20 «Інтер» — «Емполі». ЧІ

12.10 «Ворскла» — 

«Чорноморець». ЧУ

13.55 «Антверпен» — 

«Кортрейк/Шарлеруа». 

ЧБ

16.00, 1.20 ЧІ. Огляд туру

16.55 LIVE. «Ворскла» 

— «Олімпік». ЧУ

17.45 Battle Cyber 

Коментаторів. 5 епізод

18.55 «Сампдорія» — 

«Ювентус». ЧІ

21.05 «Шахтар» — 

«Маріуполь». ЧУ

23.00 Журнал Ліги Чемпіонів

23.30 «Чорноморець» 

— «Десна». ЧУ

02.15 «Арсенал» — «Кристал 

Пелес». ЧА

04.05 «Болонья» — 

«Наполі». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00, 13.15, 19.40 Журнал 

Ліги Європи

06.30 «Арсенал» — 

«Валенсія». 1/2 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

08.20 Журнал Ліги Чемпіонів

08.40 «Айнтрахт» — «Челсі». 

1/2 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

10.30 ЧІ. Огляд туру

11.25 «Валенсія» — 

«Арсенал». 1/2 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

13.45 «Челсі» — «Айнтрахт». 

1/2 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

16.25, 20.10 Battle Cyber 

Коментаторів. 5-й епізод

16.30, 18.55 «Тур ONLINE»

16.55 LIVE. «Чорноморець» 

— «Десна/Арсенал-

Київ» — «Карпати». ЧУ

19.25, 3.45 Топ-матч

20.15, 00.10 «Шлях до Баку»

21.45 LIVE. «Челсі» — 

«Арсенал». Фінал. Ліга 

Європи УЄФА

01.00 Голи сезону. ЧА

01.55 «Арсенал-Київ» 

— «Карпати». ЧУ

03.55 «МЮ» — «Бернлі». ЧА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.25, 14.20 Правда життя

09.30, 18.00 Земля 2050 р.

10.20 Фестивалі планети

11.20 Місця сили

12.10 Скептик

13.10, 0.20 Речовий доказ

15.30, 23.30 Заборонена 

історія

16.20, 21.40 Останні племена

17.15, 22.30 Таємниці 

Міссісіпі

19.00, 20.50 Секретні території

19.50 Підроблена історія

01.25 Містична Україна

02.10 Бандитський Київ

К1

06.30 Top Shop

07.50 М/с «Гарфілд шоу»

08.10 «Дай Лапу»

08.25 «Ух ти show»

09.00 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

10.50, 16.40 Т/с «Доктор Хто»

12.50 «Вірю не вірю»

13.50 «Орел і решка. Навколо 

світу»

18.50 Т/с «Доктор Хаус»

22.25 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

23.25 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

00.25 «Орел і решка. 

Морський сезон»

01.25 «Бєдняков+1»

02.15 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.45 Х/ф «Співоче 
деревце»

11.00, 17.00 Т/с «Рання 

пташка»

12.00 Готель «Галіція

13.00, 14.00, 20.00 Одного 

разу під Полтавою

13.30, 14.30, 21.00 Танька і 

Володька

15.00, 1.00 Панянка-селянка

18.00 4 весілля

22.00 Сімейка У

23.00 Країна У

02.00 Теорія зради

02.50 БарДак

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Гон»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.20, 2.00, 5.00 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, країно!

09.30 Т/с «Еліза»

11.20 «Аромати Греції»

11.50 «Аромати Перу»

12.30 «Смак сиру»

13.20 Енеїда

14.25 «Кухня По»

15.15 Країна на смак

16.15 «Морська кухня»

17.30 Наші гроші

18.20, 2.35 Тема дня

19.30, 4.30 Спільно

19.55 Д/ф «Боротьба за 

виживання»

21.25, 2.25 UA:Спорт

21.45 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

22.15 «Тваринна зброя»

00.00 Телепродаж Тюсо

03.35 #ВУКРАЇНІ

04.05 Складна розмова

05.35 Телепродаж
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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, 5.25 ТСН

09.30 «Одруження наосліп»

10.55, 12.20 «Міняю жінку»

13.30 «Сімейні мелодрами»

14.30 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Т/с «Моє чуже життя»

19.20 «Секретні матеріали-

2019»

20.35 «Чистоnews-2019»

20.45, 21.45 Мелодрама «За 

три дні до кохання»

22.30 «Право на владу-2019»

00.50 Х/ф «Дім дивних 
дітей міс Сапсан»

02.50 Комедія «Я знову тебе 

кохаю»

ІНТЕР

05.25, 22.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.10 Т/с «Там, де твій дім»

12.00 «Новини»

12.25 Х/ф «Білі вовки»
14.45 «Правила виживання»

15.50, 16.45 «Речдок»

18.00, 19.00, 1.40 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

20.00, 3.55 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок»

23.50 Х/ф «Дідька лисого»
02.25 «Добрий вечір на 

«Інтері»

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

10.40, 2.15 Реальна містика

12.45, 5.30 Агенти 

справедливості

14.45, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар»

19.50 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

21.00 Т/с «Чорна кров»

23.20 Контролер

00.00 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

01.45 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.55 Зона ночі

04.00 Абзац

05.45, 7.35 Kids Time

05.50 М/с «Дракони. 

Перегони безстрашних»

07.40 Т/с «Шлях чарівника»

11.10 Х/ф «Ціпонька»

13.10 Хто проти блондинок

17.00 Хто зверху?

21.00 Х/ф «Білі ціпоньки»

23.10 Х/ф «Похмілля-і3»

00.50 Х/ф «Із пітьми»

02.50 Служба 

розшуку дітей

ICTV

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.25 Студія Вашингтон

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.10 Секретний фронт

11.50, 13.20 Х/ф «Виходу 

немає»

12.45, 15.45 Факти. День

14.15, 16.20 Х/ф «Секретні 

матеріали»

17.05 Х/ф «Інкарнація»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.20 Антизомбі Прем’єра

21.20 Т/с «Перевірка на 

міцність»

22.20 Х/ф «Морган»

00.10 Х/ф «Великий куш»

01.50 Т/с «Прокурори»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.15, 7.20, 0.55 Огляд преси

06.20, 2.15, 5.35 Діалоги з 

Патріархом

06.45, 8.00, 17.00 Час новин. 

Київ

07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 23.00, 

00.00, 1.00, 2.00, 3.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 12.25, 15.25, 18.15, 

23.55 Погода в Україні

07.25 MEDекспертиза

07.55, 8.55, 9.40, 14.55, 16.55, 

17.55, 22.55, 0.30 

Погода на курортах

08.20 Невигадані історії

09.25, 17.45 Час громади

10.10, 20.00, 1.15 Машина 

часу

11.10, 14.10, 5.15 Полігон

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

12.40 Будемо жити

13.05 БлогПост

15.30, 16.10 Інформаційний 

день

17.10, 18.20, 19.30 

Інформаційний вечір

22.00 Лінійка документальних 

проектів

23.10 «За Чай.com»

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00 Top Shop

06.45 Х/ф «Люби мене»
08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Повернення 
«Святого Луки»

10.50, 19.30 Т/с «Той, що 

читає думки»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.15 

«Свідок»

12.50 «Вартість життя»

13.25, 3.20 «Речовий доказ»

14.45, 21.20 Т/с «Хейвен»

16.50 «Легенди бандитської 

Одеси»

17.15 «Легенди карного 

розшуку»

18.20 «Правда життя»

23.45 Т/с «Закон і порядок»

01.25 Т/с «Швидка»

02.45 «Випадковий свідок»

04.00 «Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Орегонський путівник 

06.30 Погляд зсередини 

07.00 Новини 

07.00 Дуда і Дада. 

Мультфільм 

07.45 UA.МУЗИКА. Кліп

07.50 Погода

08.00 Новини 

08.00 UA.Культура на 

Книжковому Арсеналі- 

2019. Як це було

09.00 Новини 

09.00 UA.Культура на 

Книжковому Арсеналі 

2019. Як це було

10.00 Таємниці Борго Ларічі. 

Телевізійний серіал 12+ 

10.45 Смак Дзяннаня. 

Документальна 

програма 

11.35 Китайський живопис. 

Документальний цикл 

12.25 Погляд зсередини 

12.50 Чемпіонат світу з 

фігурного катання-

2019. Яскраві моменти 

13.25 Українська революція. 

Іван Канівець. 

Документальна програма 

14.15 Левко Лук’яненко. 

Йти за совістю. 

Документальна 

програма з циклу 

«Дисиденти»

14.40 Пізній «Ранок шоу». 

Найкраще

15.35 Мистецький пульс 

Америки 

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

16.50 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

«Хорея Козацька» 

17.35 UA.МУЗИКА. Кліпи

17.50 Погода

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 Щоденне ток-шоу 

«Тема дня»

19.25 UA. Культура на 

Книжковому Арсеналі-

2019. Найкраще

19.50 Аромати Греції. 

Документальний цикл 

20.15 Столика Японія. 

Документальний серіал 

21.00 Новини 

21.30 Як дивитися кіно

22.00 Тебе ніколи тут не було. 

Художній фільм

23.25 Розсекречена історія

00.25 Українська революція. 

Іван Канівець. 

Документальна 

програма 

01.15 Новини 

01.30 Щоденне ток-шоу 

«Тема дня» повтор

02.20 Погода 

02.25 РадіоДень

02.50 Київський академічний 

театр «Колесо». 

Франсуа Вебер. 

«Випадок у готелі «Дю 

Комерс», 16+

04.45 #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим 

05.15 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

 

СТБ

06.15, 11.20 МастерШеф. Діти

10.20, 21.00, 21.35 Т/с 

«Джованні»

14.50 Битва екстрасенсів. 

Апокаліпсис

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

19.00 Хата на тата

22.45 Т/с «Наречений»

00.55 Детектор неправди

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 19.45 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 

«Деталі»

16.15 «Кримінал»

17.00 Ток-шоу «Ситуація»

18.10 «Ехо України»

20.00 Ток-шоу «Прямий 

ефір»

22.00 «Підсумки»

23.30 «МЕМ»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Вуличне 

правосуддя»

09.40, 18.15 «Спецкор»

10.20, 18.50 «ДжеДАІ»

10.55 «Решала-2»

11.55, 17.15 «Загублений 

світ»

14.55 Х/ф «День патріота»
19.25 Т/с «Ментівські війни. 

Харків»

21.40, 23.25 Т/с «Кістки-12»

01.00 «Облом.UA.»

04.20 31-й тур ЧУ з футболу 

«Зоря»-»Олександрія»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00 Топ-матч

06.10 «Шахтар» — 

«Маріуполь». ЧУ

08.10 «Евертон» — 

«Тоттенгем». ЧА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20, 14.10, 22.50, 2.40 

«Шлях до Баку»

11.55, 0.25 «Челсі» — 

«Арсенал». Фінал. Ліга 

Європи УЄФА

15.00 Голи сезону. ЧА

16.00, 3.30 Журнал Ліги 

Чемпіонів

16.30, 18.55, 21.25 «Тур 

ONLINE»

16.55 LIVE. «Маріуполь» 

— «Зоря». ЧУ

17.45, 22.25 Battle Cyber 

Коментаторів. 5-й епізод

19.25 LIVE. «Львів» — 

«Шахтар». ЧУ

21.55 «Бомбардир» А. 

Ярмоленко

04.00 «Ворскла» — 

«Олімпік». ЧУ

ФУТБОЛ-2

06.00, 22.55 Топ-матч

06.10 «СПАЛ» — «Мілан». 

ЧІ

08.00 Світ Прем’єр-Ліги

08.30 «Ворскла» — 

«Чорноморець». ЧУ

10.15 Голи сезону. ЧА

11.10 «Чорноморець» 

— «Десна». ЧУ

13.00 «Ман Сіті» — 

«Вотфорд». ЧА

14.45, 18.35 «Шлях до Баку»

16.20 «Челсі» — «Арсенал». 

Фінал. Ліга Європи 

УЄФА

19.25 LIVE. «Олександрія» 

— «Динамо». ЧУ

20.15, 21.45 Battle Cyber 

Коментаторів. 5-й епізод

21.25 LIVE. Туреччина 

— Греція. Контрольна 

гра

23.10 «Арсенал-Київ» 

— «Карпати». ЧУ

01.00 Огляд матчу 

«Туреччина» — 

«Греція». Контрольна 

гра. Прем’єра

01.10 «Антверпен» — 

«Кортрейк/Шарлеруа». 

ЧБ

03.00 ЧІ. Огляд туру

03.55 «Вулвергемптон» 

— «Лестер». ЧА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.45, 13.45 Правда життя

08.55, 18.00 Земля 2050 р.

09.45 Фестивалі планети

10.45 Місця сили

11.35 Скептик

12.35, 0.20 Речовий доказ

15.25, 23.30 Заборонена 

історія

16.15, 21.40 Останні племена

17.10 Цікаво.com

19.00, 20.50 Секретні території

19.50 Підроблена історія

22.30 Дика Флорида

01.25 Містична Україна

02.15 Ілюзії сучасності

К1

06.30 Top Shop

07.50 М/с «Гарфілд шоу»

08.00 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

09.50, 16.50 Т/с «Доктор Хто»

12.00 «Вірю не вірю»

13.50 «Орел і решка. Навколо 

світу»

18.30 Т/с «Доктор Хаус»

22.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

23.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

00.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

01.00 «Бєдняков+1»

02.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.45 Х/ф «Казкова країна 
достатку»

11.00 Т/с «Рання пташка»

12.00 Готель «Галіція»

13.00, 14.00, 20.00 Одного 

разу під Полтавою

13.30, 14.30, 21.00 Танька і 

Володька

15.00, 1.00 Панянка-селянка

18.00 4 весілля

22.00 Сімейка У

23.00 Країна У

02.00 Теорія зради

02.50 БарДак

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Гон»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.20, 2.00, 5.10 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Т/с «Еліза»

11.20 «Аромати Перу»

12.30 «Смак сиру»

13.20 UA:Фольк. Спогади

14.25 «Кухня По»

15.15 Енеїда

16.15 «Морська кухня»

17.30 #ВУКРАЇНІ

18.20, 2.15 Тема дня

19.30 Перший на селі

19.55 Д/ф «Суперчуття»

20.30 Схеми. Корупція в 

деталях

21.25 Чемпіонат світу FIFA 

U-20 2019 р. у Польщі. 

Нігерія-Україна

00.00 Телепродаж Тюсо

03.15 Разом

03.45 Букоголіки

04.15 52 вікенди

04.40 Спільно

05.35 Телепродаж
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 5.10 ТСН

09.30 «Одруження наосліп»

10.55, 12.20 «Міняю жінку»

13.30 «Сімейні мелодрами»

14.30 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Т/с «Моє чуже життя»

19.20 «Секретні матеріали-

2019»

20.25 «Чистоnews-2019»

20.35, 22.30 «Ліга сміху»

00.35 «Київ вечірній»

ІНТЕР

05.25, 22.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.10 Т/с «Там, де твій дім»

12.25 Х/ф «Слід Сокола»
14.45 «Правила виживання»

15.50, 16.45, 23.50 «Речдок»

18.00, 1.35 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

20.00 «Подробиці тижня»

03.05 «Добрий вечір на 

«Інтері»

04.30 «Школа лікаря 

Комаровського. 

Невідкладна допомога»

04.55 Top Shop

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.30 Сьогодні

09.30, 6.00 Зоряний шлях

10.45 Т/с «Без коливань»

14.45, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар»

19.50 Ток-шоу «Говорить 

Україна»

22.00, 0.00, 2.15 Т/с 

«Всупереч долі»

23.20 По слідах

01.45 Телемагазин

04.20 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.05 Зона ночі

04.20 Абзац

06.00, 7.15 Kids Time

06.05 М/с «Дракони. 

Перегони безстрашних»

07.20 Т/с «Геркулес»

10.50 М/ф «Геркулес»

12.50 Х/ф «Пінгвіни 
містера Поппера»

14.40 Х/ф «Мій хлопець з 
зоопарку»

16.40 Х/ф «Містер і місіс 
Сміт»

19.00 Х/ф «Відпадний 
препод»

21.20 Х/ф «Відпадний 
препод-2»

23.50 Х/ф «Відпадний 
препод-3»

02.00 Служба розшуку дітей

ICTV

04.00 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.25 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.10 Антизомбі. Дайджест

11.05, 13.20, 22.50 «На трьох»

12.45, 15.45 Факти. День

14.35, 16.20 Х/ф 

«Побачення наосліп»

16.55 Х/ф «Мишаче 

полювання»

18.45, 0.45 Факти. Вечір

20.10 Дизель шоу Прем’єра

21.35 Дизель шоу

01.20 Х/ф «Великий куш»

03.00 Т/с «Прокурори»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40, 3.00 Час-

Time

06.15, 8.25 Огляд преси

06.25 Акцент

07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 0.00, 

01.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час новин

07.10, 8.15, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 12.25, 15.25, 18.10 

Погода в Україні

07.25 Драйв

07.55, 8.55, 9.40, 13.55, 16.55, 

17.55, 0.20 Погода на 

курортах

08.00, 17.00 Час новин. Київ

08.30, 10.10, 20.00, 1.15 

Машина часу

09.25, 16.45 Час громади

11.10, 13.15 Полігон

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

14.10 Невигадані історії

15.30, 16.10 Інформаційний 

день

17.10, 2.15 Кендзьор

18.15, 19.30 Інформаційний 

вечір

22.00 БлогПост HATE FRIDAY 

NIGHT

23.40 ID JOURNAL

00.25 Винна карта

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.15 Феєрія мандрів

05.15 Рандеву

НТН

05.00, 4.55 Top Shop

06.55 Х/ф «Небилиці про 
Івана»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Чорний принц»
10.50, 19.30 Т/с «Той, що 

читає думки»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.25 

«Свідок»

12.55 «Правда життя»

13.30 «Речовий доказ»

14.45, 21.20 Т/с «Хейвен»

16.50 «Легенди бандитської 

Одеси»

17.20 «Легенди карного 

розшуку»

18.20 «Таємниці світу»

23.45 Х/ф «Любов на 
асфальті»

01.55 «Хвороби-вбивці»

02.55 «Випадковий свідок»

03.30 «Легенди бандитського 

Києва»

03.55 «Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Орегонський путівник 

06.30 Як це працює? 

07.00 Новини 

07.00 Дуда і Дада. 

Мультфільм 

07.45 UA.МУЗИКА. Кліп 

07.50 Погода

08.00 Новини 

08.00 UA.Культура на 

Книжковому Арсеналі-

2019. Як це було

09.00 Новини 

09.00 UA.Культура на 

Книжковому Арсеналі 

2019. Як це було

10.00 Таємниці Борго Ларічі. 

Телевізійний серіал, 12+ 

10.45 Смак Дзяннаня. 

Документальна 

програма 

11.35 Китайський живопис. 

Документальний цикл 

12.25 Погляд зсередини 

12.50 Чемпіонат світу з 

фігурного катання-

2019. Яскраві моменти 

13.25 Трипілля. Забута 

цивілізація старої 

Європи. Документальна 

програма

14.15 Олесь Доній. 

Документальний цикл 

«Напам`ять» 

14.40 Пізній Ранок шоу. 

Найкраще

15.35 Мистецький пульс 

Америки 

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

16.50 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. 

Хорея Козацька 

17.35 UA.МУЗИКА. Кліпи

17.50 Погода

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.20 Щоденне ток-шоу 

«Тема дня»

19.25 UA. Культура на 

Книжковому Арсеналі-

2019. Найкраще

19.50 Аромати Греції. 

Документальний цикл 

20.15 Столика Японія. 

Документальний серіал 

21.00 Новини 

21.20 Міжнародний День 

Джазу у Будинку 

звукозапису 

Українського Радіо. 

Yulia Roma

22.20 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. Rockoko

22.45 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. 

23.00 100 років мистецтва. 

1910-1920-ті роки 

23.10 Розсекречена історія

00.00 Ольга Балашова. 

Кубофутуризм. 

Футуризм динамічний 

і кінетичний. Репортаж 

Громадського

00.25 Трипілля. Забута 

цивілізація старої 

Європи. Документальна 

програма

01.20 Новини 

01.40 Щоденне ток-шоу 

«Тема дня»

02.35 РадіоДень 

02.55 Семен Гулак-

Артемовський. 

Запорожець за Дунаєм. 

Національна опера 

України ім Тараса 

Шевченка 

04.45 #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим 

05.15 РадіоДень. Освітні 

програми. Твій чаc/

Модуль знань

 

СТБ

07.00 Т/с «Коли мі вдома»

10.55 Холостяк

13.25 Х/ф «Нерви на межі»
15.35 Х/ф «Історія 

Попелюшки-3»
17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

20.00, 22.50 Холостяк. Як 

вийти заміж

23.15 Х/ф «Принцеса 
спецій»

01.25 Детектор неправди

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 «Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 

«Деталі»

16.10 «Кримінал»

17.00 Ток-шоу «Ситуація»

19.00 Ток-шоу «Ехо України»

22.30 «Поярков. NEWS»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Вуличне 

правосуддя»

09.55, 18.15 «Спецкор»

10.30, 18.50 «ДжеДАІ»

11.05 «Решала-2»

12.05, 17.15 

«Загублений світ»

13.05 «Помста природи»

13.35 Х/ф «Джек Гантер. 
В пошуках скарбів 
Угаріта»

15.25 Х/ф «Джек Гантер. 
Прокляття гробниці 
Ехнатона»

19.25 Х/ф «Проти крові»
21.10 Х/ф «Посилка»
23.00 Х/ф «Вбити Білла»
01.05 «Облом.UA.»

04.20 «Цілком таємно-2017»

ФУТБОЛ-1

06.00 Топ-матч

06.10 «Аталанта» — 

«Сассуоло». ЧІ

08.00 Огляд матчу 

«Туреччина» — 

«Греція». Контрольна 

гра

08.10 «Вест Гем» — 

«Гаддерсфілд». ЧА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 «Олександрія» 

— «Динамо». ЧУ

11.10 Battle Cyber 

Коментаторів. 5 епізод

12.10, 4.10 Туреччина 

— Греція. Контрольна 

гра

13.55 «Львів» — «Шахтар». 

ЧУ

16.00 «СПАЛ» — «Мілан». ЧІ

17.50 Журнал Ліги Чемпіонів

18.20 «Арсенал-Київ» 

— «Карпати». ЧУ

20.10 Світ Прем’єр-Ліги. ЧА

20.40 «Рома» — «Парма». ЧІ

22.50 «Маріуполь» — 

«Зоря». ЧУ

00.35 «Антверпен» — 

«Кортрейк/Шарлеруа». 

ЧБ

02.20 «Чорноморець» 

— «Десна». ЧУ

ФУТБОЛ-2

06.00, 9.50 «Шлях до Баку»

07.35 «Челсі» — «Арсенал». 

Фінал. Ліга Європи 

УЄФА

10.40 «Ньюкасл» — 

«Ліверпуль». ЧА

12.30, 3.35 «Маріуполь» 

— «Зоря». ЧУ

14.20 «Болонья» — 

«Наполі». ЧІ

16.10 Світ Прем’єр-Ліги. 

Прем’єра

16.40 «Олександрія» 

— «Динамо». ЧУ

18.30 Battle Cyber 

Коментаторів. 1 епізод

18.35 Battle Cyber 

Коментаторів. 2 епізод

18.40 Battle Cyber 

Коментаторів. 3 епізод

18.45 Battle Cyber 

Коментаторів. 4 епізод

18.50 Battle Cyber 

Коментаторів. 5 епізод

18.55 LIVE. FIFA 19. Global 

Series

21.00 Огляд матчу 

«Туреччина» — 

«Греція». Контрольна 

гра

21.10 «Львів» — «Шахтар». 

ЧУ

23.00 Світ Прем’єр-Ліги

23.30 Туреччина — Греція. 

Контрольна гра

01.20, 3.20, 5.25 Топ-матч

01.30 «Аталанта» — 

«Сассуоло». ЧІ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.45, 14.25 Правда життя

09.30, 18.00 Земля 2050 р.

10.20, 17.10 Фестивалі 

планети

11.20 Ілюзії сучасності

12.15 Скептик

13.15, 0.20 Речовий доказ

15.20 Заборонена історія

16.15, 21.40 Останні племена

19.00, 20.50 Секретні території

19.50 Підроблена історія

22.30 Дика Флорида

23.30 Секрети Другої світової

00.00 Таємниці кримінального 

світу

01.25 Містична Україна

К1

06.30 Top Shop

07.50 М/с «Гарфілд шоу»

08.10 «Ух ти show»

08.20 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

10.10, 16.50 Т/с «Доктор Хто»

12.00 «Вірю не вірю»

13.50 «Орел і решка. Навколо 

світу»

18.30 Т/с «Доктор Хаус»

22.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

23.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

00.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

01.00 «Блокбастери»

02.10 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.30 Х/ф «Один на 
Різдво»

11.00 Готель «Галіція»

13.00, 14.00, 15.00, 20.00 

Одного разу під 

Полтавою

13.30, 14.30 Танька і Володька

15.30, 0.30 Панянка-селянка

16.30 Х/ф «Один вдома 4»
18.00 4 весілля

21.00 Х/ф «Сам удома 
5: Святкове 
пограбування»

22.45 Х/ф «Життя і мета 
собаки»

01.30 Теорія зради

02.20 БарДак

03.10 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Гон»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 0.45, 5.00 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, країно!

09.30 Т/с «Еліза»

11.20 «Аромати Перу»

12.30 «Смак сиру»

13.20, 2.30 Сильна доля

14.25 «Кухня По»

15.15 UA:Фольк. Спогади

16.15 «Браво, шеф!»

17.30 Схеми. Корупція в 

деталях

18.20, 1.30 Тема дня

19.30, 4.05 Розсекречена 

історія

20.30 Д/ф «Супер-Чуття»

21.25, 1.05 UA:Спорт

22.00 Перша шпальта

22.35 Як дивитися кіно

23.00 Х/ф «Тебе ніколи тут 
не було»

03.25 #ВУКРАЇНІ

03.50 Своя земля

05.35 Телепродаж
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 23.30, 0.30 «Світське 

життя-2019»

06.50 «Гроші-2019»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00, 11.00, 12.00, 13.05, 

14.00, 15.00, 15.55 

«Світ навиворіт-2: 

Індія»

16.30 «Вечірній квартал-

2019»

18.30 «Розсміши коміка. 

Діти»

19.30 ТСН

20.15 «Чистоnews-2019»

20.25 «Українські сенсації-

2019»

21.40 «Вечірній квартал»

01.30 «Ліга сміху-2019»

03.00 «Київ вечірній»

ІНТЕР

05.25 Х/ф «Чотири нуль на 
користь Танечки»

07.00 «Слово Предстоятеля»
07.10 «Жди мене. Україна»
09.00 «Шість соток»
10.00 «Готуємо разом. 

Випічка»
11.00 Х/ф «Ласкаво 

просимо, або 
Стороннім вхід 
заборонений»

12.30 Х/ф «Пригоди 
Електроніка»

16.30 Х/ф «Невловимі 
месники»

18.10 Х/ф «Фанфан-
тюльпан»

20.00, 2.40 «Подробиці»
20.30 Т/с «Побачити океан»
00.20 Х/ф «Жіноча 

інтуїція»
03.10 «Добрий вечір на 

Інтері»
03.50 Х/ф «Чарівна лампа 

Аладдіна»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

07.30, 5.30 Зоряний шлях

08.30, 15.20 Т/с «Чорна кров»

17.10, 20.00 Т/с «Потрібен 

чоловік»

22.20, 2.10 Т/С «Колір 

черемхи»

01.40 Телемагазин

02.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

03.50 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

05.10 М/с «Лунтик»

06.15, 7.35 Kids Time

06.20 М/с «Дракони. 

Перегони безстрашних»

07.40 Ревізор. Магазини

09.30 Таємний агент

10.50 Таємний агент. Постшоу

12.40 Заробітчани

14.30 Хто зверху

16.30 М/ф «Атлантида: 

Загублена імперія»

18.40 Х/ф «Сім сестер»

21.00 Х/ф «Оселя зла: 

Фінальна битва»

23.00 Х/ф «Оселя зла: 

Відплата»

00.50 Х/ф «Орел Дев’ятого 

легіону»

ICTV

04.55 Скарб нації

05.05 Еврика!

05.15 Факти

05.40 Більше ніж правда

07.20 Я зняв!

09.05 Дизель шоу

11.45 Особливості 

національної роботи

12.45 Факти. День

13.00 Х/ф «Турист»

14.55 Т/с «Перевірка на 

міцність»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Еквілібріум»

21.05 Х/ф «Я легенда»

22.55 Х/ф «Виходу немає»

00.50 Х/ф «Фортеця 2: 

Повернення»

5 канал

06.00 Час-Time

06.20 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, 021.00, 

0.00, 1.00, 2.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.10, 8.10, 12.55, 15.15, 18.10 

Погода в Україні

07.20, 11.30, 3.40 Феєрія 

мандрів

07.45, 8.50, 21.55, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.55, 8.55, 9.55, 13.55, 14.55, 

16.55, 17.55, 20.55, 0.55 

Погода на курортах

08.20 Клуб LIFE

09.15 Автопілот-новини

09.25 Укравтоконтинент

09.35 Натхнення

10.10 Історія успіху

10.25 5-й поверх

11.10 Майстри ремонту

12.10 Олімпійські історії

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

12.35 Медекспертиза

13.10 Континент

13.30 Код успіху

13.45 Навчайся з нами

14.15 Шанс на одужання

15.20, 4.30 Акцент

16.10, 23.30, 2.40 Машина 

часу

17.15 Стоп корупції!

18.15 Про військо

18.25, 2.15 Полігон

19.25 Особливий погляд

20.00, 1.15, 5.15 Рандеву

21.30, 3.00 Вікно в Америку

22.00 Док.фільм

23.15 Енергобезпека

00.30 Винна карта

03.20 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Діалоги з Патріархом

НТН

05.55 Х/ф «Розвідники»
07.25 Х/ф «Вічний поклик»
11.45 Т/с «Спецзагін «Кобра 

11»

15.45 «Таємниці 

кримінального світу»

16.50 «Таємниці світу»

18.05 «Переломні 80-ті»

19.00, 2.05 «Свідок»

19.30 Х/ф «Солдат Іван 
Бровкін»

21.20 Х/ф «Відчиніть, 
поліція!»

23.25 Х/ф «Комісований»
01.00 «Реальні злочинці»

02.35 «Випадковий свідок»

03.15 «Речовий доказ»

04.20 «Легенди бандитського 

Києва»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Незвідані шляхи. 

Документальний цикл 

06.50 UA.МУЗИКА. Кліп 

07.00 Новини 

07.05 Дуда і Дада. 

Мультфільм 

08.25 Цікаво. com 

08.50 UA.МУЗИКА. Кліп 

08.50 Погода

09.00 Новини 

09.05 Казки перевірені часом. 

Підмінена королева. 

Художній фільм

10.15 Казки перевірені часом. 

Саффі. Мультфільм

11.25 Казки, перевірені 

часом. Вероніка. 

Художній фільм

13.00 Еліза. Телевізійний 

серіал, 12+ 

16.00 Країна на смак 

17.00 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо. Я 

— віртуоз 

19.10 Будинок звукозапису 

Українського радіо. 

Устим Скрипка. 

Арія Андрія з опери 

«Запорожець за 

Дунаєм» 

19.20 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. ЦеШо

19.50 UA.МУЗИКА. Кліпи 

20.00 Христина. Кримське 

соло. Документальна 

програма 

20.25 Українська рапсодія. 

Документальна 

програма

21.00 Новини 

21.30 Секрети замків 

Великобританії. 

Замки Британії. 

Документальний серіал 

22.15 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. Bahroma

22.30 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. ТНМК

22.45 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. Idealism 

Addict

23.00 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом. 

23.10 Віна Дельмар 

Поступися місцем. 

Київський академічний 

Молодий театр

01.30 UA.Фольк . Спогади

02.25 Київський академічний 

Молодий театр. Меррей 

Шизгал. Любофф, 18+

04.05 Орегонський путівник 

 

СТБ

06.45 Т/с «Наречений»

15.05 Т/с «Джованні»

19.00 МастерШеф. 

Професіонали

22.55 Хата на тата

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 18.00, 19.00 

«Репортер». Новини

09.15, 13.15, 15.15, 19.15 Ток-

шоу «Ехо України»

10.10 Ток-шоу «18 плюс»

11.15, 14.15 Прямий ефір з 

Наталкою Фіцич

12.10 Ток-шоу «Споживач»

16.10 Ток-шоу «18 мінус»

17.00 «Кисельов. Авторське»

18.10 Ток-шоу «Кримінал»

20.00 Ток-шоу «THE WEEK»

21.00 «Закрита зона»

22.00 МЕМ

23.00 «ВАТА-шоу»(повтор)

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 «Угон по-нашому»

09.00 «Загублений світ»

13.50 Х/ф «Проти крові»
15.30 Х/ф «Винищувачі»
17.10 Х/ф «Посилка»
19.00 Х/ф «Втеча»
21.10 Х/ф «Веселі 

канікули»

23.05 Х/ф «Вбити Білла-2»
01.25 «Облом.UA.»

04.20 «Цілком таємно-2017»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Тоттенгем» — «Ман 

Сіті». 1/4 фіналу. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

07.45, 19.45 Журнал Ліги 

Чемпіонів

08.15 «Порту» — 

«Ліверпуль». 1/4 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

10.00, 15.40, 22.45 Футбол 

NEWS

10.20 «Ман Сіті» 

— «Тоттенгем». 1/4 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

12.10 «Барселона» 

— «Ліверпуль». 1/2 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

13.55 «Тоттенгем» — «Аякс». 

1/2 фіналу. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

16.00 «Ліверпуль» 

— «Барселона». 1/2 

фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

17.50, 1.00, 3.20, 5.35 Топ-

матч

17.55 «Аякс» — «Тоттенгем». 

1/2 фіналу. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

20.15, 00.10 «Ніч Ліги 

Чемпіонів»

21.45 LIVE. «Тоттенгем» 

— «Ліверпуль». Фінал. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

01.30 «Олександрія» 

— «Динамо». ЧУ

03.45 «Аталанта» — 

«Сассуоло». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 21.20, 23.30, 3.20, 

5.25 Топ-матч

06.10 «Торіно» — «Лаціо». 

ЧІ

08.05 «Маріуполь» — 

«Зоря». ЧУ

09.55, 16.10 Журнал Ліги 

Чемпіонів

10.25 Туреччина — Греція. 

Контрольна гра

12.10 «Львів» — «Шахтар». 

ЧУ

13.55 «Челсі» — «Арсенал». 

Фінал. Ліга Європи 

УЄФА

16.40 Огляд матчів. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

21.40 «Олександрія» 

— «Динамо». ЧУ

23.40 «Сампдорія» — 

«Ювентус». ЧІ

01.30 «Ворскла» — 

«Чорноморець». ЧУ

03.35 FIFA 19. Global Series

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.45 Містична Україна

08.35, 18.35 Місця сили

10.15 Заборонена історія

12.00, 21.00 Суперзаводи

14.50 Дика Флорида

16.40 Фестивалі планети

17.40 Останні племена

23.45 Секретні території

00.40 Підроблена історія

К1

06.30 Top Shop

07.50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.10 «Жаннаодружи»

09.10 «Ух ти show»

09.50 М/ф «Кунг-фу Кролик»

11.20 Х/ф «Джек та бобове 
стебло»

13.10 Х/ф «Вчитель року»
15.15 «Орел і решка. Навколо 

світу»

23.10 «Вірю не вірю»

00.10 Х/ф «Жінка в 
чорному»

02.00 «Блокбастери»

02.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

11.35 М/ф «Принцеса Лілліфі 

та маленький єдиноріг»

12.50 Х/ф «Співоче 
деревце»

14.00 4 весілля

17.15 Х/ф «Життя і мета 
собаки»

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 

Одного разу під 

Полтавою

19.30, 20.30, 21.30, 22.30 

Танька і Володька

23.00 Країна У

01.00 Панянка-селянка

02.00 Теорія зради

02.50 БарДак

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Гон»

06.30, 7.10, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.20, 

2.00, 4.10 Новини

09.30 Країна на смак

10.30 Енеїда

11.40 М/с «Кмітливии? 

Сяоцзі»

12.55 Х/ф «Клара і 

Франциск»

14.55 «Мальовничі села»

15.25 «Фестивалі планети»

16.00 «Браво, шеф!»

17.05 Разом

17.35 Д/ф «Всесвітня 

Природна Спадщина. 

Коста Ріка»

18.30 Спільно

19.00 «Мегаполіси»

19.55 Д/ф «Імперія»

21.30 Розсекречена історія

22.30 Т/с «Окуповані»

00.00 Телепродаж Тюсо

02.20 UA:Фольк. Спогади

03.15 «Аромати Перу»

03.40 Своя земля

04.35 Світло

05.35 Телепродаж
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КАНАЛ «1+1»

06.00 ТСН

06.35 М/ф

06.45 «Українські сенсації-

2019»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.45, 10.05, 11.10, 12.10, 

2.40 «Світ навиворіт-2: 

Індія»

13.15 Комедія «Я, знову я та 

Ірен»

15.40 Бойовик «Телефонна 

будка»

17.05 Бойовик «Облога»

19.30, 5.00 «ТСН-тиждень»

21.00 «Голос. Діти 5»

23.05 Драма «Готель ґранд 

Будапешт»

01.00 «Ліга сміху»

ІНТЕР

05.10 Х/ф «Королівство 
кривих дзеркал»

06.35 Х/ф «У моїй смерті 
прошу винити 
Клаву К.»

08.00 «уДачний проект»

09.00 «Готуємо разом»

10.00 «Орел і решка. 

Мегаполіси»

11.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

12.00 «Орел і решка. Рай і 

пекло»

14.00 Т/с «Побачити океан»

17.50 Х/ф «Агата Крісті. 
Кривий будиночок»

20.00 «Подробиці»

20.30 «Правила виживання». 

Спецвипуск»

22.05 Концерт «Наташа 

Корольова. 25 років на 

сцені»

23.20 Х/ф «Тато напрокат»
01.15 «Речдок»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30 Сьогодні

07.30 Зоряний шлях

08.50 Т/с «Потрібен чоловік»

13.00 Т/с «Всупереч долі»

17.00, 21.00 Т/с «Дружина з 

того світу»

19.00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою

20.00 Головна тема

23.00 Т/с «Колір черемхи»

01.45 Телемагазин

02.15 Т/с «Колір черемхи»

03.00 Історія одного злочину

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.00 Зона ночі

06.00 Стендап шоу

07.00, 8.45 Kids Time

07.05 М/с «Дракони. 

Перегони безстрашних»

08.50 М/ф «Атлантида: 

Загублена імперія»

10.50 М/ф «Геркулес»

12.40 Х/ф «Мій хлопець з 

зоопарку»

14.40 Х/ф «Оселя зла: 

Фінальна битва»

16.40 Х/ф «Хвиля»

18.50 Х/ф «Землетрус»

21.00 Х/ф «Армагеддон»

00.10 Х/ф «За подих від 

тебе»

ICTV

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.20 Факти

04.45 Громадянська оборона

05.35 Антизомбі

07.15 Т/с «Відділ 44»

10.55, 13.00 Т/с «Перевірка на 

міцність»

12.45 Факти. День

15.00 Х/ф «Я легенда»

16.45 Х/ф «Еквілібріум»

18.45 Факти тижня. 100 

хвилин з Оксаною 

Соколовою

20.35 Х/ф «Васабі»

22.20 Х/ф «Коматозники»

00.30 Х/ф «Пекельний 

ендшпіль»

5 канал

06.00, 9.30 Вікно в Америку

06.25, 14.10, 16.10, 20.00, 2.15 

Машина часу

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 023.00, 

0.00, 2.00, 3.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.10, 12.55, 15.15, 18.55, 

23.10 Погода в Україні

07.15, 4.20 Феєрія мандрів

07.45, 8.50, 22.00, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.55, 8.10, 8.55, 9.55, 10.55, 

11.55, 14.55, 16.55, 

17.55, 20.55, 0.15 

Погода на курортах

08.20 Клуб LIFE

08.40 Натхнення

09.10 Автопілот-Тест

09.20 Технопарк

09.25 Драйв

10.10, 23.15 Полігон

10.30, 3.15 Кіно 

із Я. Соколовою

11.15 Кордон держави

11.30 Будемо жити

11.40 Гра інтересів

12.10 Невигадані історії

12.30 Брифінг речника МО 

України щодо ситуації 

на лінії зіткнення

12.35 Континент

13.10 Медекспертиза

13.30 Діалоги з Патріархом

15.20 Шанс на одужання

15.40 Паспортний сервіс

17.15 Рандеву

18.00, 1.00, 5.10 Час: 

Підсумки тижня

19.25 Стоп корупції!

21.40 Час-Time

22.05 Док.фільм

00.20 Про військо

00.50, 1.55 Огляд преси

НТН

05.30 Top Shop
06.00 Х/ф «Карусель»
07.20 «Страх у твоєму домі»
10.55 Х/ф «Солдат Іван 

Бровкін»
12.35 Х/ф «Мерседес» 

тікає від погоні»
14.10 Х/ф «Повороти долі»
16.55 Х/ф «Відчиніть, 

поліція!»
19.00 Х/ф «Хід у відповідь»
20.40 Х/ф «Бандити»
23.00 Х/ф «Найкраща 

пропозиція»
01.30 Х/ф «Комісований»
03.00 «Речовий доказ»

UA.Культура

06.00 Гімн України 
06.00 Незвідані шляхи. 

Документальний цикл 
06.50 UA.МУЗИКА. Кліп 
07.00 Новини 
07.05 Дуда і Дада. 

Мультфільм 
08.25 Як це працює? 
08.50 UA.МУЗИКА. Кліп 
08.50 Погода
09.00 Новини 
09.05 Казки перевірені часом. 

Я, Ганс Рьоклє і чорт. 
Художній фільм

10.30 Мальовничі села. 
Документальний цикл 

11.25 Аромати Греції. 
Документальний цикл 

12.20 Кухня По. Кулінарна 
програма 

12.50 Біблійна колекція. Естер 
прекрасна. Художній 
фільм 

14.20 В#Україні-4 
15.20 Всесвітня Природна 

Спадщина. Фільм 1. 
«США. Національний 
парк Йелоустоун» 
(повтор)

16.05 Всесвітня Природна 
Спадщина. Фільм 2. 
Колумбія

16.55 Ніжно. Тихо. Голосно. 

Концертна програма з 
Будинку звукозапису 
Українського радіо. 
Марія Бурмака та 
симфонічний оркестр 
Українського радіо

19.05 РадіоДень. Книжкова 
лавка. ТОП 7 

20.00 Розсекречена історія 
21.00 Новини 
21.15 Буду з тобою. Концерт 

групи BEZ OBMEJEN
23.00 Джузеппе Верді. Аїда. 

Національна опера 
України ім Тараса 
Шевченка 

01.30 UA.Фольк . Спогади
02.20 Київський академічний 

Молодий театр. Іван 
Нечуй-Левицький. 
«Кайдаші», 12+

04.15 Незвідані шляхи. 
Документальний цикл

 
СТБ

05.45 Холостяк. Як вийти 
заміж

08.10, 9.55 Хата на тата
09.00 Страва честі
15.00 МастерШеф. 

Професіонали
19.00 Слідство ведуть 

екстрасенси
21.00 Один за всіх
22.15 Я соромлюсь свого тіла

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 20.45 
«Репортер». Новини

09.15, 12.15, 17.15 Ток-шоу 
«Ехо України»

10.10 Ток-шоу «18 плюс»
11.15, 14.15 Прямий ефір з 

Наталкою Фіцич
13.10 Ток-шоу «Кримінал»
15.15 МЕМ
16.00 «Закрита зона»
21.00 Ток-шоу «Підсумки 

тижня»
23.00 «ВАТА-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
08.00 «Він, вона і телевізор-

3»
11.40 Х/ф «Джек Хантер. 

У пошуках скарбів 
Угаріта»

13.20 Х/ф «Джек Хантер. 
Прокляття гробниці 
Ехнатона»

15.10 Х/ф «Джек Хантер. 
Небесна зірка»

17.00 Х/ф «Робокоп»
18.50 Х/ф «Робокоп-2»
21.00 Х/ф «Робокоп-3»
23.00 «ПРОФУТБОЛ»
00.00 «Загублений світ»
01.50 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 Огляд матчу 
«Туреччина» — 
«Греція». Контрольна 
гра

06.10 «Маріуполь» — 
«Зоря». ЧУ

08.00, 12.40, 20.30 Топ-матч
08.10 Туреччина — Греція. 

Контрольна гра
10.00, 15.40, 21.00 «Футбол 

NEWS
10.20 «Бомбардир» 

Є. Селезньов. Прем’єра
10.50 «Львів» — «Шахтар». 

ЧУ
12.55 «Сампдорія» — 

«Ювентус». ЧІ
14.45 Журнал Ліги Європи. 

Прем’єра
16.00, 19.40 «Ніч Ліги 

Чемпіонів»
17.30 «Тоттенгем» — 

«Ліверпуль». Фінал. 
Ліга Чемпіонів УЄФА

21.20 «Великий футбол»
23.00 «Челсі» — «Арсенал». 

Фінал. Ліга Європи 
УЄФА

01.15 Журнал Ліги Європи
02.10 «Туреччина — 

Узбекистан. 
Контрольна гра

04.00 «Арсенал-Київ» 

— «Карпати». ЧУ

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.00, 16.25 Топ-матч

06.10 «Сампдорія» — 

«Ювентус». ЧІ

08.05 «Чорноморець» 

— «Десна». ЧУ

09.55, 13.45, 23.55, 3.45 «Ніч 

Ліги Чемпіонів»

11.30, 1.30 «Тоттенгем» 

— «Ліверпуль». Фінал. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

14.35 Туреччина — Греція. 

Контрольна гра

16.35 «Челсі» — «Арсенал». 

Фінал. Ліга Європи 

УЄФА

18.50 Огляд матчу 

«Туреччина» — 

«Греція». Контрольна 

гра

19.00 «Львів» — «Шахтар». 

ЧУ

20.50 LIVE. Туреччина — 

Узбекистан. Контрольна 

гра

22.55 LIVE. Франція — 
Болівія. Контрольна гра. 

2-й тайм

04.35 Огляд матчу Франція 

— Болівія. Контрольна 

гра. Прем’єра

04.45 Журнал Ліги Європи

05.40 Огляд матчу Туреччина 

— Узбекистан. 

Контрольна гра. 

Прем’єра

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.50, 0.45 Містична Україна

08.40, 18.30 Місця сили

10.20 Секрети Другої світової

12.00, 21.00 Суперзаводи

14.45 Морські гіганти

16.35 Фестивалі планети

17.35 Останні племена

23.50 Секретні території

01.35 Гордість України

К1

06.30 Top Shop

07.50 М/с «Гарфілд шоу»

08.10 «Ух ти show»

09.35 Х/ф «Джек та бобове 
стебло»

11.20 Х/ф «Вчитель року»
13.30, 1.10 «Орел і решка. 

Навколо світу»
23.10 «Вірю не вірю»
00.10 «Блокбастери»
02.10 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
11.00 М/ф «Цирк! Цирк! Цирк!»
12.30 Х/ф «Один на 

Різдво»
14.00 4 весілля
17.15 Х/ф «Сам удома 5: 

Святкове 
пограбування»

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Одного разу під 
Полтавою

19.30, 20.30, 21.30, 22.30 
Танька і Володька

23.00 Країна У
01.00 Панянка-селянка
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Гон»

06.30, 7.10, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.20, 

2.00, 4.10 Новини

09.30, 2.20 Енеїда

10.30 Країна на смак

11.40 М/с «Кмітливии 

Сяоцзі»

12.55 Х/ф «Співаюче 

дзвінке деревце»

14.20 «Тайська кухня»

15.20 Бюджетники

15.50 UA:Фольк. Спогади

16.50 Перший на селі

17.25 #ВУКРАЇНІ

17.50 «Фестивалі планети»

18.25, 21.25 Чемпіонат світу 

FIFA U-20 2019 р. у 

Польщі. 1/

20.30 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

00.00 Телепродаж Тюсо

03.15 «Аромати Перу»

03.40 Своя земля

04.35 Розсекречена історія

05.35 Телепродаж
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Петро НЕСТЕРЕНКО

 У країні з населенням понад мі-
льярд громадян, у першу чергу, 
звичайно ж, постає питання забез-
печення населення не тільки про-
дуктами харчування, а й водою. 
Це той ресурс, відсутність якого 
не має кордонів і впливає на міль-
ярди людей, що живуть також за 
межами кордонів держави. Напри-
клад, одна з перенаселених країн 
— Китай, демонструючи світові 
високі темпи розвитку економі-
ки, водночас має гостру проблему 
нестачі води і зниження її якості. 
До того ж, ускладнюється ситуація 
із забрудненням не тільки води, а й 
повітря.
 Зараз у Китаї проживає 1,3 мі-
льярда людей, 20% від усього 
людства, але водний ресурс стано-
вить лише 6% від світового запа-
су. Споживання води на душу на-
селення становить тільки четверту 
частину від середньої норми спо-
живання води, згідно зі світови-
ми стандартами. Крім того, ситуа-
цію з водою в багатьох регіонах ус-
кладнює нерівномірний сезонний 
і територіальний розподіл водного 
ресурсу. Так само останнім часом 
забруднення водного середовища 
зменшує ресурс питної води.
 Китай споживає величезні обся-
ги води — майже 30% від світового 
запасу (яких, до речі, за останніми 
розрахунками, вже недостатньо), 
а в підсумку від цього страждають 
держави Центральної і Південної 
Азії.
 На думку експертів, до назріва-
ючої в регіоні екологічної катастро-
фи призводять, у першу чергу, не-
ефективні іригаційні системи Ки-
таю, а також зростання промисло-
вості і розширення посівних площ 
у країні. Проблема назріває відра-
зу в декількох країнах євразійсь-
кого континенту, насамперед че-
рез егоїстичну водну політику 
Китаю.
 Наприклад, уже сьогодні на 
знімках із супутника на території 
Китаю складно розгледіти притоки 
річки Брахмапутра, а також такі 
водні джерела центральноазіат-

ського регіону, як річки Ілі та Ір-
тиш. Слід зазначити, що проведені 
на початку двохтисячних років не-
залежні дослідження спрогнозу-
вали зменшення стоку річки Ілі в 
найближчі 30 років на понад 40%, 
а рівень води в річці Іртиш уже за-
раз нижчий за норму на 43%.
 У найближчому майбутньому 
найбільші водойми регіону, такі, 
як озера Балхаш і Зайсан, куди 
впадають ці водні артерії, безсум-
нівно, чекає сумна доля Аралу. 
Тоді сільське господарство вима-
гало значного збільшення поливу 
полів, на яких у величезних обся-
гах вирощували бавовну і рис. Воду 
для зрошення почали у великих 
кількостях забирати з Амудар’ї і 
Сирдар’ї — річок, які майже пов-
ністю забезпечували приплив води 
в Аральське море. Через це за кіль-
ка десятиліть рівень води в Аралі 
значно впав, а вода в ньому стала 
набагато солонішого, що призвело 
до справжньої екологічної катаст-
рофи: дно початок міліти, оголюю-
чи сіль.
 У даний час основна проблема 
полягає в тому, що Китай ніяк не 
хоче йти на контакт для вирішен-
ня водного питання. Неодноразо-
во водні проблеми були поставлені 
на обговорення в найвищих міжна-
родних переговорах, але китайсь-
ка влада воліє ігнорувати їх.
 Наприклад, до цих пір не під-
писано низку міжнародних угод, 
серед яких найважливіші — кон-
венції про право несудноплавних 
видів використання міжнарод-
них водотоків і про охорону та 
використання транскордонних 
водотоків та міжнародних озер. 
Без цих основоположних доку-
ментів у китайської сторони фак-
тично розв’язані руки для нера-
ціонального використання вод-
них ресурсів. У такому випадку 
Китай і далі споживатиме воду в 
потрібному йому обсязі, не звер-
таючи уваги на потреби сусідів, 
а загроза екологічної катастро-
фи може торкнутися всіх. Біль-
ше того, для євразійського кон-
тиненту вона з кожним днем стає 
дедалі реальнішою. ■

ЕКОБЕЗПЕКА

Не та тепер 
річка Іртиш...
Проблеми китайців із водокористуванням 
хвилюють сусідів

■

Води на всіх катастрофічно не вистачає.❙

Обиратимуть чотири дні 
 У Німеччині, найбільшій за на-
селенням країні ЄС, голосування 
відбудеться в неділю, 26 травня. 
Від цієї країни оберуть і найбільшу 
кількість депутатів — 96. Загалом, 
у Європарламенті — 751 місце. Най-
менші за населенням країни ЄС — 
Мальта, Кіпр та Люксембург — де-
легують до ЄП лише по шість депу-
татів. 
 Загалом право голосу на вибо-
рах до Європарламенту в 28 краї-
нах-членах ЄС мають 427 мільйонів 
осіб. Отже, це другі найбільші за 
кількістю учасників демократичні 
вибори в світі після індійських, де 
право голосу мають приблизно 900 
мільйонів громадян. 
 У різних країнах голосування 
відбувається в різні дні. Сьогодні 
до виборчих дільниць підуть меш-
канці Ірландії, в суботу голосува-
тимуть литовці, мальтійці та сло-
ваки. Інші країни долучаться до го-
лосування в неділю. В Чехії, тради-
ційно, виборці голосуватимуть два 
дні, у другій половині дня п’ятниці 
і в першу половину дня суботи. До 
1974 року євродепутатів признача-
ли в національних парламентах, а 
з 1976 року прийняли рішення оби-
рати їх прямим голосуванням, яке 
з 2002 року відбувається за пропор-
ційним принципом — за партійни-
ми списками. 
 З технічної точки зору, кожна з 
28 країн ЄС має свої виборчі особ-
ливості — такі ж, як і на виборах 
до національних парламентів. Кож-
на країна проводить збір підписів, 
кампанію та голосування у від-
повідності з власними законами і 
традиціями. Наприклад, у Греціїї 
громадяни отримують право голосу 
з 17 років, а в Австрії та на Мальті 
— з 16, зазначає «Євроньюс». Ціка-
во, що в Бельгії, Люксембурзі, Бол-
гарії, Греції та на Кіпрі участь у го-
лосуванні є обов’язковою. «Відмов-
никам» загрожують високі штрафи. 
Попри це, від виборів до виборів 
все більшою проблемою стає актив-
ність виборців. Якщо на виборах 
1979 року явка виборців становила 
62%, то на минулих виборах 2014 
року — лише 42,6%. І найменша 
активність — у нових країнах-чле-
нах Центрально-Східної Європи. На 
минулих виборах найменшою була 
явка в Словаччині (13,05 відсотка) 
та Чехії (18,2 відсотка).
 Результати голосування по всьо-
му континенту мають стати відоми-
ми у неділю пізно ввечері. 

І для нас важливі
 Вибори до Європарламенту важ-
ливі також і для України. Зовнішню 
політику Євросоюзу визначає Рада 
ЄС, тобто представники урядів усіх 
держав об’єднання. Тому вибори єв-
родепутатів, які відбуваються 23-26 
травня, мають велике значення для 
України, особливо з огляду на її праг-
нення йти шляхом євроінтеграції.
 Найбільш видимий результат ро-
боти євродепутатів — це резолюції. 
Обов’язкової сили вони не мають. 
Проте оскільки їх ухвалюють на пле-
нарному засіданні більшістю голосів, 
то вони відображають політичну по-
зицію всього Європарламенту, який 
є єдиним органом, обраним громадя-
нами Євросоюзу безпосередньо. І ця 
позиція Європарламенту є стабіль-
но набагато жорсткішою у своїй кри-
тиці дій Кремля порівняно з офіцій-
ною позицією ЄС. Наприклад, у резо-
люції щодо України в грудні 2018-го 
міститься заклик до розширення сан-
кцій щодо РФ за її порушення тери-
торіальної цілісності та сувереніте-
ту України, зокрема і до закриття де-
ржавами ЄС своїх портів для російсь-
ких суден, якщо Москва не відновить 
свободу судноплавства Керченською 
протокою. 
 Європарламент позбавлений пра-
ва законодавчої ініціативи. Це пов-
новаження перебуває у руках Євроко-
місії. Однак її пропозиції стають за-
конами лише після їх затвердження 
спільно Радою ЄС і Європарламентом. 
Важливо, що обидва ці органи можуть 
вносити поправки. І саме тут євроде-
путати мають найбільший вплив.
 Не менший вплив Європарламен-
ту й у фінансовій сфері, адже його зго-
да є необхідною для бюджетних видат-
ків ЄС. Останнім прикладом є четвер-
та програма макрофінансової допомоги 
для України обсягом в один мільярд єв-
ро, затверджена минулого літа. Нині ж 
у ЄС обговорюють бюджетні плани на 
2021—2027 роки. Затверджувати кон-
кретні цифри, зокрема і на допомогу 
Україні, буде також Європарламент. І 
від співвідношення політичних сил та 
конкретних євродепутатів може зале-
жати, скільки коштів, якій країні та на 
що буде виділено.
 На жаль, прогнози стосовно скла-
ду нового Європарламенту не дуже 
оптимістичні. В ньому опиниться 
більше популістів, євроскептиків та 
«друзів Путіна». Про це свідчать як 
результати опитування громадської 
думки, так і результати останніх на-
ціональних виборів у різних країнах 
ЄС. ■

ЇХНІЙ ВИБІР

І там популісти! 
Розпочалося голосування на виборах 
до Європарламенту

■

Ігор ВІТОВИЧ

У Нідерландах та Великій Британії вчора, 23 травня, відкрилися виборчі дільниці 
— з цих двох країн у Європейському Союзі почалися чотириденні вибори до Єв-
ропарламенту (ЄП). Британці беруть участь у виборах, оскільки «Брекзит» було 
відкладено до кінця жовтня 2019 року. Але з огляду на «тимчасовість» перебуван-
ня Об’єднаного Королівства у складі ЄС британських депутатів не обиратимуть до 
керівних органів нового Європарламенту. 

А ТИМ ЧАСОМ...

 Кризу переживає важливий міжнародний орган — Радбез ООН. Про це заявив Генеральний 
Секретар ООН Антоніу Гутерріш. «Відносини між наддержавами — наприклад, США, Росією та 
Китаєм — ніколи не були такими дисфункціональними, як зараз», — сказав Генсек в інтерв’ю ні-
мецькому телеканалу ARD. Саме тому, на думку Гутерріша, настільки важко зараз працювати Раді 
Безпеки ООН. «Коли у нас справжня криза, як-от у Сирії чи навколо Ірану, майже неможливо от-
римати одноголосне рішення в РБ», — сказав він. «Ми бачимо, що Рада Безпеки паралізована. 
Зважаючи на найбільші загрози миру в світі, це мене надзвичайно турбує», — додав він. 
 Багато провідних аналітиків в останні роки також вказують на дисфункціональність РБ ООН. 
Одним iз механізмів саботування роботи цього органу є право вето, яким володіють п’ять постій-
них членів Радбезу. Найбільше ним зловживає Росія, яка ветує всі резолюції ООН, які скеровані 
проти диктаторських режимів — васальних союзників РФ. Найяскравіший тому приклад — голо-
сування по Сирії. Роками не вдається припинити кровопролиття в цій країні, бо Москва незмінно 
стає на захист режиму сирійського диктатора Башара Асада. 

■
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Примари реформи
 Ще у 2013 році вітчизняні 
урядовці вирішили, що навчати 
дітей у музичних школах за де-
ржавний кошт — велика розкіш. 
На щастя, через активний спро-
тив викладачів, батьків і ЗМІ, 
спроба перевести мистецьку ос-
віту на комерційні рейки прова-
лилася. Тоді і дотепер офіційна 
платня за місяць навчання дити-
ни не перевищує 300 грн. Хоча 
маячили у найгіршій перспек-
тиві щомісячні платежі від 1200 
грн., які, зрозуміло, для біль-
шості були б непосильні.
 І реформування пішло іншим 
шляхом. Достойне місце система 
професійної мистецької освіти, 
першою ланкою якої є мистецькі 
школи, займає у новому «Законі 
про освіту», ухваленому у 2017 
році. Профільним міністерством 
відтоді розроблено загалом чоти-
ри документи, які мають за мету 
сприяти розвитку культури, а че-
рез культуру — духовності. На-
томість пропонують мистецьким 
школам... скорочення навчаль-
них годин, збільшення наванта-
ження кількості учнів на одну 
викладацьку ставку, ліквідацію 
такого популярного напрямку, 
як, наприклад, «сольний спів» 
— для нього у новій структурі 
мистецької освіти не передбаче-
но навчальної програми, тому за-
раз музичні школи не набирають 
на наступний навчальний рік во-
калістів.
 У новій Типовій освітній про-
грамі 2019 року суттєво скороче-
но години на вивчення основних 
предметів, а саме:
 — музичний інструмент — з 
2 годин на тиждень на 1-1,5 го-
дини;
 — сольфеджіо — переймено-
вано на «Музична грамота» — з 
1,5 години на 1 годину;
 — музична література — 
перейменовано на «Бесіди про 
мистецтво» — з 1,5 годин на 1 
годину;

 — хор, ансамбль, оркестр — 
із 2 годин у молодших класах та 
3 годин у старших класах — до 
1 години на тиждень незалежно 
від класу.
 У міністерствi кажуть, що 
школи в індивідуальному по-
рядку можуть розробити свої 
програми і особливо обдарова-
ним дітям збільшити кількість 
годин занять. По-перше, це до-
даткова паперова тяганина; по-
друге, не завжди об’єктивна 
вибірковість. Найголовніше — 
примарна свобода вибору обсягу 
навчального навантаження на 
одного учня, яка нібито надаєть-
ся кожній школі як власна освіт-
ня програма, що затверджується 
на педраді, насправді викликає 
великі сумніви, оскільки наван-
таження обмежується бюджет-
ним фінансуванням, що завжди 
базується на затверджених Мін-
культом типових навчальних 
планах. До речі, про цей нюанс 
у новітніх типових освітніх про-
грамах не згадується.

Будинок творчості 
чи музична школа?
 На нинішньому етапі в 
мистецьких школах існує два 
терміни навчання — 6-річний 
та 8-річний. На 6-річний всту-
пають діти старшого віку, на 
8-річний — молодшого. Групи 
формуються відповідно. Їх не 
можна змішувати, як нам про-
понують, тому що сприйняття 
матеріалу у кожному віці від-
повідне. Про це написано нема-
ло монографій з вікової психоло-
гії дітей. Але чомусь Директорат 
мистецької освіти нехтує цими 
особливостями. Хоча публічно 
розробники нинішньої реформи 
і ті, хто їх підтримує, заявляють 
саме за турботу про дітей та їхнє 
здоров’я.
 Директоратом мистецької ос-
віти запропонований вік для по-
чатку занять у мистецьких шко-
лах на всіх без винятку музич-

них інструментах — 6-7 років, 
як у загальноосвітніх школах. 
У Типових освітніх програмах 
Мінкульту відсутня програма 
«Сольний спів» для учнів молод-
ших класів, натомість школам 
запропоновано починати навчан-
ня сольного співу з 10 років. Саме 
у цьому віці у багатьох уже почи-
нається мутація, тому починати 
навчання треба з 6-7 років або 
після 13-15, залежно від індиві-
дуальних можливостей учня.
 Не враховані й вікові особ-
ливості дітей для навчання, 
наприклад, на духових та на-
родних інструментах. На та-
ких інструментах, як банду-
ра, тромбон або труба, дити-
на може розпочинати заняття 
лише з 9-10 років, коли досяг-
не певного фізичного розвитку. 
Початок занять у більш раннь-
ому віці може призвести до не-
гативних наслідків, навіть біль-
ше — дійсно спричинити шкоду 
здоров’ю дитини.
 Тим часом найсприятливі-
ший вік для початку навчання 
дитини на фортепіано, скрипці 
або сольного співу — 5-6 років. 
У цьому віці необхідно закласти 
ґрунтовну базу важливих слу-
хових та моторних навичок для 
того, щоб дитина, яка в подаль-
шому захоче обрати професійний 
напрямок навчання, мала для 
цього необхідний фундамент.
 Маючи годину фаху на тиж-
день, як на тому наполягає 
нова Типова освітня програма, 
та, на додачу, нав’язаний нею 
обов’язковий додатковий інс-
трумент, що відтягує увагу та 
час маленьких учнів, фундамент 
закласти неможливо. Лише 
втрачатиметься дорогоцінний 
час початкової мистецької осві-
ти дитини, що матиме незворот-
ні наслідки в усіх ланках музич-
ної освіти.
 До слова, викладачі вважа-
ють, що заняття одночасно на 
двох інструментах призведе до 
падіння якості навчання та пе-
ревантаження учня. Їм незро-
зуміло: для чого щось змінюва-
ти, коли у Типових навчальних 
планах 2015 року та існуючих 
програмах закладений пра-
вильний підхід для подальшого 
професійного навчання та гнуч-
кі репертуарні вимоги для дітей 
різних рівнів музичних здібнос-
тей? Варто акцентувати, що всі 
мистецькі школи в Україні пра-
цюють за Типовими навчальни-
ми планами, затвердженими у 
2015-му, (наказ Міністерства 
культури № 588 від 11.08.2015 
р.) а не за застарілими програ-
мами, затвердженими ще в ра-
дянські часи, — як маніпуля-
тивно стверджують автори за-
пропонованої «реформи». За-
вдяки цим програмам учні та 
викладачі мають справжню, ре-
альну свободу у виборі реперту-
ару, в індивідуальному підході 
до кожної дитини та свідомому 
обранні у старших класах про-

фесійного або загальноосвітньо-
го напрямку подальшого нав-
чання.
 Варто зауважити, що усі 
розробки Міністерства куль-
тури не викликають нарікань 
у тих закладах, які стали чи-
мось на зразок Будинків твор-
чості: хтось приходить туди по-
малювати, інші — ліпити з гли-
ни, треті — ознайомитися з му-
зичними інструментами. Проти 
— представники класичних му-
зичних шкіл, чиї учні вміло гра-
ють Баха і Черні.

Викладачі — з більшою 
кількістю учнів
 Інший бік — за новими пра-
вилами на одну ставку при збе-
реженні 18 годин на тиждень 
викладачі вимушені працювати 
з більшою кількістю учнів:
 — викладачі з музичного інс-
трумента — 12 або 18 учнів на 
тиждень замість 9 учнів;
 — викладачі з сольфеджіо — 
18 груп по 10 учнів (1 година) за-
мість 12 груп по 8-10 учнів (1,5 
години);
 — хори, великі ансамблі та 
оркестри — з 2 годин у молодших 
класах та 3 годин у старших — по 
1 годині на тиждень, до того ж у 
Програмах не передбачені годи-
ни зведених репетицій;
 — викладач iз музичної літе-
ратури, названої у нових Програ-
мах «Бесіди про мистецтво», за-

мість 12 груп по 10 учнів має від-
працювати 18 груп по 15 учнів, 
тобто 270 учнів на ставку.
 Закладені в Типових освітніх 
програмах норми годин на одного 
учня з усіх предметів, за поперед-
німи підрахунками опонентів ре-
форми у нинішньому її вигляді, 
зменшують кількість педагогіч-
них ставок у середньому на 20-
25%, що потягне за собою звіль-
нення викладачів.
 Щодо атестації виклада-
чів, то, згідно з новим положен-
ням, вона наразі перетворила-
ся на безкінечний підрахунок 
балів та відсотків, витрату часу 
на підготовку стосів паперів та 
збір викладачами доказів своєї 
творчої роботи.
 Багато викладачів музичних 
шкіл переконує, що найбільше 
їх шокує те, що всі «реформа-
торські» ідеї про свободу вибору 
та створення власних освітніх 
програм для кожної українсь-
кої школи, кількість годин та 
багато чого іншого, є скопій-
ованим із програм мистець-
ких шкіл, розроблених у РФ 
ще 2012 року. Перший заступ-
ник міністра культури України 
Світлана Фоменко категорично 
відкидає усі закиди щодо тако-
го «плагіату».
 Перехід на нові освітні про-
грами у мистецьких школах має 
відбутися з 1 вересня 2019 року 
для учнів, що підуть до першо-
го класу. Практикам закладів 
нескладно спрогнозувати, що 
внаслідок скорочення навчаль-
них годин на основні предмети 
та розпорошення уваги та часу 
дитини на так звану варіатив-
ну складову — додаткові ансам-
блі та непопулярні інструмен-
ти, — рівень підготовки учнів 
різко впаде. Як результат — до 
вищих мистецьких навчальних 
закладів прийдуть абітурєнти з 
недостатнім рівнем знань та про-
фесійних навичок.
 Щоб не зруйнувати напра-
цьоване, чиновникам Мінкуль-
ту варто дослухатися до про-
фесіоналів, завдяки яким Ук-
раїна представлена на багатьох 
міжнародних музичних конкур-
сах і виховує освічених грома-
дян. ■

РЕФОРМУВАННЯ

Короткі ноти і заняття
Чому Міністерство культури не діє в унісон 
із прибічниками ґрунтовної початкової 
мистецької освіти

■

КОМПЕТЕНТНО

Україна має краще!
Богдана Півненко, 
народна артистка України, завідувач 
кафедри скрипки Національної музичної 
академії імені Петра Чайковського

 Ми в Україні маємо унікальну систему початко-
вого мистецького навчання. Саме в нашій країні, в 
Одесі, було створено першу десятирічку — потім 
цей досвід було перенесено до Москви, Петербур-
га, Києва, Львова. А потім Ієгуді Мєнухін для створення своєї знаменитої школи 
в Лондоні приїздив саме до Радянського Союзу переймати досвід. 
 Але десятирічки неможливі без потужної початкової ланки. Без тих сотень 
педагогів, які самовіддано вчать справжньому мистецтву. Реформу початкової 
мистецької освіти намагалися кілька років тому провести в Росії. Наша реформа 
— калька звідти, а ще раніше — зі Західної Європи. Але в Росії провідні мит-
ці рішуче стали на захист існуючої системи. Там, завдяки Денису Мацуєву, зу-
пинили таку «реформу». Більше того, систему початкового мистецького навчан-
ня у РФ опісля оголосили національним надбанням. Думаю, не в останню чергу 
тому, що просувають завдяки мистецтву імідж своєї країни, яка насправді є аг-
ресором по відношенню України.
 Чому ми тепер в Україні своїми руками хочемо зруйнувати те, що було ство-
рено дійсно добре? Чому ми мусимо втратити те, чим досі захоплюються всі у 
світі? Якщо ми хочемо оновлень — то просимо ласкаво, ніхто не заперечує за-
провадження новітніх методик, треба вчитися нового, перевіряти, доводити 
ефективність практикою. 
 Можна і треба ввести окремий відділ при мистецьких школах для тих, хто 
просто хоче трошки долучитися до мистецтва. І нехай там не буде обов’язкового 
вивчення напам’ять програм, нехай там будуть різноманітні ансамблі. Але якщо 
ми введемо ті нововведення, що пропонують зараз, — існуючої системи не 
буде. Буде те, що є в Іспанії, Німеччині, інших західних країнах. Але це той випа-
док – коли Україна має краще! І не перший десяток років українські музиканти, 
особливо у молодших вікових категоріях, впевнено конкурують з іноземними. А 
кращі з кращих стають елітою музичного світу. 
 Систему мистецької освіти, яка понад 100 років формувалася та яка вва-
жається найкращою в світі, ми не повинні довести до руйнації в нашій країні.

■

Над початковою музичною освітою нависла загроза руйнування.
Фото з сайта obozrenie.kz.

❙
❙

Валентина САМЧЕНКО

Удруге, після 2013 року, активну протестну хвилю підняли загалом 
дуже помірковані й інтелігентні викладачі музичних шкіл, батьки 
дітей, які вчаться у таких закладах, і навіть юні музиканти, що вже 
отримали стільки спеціалізованих знань, що чарують слухачів кон-
цертів майстерною грою на скрипці чи піаніно.
Уже майже 10,5 тисячi підписів має петиція на сайті Кабінету 
Міністрів України, якою вимагають скасувати наказ Міністерства 
культури № 352 від 24 квітня 2019 року, запровадження якого, 
стверджують, призведе до катастрофічних наслідків, — руйна-
ції системи мистецьких шкіл. Опоненти Мінкульту вважають, що 
бюрократичну тяганину і створення умов для корупційних дій чи-
новників породжує Положення про атестацію педагогічних пра-
цівників закладів (установ) освіти сфери культури, затверджене 
наказом МКУ від 12.07.2018 № 628, зареєстроване у Міністерстві 
юстиції України 16 серпня 2018 р. за № 926/32378. Цей норматив 
також вимагають скасувати підписанти петиції з назвою «Вимога 
педагогічних працівників закладів початкової мистецької освіти».
Тим часом 22 травня міністерство провело у Києві прес-концерен-
цію «Зміни в початковій мистецькій освіті: міфи та реальність», де 
намагалися переконати, що відомство дбає винятково про дітей 
і мистецьку освіту загалом. «В 2017 році була затверджена кон-
цепція нової мистецької освіти, — констатувала перший заступ-
ник міністра культури України Світлана Фоменко. — Цей документ 
був зареєстрований у Міністерстві юстиції і відповідно до нього 
розроблялися інші документи. Тому я звертаюся до всіх ще раз пе-
речитати цю концепцію і не довіряти тій недостовірній інформації, 
яка розповсюджується у соцмережах. В концепції були окреслені 
основні принципи, зміст мистецької освіти, і в рамках цієї концеп-
ції було розроблено положення про мистецьку школу і положення 
про атестацію педагогічних працівників закладів (установ) осві-
ти сфери культури. Наразі триває затвердження типових освітніх 
програм початкової мистецької освіти. У червні має вийти типова 
освітня програма для середнього базового рівня».
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«Аби претендувати на чемпіонський титул, потрібна стабільність складу.

 Я ж вітаю «Шахтар» з чемпіонством і перемогою в Кубку країни.
 На дистанції чемпіонату вони виглядали сконцентрованіше,

 надійніше та стабільніше».
Олександр Хацкевич
білоруський наставник ФК «Динамо» (Київ)

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 У нинішньому чемпіонаті 
країни «Динамо» та «Шахтар» 
в очних протистояннях набра-
ли однакову кількість очок. Об-
мінявшись у першій частині 
турніру домашніми перемога-
ми, на другому етапі змагань 
вітчизняні флагмани розписа-
ли дві мирові. При цьому від-
ставання динамівців від «гір-
ників» на фініші ЧУ становить 
11 балів, що дозволило «пома-
ранчево-чорним» достроково, 
за три тури до фінішу, оформи-
ти чемпіонство.
 «Аби претендувати на чем-
піонський титул, потрібна ста-
більність складу. Я ж вітаю 
«Шахтар» iз чемпіонством і 
перемогою в Кубку країни. На 
дистанції чемпіонату вони ви-
глядали сконцентрованіше, 
надійніше та стабільніше», — 
сказав після завершення ос-
таннього в сезоні національ-
ного «класико» головний тре-
нер «Динамо» Олександр Хац-
кевич. Ну а заключне, четверте 
за ліком всеукраїнське «дербі» 
ЧУ-2018/2019, котре пройшло 
в напруженій боротьбі з двома 
вилученнями й завершилося з 
рахунком — 1:1, було поклика-
не в своєму ендшпілі перетво-
ритися на коронацію чемпіона, 
на котру з комплектом золотих 
нагород прибув президент УПЛ 
Томас Грімм та віце-президент 
Федерації футболу України (те-
пер уже — УАФ) Олег Прота-
сов.
 Щодо самого матчу, то, гра-
ючи без своїх лідерів — Сте-
паненка, Тайсона, Марло-
са, Ісмаїлі та Мораеса, «гірни-
ки» не дозволили підопічним 
Хацкевича зіпсувати собі свя-
то, хоча столичні футболісти 
й мали нагоду переможно за-
вершити гру, проте, залишив-
шись (хоч і на короткий час) у 
меншості, «біло-сині» втратили 

мінімальну перевагу. Варто від-
значити, що за «Динамо» впер-
ше за багато часу зі стартових 
хвилин на поле вийшов їхній 
форвард Артем Бєсєдін. З огля-
ду на тривале перебування поза 
грою особливо продуктивними 
діями він не відзначився. На-
томість свій 16-й м’яч у чемпіо-
наті забив 19-річний динамівсь-
кий віце-капітан Віктор Циган-
ков, якого, за повідомленням 

італійських ЗМІ, бажає бачи-
ти «Наполі». Італійський віце-
чемпіон начебто вже пропону-
вав за талановитого півзахис-
ника «Динамо» 18 мільйонів 
євро, а президент київського 
клубу Ігор Суркіс так само вже 
встиг відмовити покупцям. Во-
чевидь, для того, аби перерва-
ти трирічну гегемонію «гірни-
ків» на внутрішній арені, «біло-
синім» не обійтися без потуж-

них доморощених кадрів.
 А тим часом визначився й 
бронзовий призер нинішньої 
національної першості. Уперше 
в своїй історії до призової трій-
ки потрапила «Олександрія», 
котра за два тури до завершен-
ня ЧУ  стала недосяжною для 
конкурентів.
 Вітаючи колектив Володи-
мира Шарана з успіхом, в УПЛ 
заявили, що «його команді вда-

лося історичне звершення, 
котре стало своєрідною куль-
мінацією розвитку футболу в 
Олександрії й підсумувало вне-
сок усіх попередніх поколінь 
команди». 
 Зауважимо, що разом iз сен-
саційною «бронзою» «Олексан-
дрія» виборола й право на істо-
ричний дебют у груповому ра-
унді Ліги Європи.
 Водночас «Маріуполь» i 
«Зоря» в заключних двох турах 
мають визначити, кому з них 
раніше чи пізніше в новому се-
зоні розпочинати матчі кваліфі-
кації ЛЄ. А після зникнення ме-
дальної інтриги найцікавішим 
місцем на фініші ЧУ-2018/2019, 
звісно, буде боротьба аутсай-
дерів за виживання. ■

ФУТБОЛ

 Осередок стабільності
 Розписавши чергову «мирову» в українському «класико», 
футболісти «Шахтаря» отримали своє заслужене «золото»

■

Навіть граючи напіврезервним складом, «гірники» не дозволили своєму головному конкуренту 
виграти «матч без турнірної інтриги».
Фото з сайта shakhtar.com

❙
❙
❙

ТАБЛО

 Чемпіонат України. Прем’єр-
ліга. Другий етап. 30-й тур. «Чор-
номорець» — «Карпати» — 3:1, 
«Десна» — «Ворскла» — 0:1, «Ар-
сенал-Київ» — «Олімпік» — 1:1, 
«Маріуполь» — «Олександрія» — 
1:1, «Львів» — «Зоря» — 0:0, «Шах-
тар» — «Динамо» — 1:1 (Тете, 50 — 
Циганков, 36; вилучення: Хочолава, 63 
— Шабанов, 45)
 Турнірне становище в першiй 
шістці: «Шахтар» — 77, «Динамо» 
— 66, «Олександрія» — 49, «Маріу-
поль», «Зоря» — 40, «Львів» — 34.
 Друга шістка: «Ворскла» — 
41, «Десна» — 38, «Олімпік» — 32, 
«Карпати» — 29, «Арсенал-Київ» — 
26, «Чорноморець» — 25.
 Бомбардири: Мораес («Шахтар») 
— 19, Циганков («Динамо») — 16. 

■

Григорій ХАТА

 Додому з бакинського континенталь-
ного форуму вітчизняні художні грації 
повернулися не тільки з двома нагоро-
дами. Привезла українська делегація, 
котру очолювала президент Федерації 
гімнастики України та водночас голо-
вний тренер національної збірної Ірина 
Дерюгіна, й офіційний прапор чемпіо-
нату Європи, господарем котрого в на-
ступному році буде саме наша країна. 
Отримавши його з рук президента Євро-
пейського гімнастичного союзу Фарида 
Гаібова, Ірина Іванівна не приховувала 
своїх емоцій, міцно притиснувши синій 
стяг організації до своїх грудей.
 Провівши 15 років тому в Києві свій 
перший чемпіонат Європи й виступив-
ши в 2013-му господарем світової пер-
шості, наступного року Україна знову 
прийматиме європейський чемпіонат 
з художньої гімнастики, на якому  бу-
дуть розіграні останні ліцензії на Олім-
пійські ігри-2020 в Токіо.
 Поки ж у наших художніх грацій на 
руках є дві перепустки на домашній єв-
рофорум, котрий для синьо-жовтої збір-
ної в Баку здобули Влада Нікольченко 
та Вікторія Онопрієнко. На ЧЄ-2019 ви-
хованки школи Дерюгіних посіли п’яте 
місце в командному заліку, що дозволи-
ло їм забронювати на майбутній турнір 
у Києві дві квоти.
 Загалом, за підсумками кваліфіка-
ції, до «малих» фіналів змогла проби-
тися лише лідер збірної України Ні-
кольченко, котра з обручем та булава-
ми отримала нагоду боротися за медалі. 
Щоправда, у фіналі з обручем виступ 
Владі не вдався. Припустившись кіль-
кох помилок, вона завершила змаган-

ня лише на восьмому місці. Водночас 
відмінна програма з булавами, котрі 
вважаються «коронкою» Нікольчен-
ко, принесла вітчизняній примі брон-
зову нагороду (22,475 бала). Кращи-
ми за лідера української збірної в цій 
дисципліні були дві росіянки, сестри-
близнючки — Аріна (23,200) та Діна 
(22,950) Аверіни.
 При цьому з персоною 16-річної Ні-
кольченко керівництво вітчизняної ху-
дожної гімнастики пов’язує серйозні 
медальні сподівання. У березні в сто-
личному Палаці спорту Влада стала 
першою за десять років українською 
гімнасткою, котрій вдалося виграти 
багатоборство на «Кубку Дерюгіної». 
Цей факт неабияк потішив головного 
тренера української гімнастичної збір-
ної.
 Варто відзначити, що в школі Де-
рюгіної нині підростає пристойна змі-
на олімпійським призеркам Ганні Без-
соновій та Ганні Різатдіновій. Окрім 
новоспеченої бронзової призерки єв-

ропейського чемпіонату Нікольченко, 
там чекають успіхів на дорослій арені 
й від Христини Пограничної, котра на 
Юнацькій літній Олімпіаді-2018 в Ар-
гентині здобула «срібло» в абсолютній 
першості.

 Без сумніву, оптимізму наставни-
цям «синьо-жовтих» додала й перша за 
всю історію незалежності України кон-
тинентальна медаль наших юніорок-
груповичок, котрі стали другими у фі-
налі з п’ятьма обручами. ■

ХУДОЖНЯ ГІМНАСТИКА

Оптимістичний обруч
На чемпіонаті Європи 
зусиллями дорослих 
та юніорів наші грації 
здобули дві медалі

■

Юна вітчизняна грація Влада Нікольченко стала бронзовою медалісткою ЧЄ-2019 в Баку.
Фото з сайта ukrinform.ua.

❙
❙
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ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

 В Ізі зникла дружина, він звер-
нувся до поліції. У нього просять 
описати дружину.
 — За однієї умови: коли моя 
дружина знайдеться, ви їй цей опис 
не покажете.

* * *
 Виходить старий єврей зі свого 
будинку і бачить над містом величез-
ну веселку. Подивився і каже:
 — О! На це у них гроші є!

* * *
 Не економ на собі, за тебе це 

зробить держава.

* * *
 Абрам дивиться з вікна на 
під’їзд свого будинку, а там кiль-
ка чоловiків б’ються. Через деякий 
час дивиться, а там уже б’ються по-
над десять чоловiкiв. Ще через де-
який час — чоловікiв п’ятдесят. Аб-
рам дзвонить Мойшi.
 — Підганяй до мого під’їзду 
твою квасну бочку. Вони зараз пити 
захочуть.

Рівень токсичності
Харківські екологи оголосили позиційну війну підприємству, що працює з небезпечними відходами 
без особливих затрат для власного бюджету

По горизонталі:
 1. Чорно-білий ведмідь, націо-
нальний символ Китаю. 5. Приміщен-
ня для продажу або зберігання зер-
на та борошна. 8. Дрібна круглолис-
та водяна рослина, яку так люблять 
качки та гуси. 9. Латиноамерикансь-
кий бальний танець. 10. Кодова наз-
ва операції з депортації 140 тисяч ет-
нічних українців із польських теренів 
на українські. 11. Центральний об-
раз картини Іллі Рєпіна «Запорожці 
пишуть листа турецькому султану», 
прототипом якого став історик Дмит-
ро Яворницький. 12. Мавпа середніх 
розмірів з дуже довгими руками, що 
належить до роду людиноподібних. 
13. Третє за величиною місто в Японії. 
15. Український політик, який симво-
лом своєї партії обрав вила. 17. Тра-
диційний атрибут корейських народ-
них танців. 23. Український письмен-
ник, автор роману «Жовтий князь» 
про Голодомор. 26. Гараж для лі-
таків. 27. Національна валюта Сербії, 
Алжиру, Кувейту, Бахрейну та низки 
інших країн. 28. «Не той тепер Мир-
город, ... — річка не та» (Павло Ти-
чина). 29. Один із рукописних варіан-
тів старослов’янської пам’ятки, що 
відрізняється від інших списків цієї 
ж пам’ятки мовними особливостями  
30. Давньогрецька муза любовної 
лірики. 31. Бойове псевдо Героя Ук-
раїни, розвідника Євгена Березняка. 
32. Місто в Малій Азії, де у 325 році 
відбувся перший Вселенський собор 
християнської церкви.

По вертикалі:
 1. Вузький довгий індіанський чо-
вен, обтягнутий корою чи шкірами.  2. 
Африканська країна. 3. Довгий ремін-
ний канчук для мисливських собак. 
4. Засідатель казенної палати, війсь-
кового суду тощо у ХІХ столітті. 5. Ві-
домий український художник-ілюстра-
тор дитячих книг.  6. Одне з найбіль-
ших міст Іраку. 7. Місто на Тернопіл-
лі, зображене у фільмі Єжи Гофмана 
«Вогнем і мечем». 14. Бобова росли-
на, яку часто використовують як замін-
ник м’яса. 16. Граничний прояв стресо-
вого стану. 18. Чернече ім’я митропо-
лита Івана Огієнка. 19. Популярне ім’я 
серед французьких королів.  20. Міс-
то на Київщині. 21. Китайське місто, де 
є Генеральне консульство України.  22. 
Частина землі, що відрізняється від 
сусідніх способами господарювання. 
24. Відомий російський художник і фі-
лософ-езотерик, який жив в Індії. 25. 
Курортне місто поблизу Сочі. ■

Кросворд №54
від 17—18 травня

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Славетний ветеран французь-
кого кіно, 83-річний Ален Делон 
дочекався визнання у себе на бать-
ківщині. У понеділок, 20 травня, в 
рамках 72-го Каннського кінофес-
тивалю йому вручили почесну «Зо-
лоту пальмову гілку», найвищу на-
городу головного кінофоруму сві-
ту. Її присудили актору за важли-
вий внесок у кіно, а вручила приз 
28-річна дочка Анушка, також ак-
торка. Розчулений Делон при цьо-
му навіть пустив сльозу. Не див-
но, бо легендарний актор знявся 
більш ніж у 90 фільмах, але в Кан-
нi його вперто не помічали, навіть 
за дійсно великі акторські ролі, і до 
цього часу не вшановували. 
 «Коли я лише розпочинав 
працювати, мені говорили: важко 
займатися справою, яка тобі подо-
бається. Але це не так. Що дійс-
но важко, так це залишатися за-
требуваним. Мені це вдавалося 

впродовж 62 років. І тепер мені 
потрібно зробити ще одну важку 
річ: піти. Я йду і хочу сказати вам 
всім: «Дякую!» — ці прощальні 
слова актора під час отримання 
нагороди цитує «Євроньюз». 
 Глава оргкомітету Каннсько-
го кінофестивалю Тьєрі Фремо 
назвав Делона «живою легендою 
планетарного масштабу». У до-
робку актора — ролі в таких кла-
сичних шедеврах світового кіно, 
як «Затемнення» режисера Мі-
келанджело Антоніоні, «Черво-
не коло» Жана-П’єра Мелвілля, 
«Басейн» Жака Дере, «На яскра-
вому сонці» Рене Клемана. Після 
нагородження на фестивалі пока-
зали відреставровану копію філь-
му «Мсьє Кляйн» 1976 року з Де-
лоном у головній ролі.
 Утiм і цього разу не обі  й шло-
ся без ложки дьогтю в бочці меду. 
Як повідомлялося раніше, про-
ти нагородження Алена Делона 
виступала американська органі-

зація «Жінки і Голлівуд», чле-
ни якої назвали актора «сексис-
том, расистом і гомофобом». Але 
Тьєрі Фремо відповів на це: «Ми 
не вручаємо йому Нобелівську пре-

мію миру. А нагороджуємо «Паль-
мовою гілкою» за досягнення в кі-
нематографі. І робимо це тому, що 
Делон — легендарний актор і час-
тина історії Канн». ■

з 27 травня до 2 червня
 Овен (21.03—20.04). Останнiм часом ви 

почуваєтеся втомленими, тож варто подбати 
про своє здоров’я: Вам потрібно сісти на легку 
дієту або записатися в спортзал.
 Дні: спр. — 27; неспр. — 28.

 Телець (21.04—21.05). Незабаром ви 
зустрінете свою половинку, сімейнi ж люди мо-
жуть очікувати поповнення або новий етап у сто-
сунках. З’являться новi партнери по бізнесу.
 Дні: спр. — 29; неспр. — 31. 

 Близнюки (22.05—21.06). Зiрки обіця-
ють високу працездатність і приплив сил. Ви 
будете сповнені енергії, насолоджуйтеся кож-
ним днем і радійте життю.
 Дні: спр. — 31; неспр. — 2.

 Рак (22.06—23.07). Недуги відступлять, 
саме час почати займатися спортом. Проте дуже 
важливо в усьому знати міру і берегти серце.
 Дні: спр. — 28; неспр. — 29.

 Лев (24.07—23.08). Не виключено, що 
ви серйозно задумаєтеся про шлюб і з радістю 
пожертвуєте дорогоцінною свободою. Значно 
покращиться фiнансове становище.
 Дні: спр. — 1; неспр. — 2.

 Діва (24.08—23.09). Вам слід перегля-
нути свій раціон і «зав’язати» з вживанням 
міцних напоїв. Правильне харчування допо-
може не переживати за вагу і фігуру.
 Дні: спр. — 2; неспр. — немає.

 Терези (24.09—23.10). Вихідні проводь-
те активно й на природі. Не дозволяйте роботі 
повністю поглинути вас. Заняття спортом до-
поможуть зняти емоційну і фізичну напругу.
 Дні: спр. — 29; неспр. — 30.

 Скорпіон (24.10—22.11). Попереду не-
минучий сплеск почуттів та емоційний підйом. 
Сiмейним людям треба пам’ятати, що походи 
«наліво» призводять до неприємностей.
 Дні: спр. — 30; неспр. — 31.

 Стрілець (23.11—21.12). Любов допо-
може вам знайти рівновагу і почуття визначе-
ності. Ви знайдете партнера, з яким захочете 
пов’язати долю.
 Дні: спр. — 27; неспр. — 28.

 Козеріг (22.12—20.01). Шанси зустрі-
ти велику і чисту любов як ніколи високі. Ну а 
ті, хто вже давно перебуває у шлюбі, зможуть 
зміцнити свої стосунки.
 Дні: спр. — 30; неспр. — 31.

 Водолій (21.01—19.02). Не довiряйте сум-
нiвним оборудкам, ретельно перевiряйте фiнан-
совi документи. Не виключені непередбачувані 
труднощі з законом, які можуть затягнутися.
 Дні: спр. — 29; неспр. — 30.

 Риби (20.02—20.03). Тиждень подарує 
вам багато нового, але й зажадає максимум 
енергії та віддачі. Не зневажайте повноцінним 
відпочинком, вихідні проведiть на природі.
 Дні: спр. — 1; неспр. — 2. ■

25 травня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, короткочасний дощ, гроза. Вiтер пiв-
денно-захiдний, 5-10 м/с. Температура вночi +13...+15, удень 
+21...+23. Пiслязавтра температура вночi +13...+15, удень 
+21...+23.

Миргород: короткочасний дощ. Уночi +13...+15, удень 
+21...+23. Вiнниця: короткочасний дощ. Уночi +11...+13, удень 
+20...+22. Одеса: короткочасний дощ. Уночi +15...+17, удень 
+21...+23.

23 травня температура води в Чорному та Азовському мо-
рях становила 18-22 градуси, поблизу Приморського — 16 
градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 18.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, короткочасний 
дощ. Трускавець: уночi +8...+10, удень +17...+19. Моршин: 
уночi +8...+10, удень +17...+19.

ПРЕМІАЛЬНІ

Ален оп! 
Делон отримав «Золоту пальмову 
гілку» і оголосив про завершення 
кар’єри

■

Ален Делон з донькою Анушкою.❙
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