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«Робочою мовою діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій державної і комунальної форм власності, у тому числі мовою засідань,
заходів, зустрічей i мовою робочого спілкування є державна мова».
Стаття 12 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», ухваленого ВР 25.04.2019 р.

■ ЦИНІЗМ

■ НА ФРОНТІ

Леонід ШКІЛІНДЕЙ

Українська
не для
Рабiновича?
Друге засідання
підготовчої групи
Верховної Ради: кількість
комітетів та урочистості
до 29 серпня
Катерина БАЧИНСЬКА
Із запізненням розпочалося друге засідання підготовчої групи новоспечених народних обранців. Уже 29
серпня новообрані депутати мають провести перше урочисте засідання Верховної Ради.
Для оперативнішої роботи депутати навіть створили дві підготовчі групи. Перша зосередиться на питаннях комітетів, а саме їх кількостi, назвах i персональному
складу. Друга підгрупа опікуватиметься питаннями організації: складання присяги, перелік запрошених осіб,
а також розміщення парламентаріїв у сесійній залі.
У президентській партії поки не мають остаточної
відповіді щодо кількості та назв комітетів. Поки ж відомо, що у «Слузі народу» планують створити комітет
iз діджиталізації та IT. А от окремого Комітету з питання Криму і Донбасу створювати не будуть, цим опікуватиметься Комітет iз прав людини. У свою чергу Дмитро Разумков уже попередив: більшість комітетів буде
в президентської партії. «Щодо парламентських комітетів, то мені не зовсім зрозуміла позиція «віддасте, не
віддасте» (керівництво комітетами опозиційним парламентським силам. — Ред). Ми будемо відстоювати інтереси тієї політичної сили, за яку віддали голоси більшість виборців. У нас достатня кількість спеціалістів iз
будь-яких напрямів. Тому я як голова партії і як член
майбутньої фракції «Слуга народу» докладатиму максимум зусиль, щоб керівні посади отримали наші колеги», — сказав Разумков.
Не обійшлося на засіданні й без словесної перепалки. Представник «Опозиційної платформи — За життя»
Вадим Рабінович відмовився виступати на засіданні українською мовою. На вимогу депутатки від «Європейської Солідарності» Ірини Геращенко Рабiнович заявив,
що в регламенті Верховної Ради не прописано, якою мовою необхідно говорити. «Я хочу нагадати шановному
колезі пану Рабіновичу, що в нас вступив у дію закон про
мову, і ми просимо вас виступати українською мовою
під час роботи нашої погоджувальної групи», — сказала пані Геращенко. Рабiнович відповів, що в регламенті Верховної Ради немає положень, які б зобов’язували
його говорити саме українською. Проте в перепалку
втрутився лідер партії «Слуга народу» Дмитро Разумков. Він зазначив, що Ірина Геращенко має рацію, оскільки виступи парламентаріїв українською мовою передбачені законом про регламент Верховної Ради. І попередив: у випадку, якщо депутати дозволятимуть під
час виступів говорити російською, він буде змушений
вимикати мікрофони. Після цього Рабiнович почав вимагати, щоб йому повідомили, яким саме положенням
регламенту передбачено обов’язок депутатів виступати
українською мовою. Разумков назвав йому статтю закону, однак одіозний депутат продовжив виступати російською мовою і почав вимагати українсько-російського
перекладача.
Урешті робота підготовчої групи продовжилась і депутати дійшли згоди, що до понеділка в партії «Слуга
народу» назвуть остаточну кількість комітетів Верховної Ради і мають надати представників у комітети. «Наразі ми сходимося на тому, що буде 22 комітети, але це
не фінальне рішення (у попередньому скликанні Верховної Ради було 27 комітетів. — Ред). Будемо обговорювати це питання. Частина комітетів не буде ліквідована,
просто вони будуть поєднані для більшої ефективності»,
— заявив Разумков. ■

Сторона противника вчергове
зірвала домовленості про перемир’я.
Обстріли з великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів, стрілецької зброї та заборонених Мінськими домовленостями
мінометів 120-го калібру.
За минулу добу на донецькому
напрямку в районі відповідальності
оперативно-тактичного угруповання
«Схiд» збройні формування Російської Федерації та їхні посіпаки вели
прицільний вогонь по позиціях наших
захисників поблизу населених пунктів
Піски, Лебединське, Гнутове, Водяне,
Миколаївка.
На луганському напрямку в районі
відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник
здійснив обстріли позицій Об’єднаних
сил поблизу Південного, Новолуганського, Зайцевого, Хутора Вільного.
У результаті обстрілу з заборонених Мінськими домовленостя-

«Град» бiля лiнiї розмежування
Окупанти порушують режим розмiщення важкого озброєння
ми мінометів 120-го калібру одного
з наших опорних пунктів біля Хутора
Вільного отримав не сумісні з життям
поранення військовослужбовець 72-ї
окремої механізованої бригади ЗСУ
іменi Чорних запорожців. Це шоста
бойова втрата в серпні.
Українська сторона спільного
центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін зафіксувала підступний обстріл населеного пункту Новолуганське з мінометів 120-го калібру в період iз 18:56
год. до 19:40 год. 14 серпня збройними формуваннями Російської Федерації. Встановлено, що вогонь во-

рог вів з окупованого Байрака. Ввечері того ж дня, близько 19-ї години,
російсько-окупаційні війська обстріляли населений пункт Зайцеве з напрямку Гольмівського, застосувавши
міни 120-го та 82-го калібру. Стріляли
також з автоматичного гранатомета,
що також є грубим порушенням оголошеного перемир’я та Мінських домовленостей.
Противник використовує час
перемир’я для нарощування своїх
сил. Спільна моніторингова місія
ОБСЄ зафіксувала на окупованих
територіях грубі порушення режиму
розміщення важкого озброєння, зокрема, десятки артилерійських устано-

вок, розміщених з порушенням лінії
відведення. У звіті за 13 серпня зазначено, що у безпосередній близькості до лінії розмежування виявлено
7 реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град» 122 мм, 22 реактивні системи залпового вогню БМ-21 i
2 гаубиці 2А65 «Мста-Б», 152 мм.
Спостерігачі також зафіксували важке озброєння, розміщене не поблизу
лінії розмежування, але не у визначених для зберігання місцях. На полігонах поблизу Луганська виявлено 16
одиниць артилерії, 5 самохідних гаубиць Д-30 «Лягушка» (122 мм). Поблизу окупованого Луганська також
зафіксували 50 танків. ■

■ НА ГАРЯЧОМУ

Гримчак загримів
Заступника міністра затримали через підозру
у вимаганні понад мільйона доларів хабара
Іван ЛЕОНОВ
Колосальний резонанс викликало
гучне затримання правоохоронцями заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій України Юрія
Гримчака у власному будинку в середу
ввечері. Урядовця узяли на гарячому —
під час отримання частини хабара — 480
тисяч доларів. Загалом Гримчак зі спільниками, за версією слідства, вимагали
1,1 мільйона «зелених»!
Однією з перших про затримання чоловіка та обшуки у будинку повідомила у соцмережах його дружина Юлія
Гримчак. Пізніше жінка запевнила, що
з її чоловіка «зробити злочинця не зможе ніхто». А поки що вона намагається
добитися побачення із затриманим.
Пізніше і прес-центр СБУ, і Генпрокурор Юрій Луценко підтвердили пресі,
що саме співробітники спецслужби і Національного антикорупційного бюро України викрили та затримали Гримчака
і його помічника за підозрою у скоєнні
злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 ККУ.
Слідчими діями у даному кримінальному провадженні керують прокурори управління процесуального керівництва у
кримінальних провадженнях про злочини спеціальної категорії ГПУ.
За даними слідства, затримані вима-

гали хабар на суму 1,1 мільйона доларів
США від підприємця в обмін на «сприяння у прийнятті рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави». На оприлюдненому відео оперативників СБУ видно, як iз вилученої під час
обшуків білої торби дістають складені 9
пачок доларових купюр у поліетиленових пакетах.
За неофіційними даними, йдеться нібито про сприяння у забудові, яке через
Гримчака нібито мали надати забудовникам урядовці з іншого міністерства
— Мінкульту. Зокрема, про будівництво «багатофункціонального комплексу
громадського призначення» та кафе у Печерському районі Києва на Набережному
шосе (буферна зона Печерської лаври).
Генпрокурор Юрій Луценко, у свою
чергу, послався на негласні слідчі розшукові дії і лише повідомив у «Фейсбуцi»,
що Гримчак та його помічники вимагали кошти за вплив на рішення судів i чиновників Міністерства культури для прийняття замовлених рішень. Затримання
відбулося під час одержання частини коштів, а саме 480 тисяч доларів. Цікаво, що
Гримчак свого часу був доволі наближеною
до Луценка людиною, зокрема був його помічником як нардепа у 2002—2005 рр., а
пізніше належав до створеної Луценком
партії «Народна Самооборона».

❙ Юрій Гримчак.
Водночас у Міністерстві з питань
тимчасово окупованих територій України одразу поспішили відхреститися від
свого затриманого керівника із заплямованою репутацією. В офіційній заяві
МінТОТ зазначається, що «затримання
Юрія Гримчака не стосується діяльності
міністерства і не пов’язане з виконанням
ним посадових обов’язків як заступника
міністра». Підлеглі Гримчака також додають, що згаданий силовиками «помічник» не є помічником заступника міністра, бо такої посади в МінТОТ не існує.
Пізніше на затримання Гримчака відреагували і у Міністерстві культури. Тут
прогнозовано відкинули звинувачення
чи підозри щодо зловживань у питанні
містобудівництва і назвали цю інформацію надуманою.
У Мінкульті заявили, що їхнє відомство не погоджує проекти будівництва чи
реконструкції будівель в історично населених місцях, у тому числі в Києві. ■

■ ОВВА!

Суддя розминулась iз канцелярiєю...
Чому ховають матерiали у справi Медведчука проти «України молодої»
Нещодавно «Україна молода» отримала ухвалу Солом’янського райсуду м. Києва щодо позову кума Путiна
проти «України молодої». Нагадаємо, Медведчук вимагав спростувати твердження автора статтi в «УМ»

Григорiя Омельченка про те, що Вiктор Володимирович був агентом КДБ
пiд псевдо «Соколовський».
Не будемо наводити тут нюанси
листування Солом’янського райсуду
з «Україною молодою». Про них —

пiзнiше. Але цiлком логiчним i законним було наше право ознайомитися з
матерiалами справи та перефотографувати їх. Однак на наше попереднє
телефонне звернення в суд, що представник «України молодої» має намiр

ознайомитися зi справою в судi, нам
вiдповiли, що доступу до неї... немає.
Суддя О. Букiна та її помiчники нинi
у вiдпустцi, а здати справу, як належить за законом, до канцелярiї не
встигли. ■
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виділили в Мінрепланують витрапереїхали цьогоріч
оновили
гіоні на ремонт об’єктів культури в регіонах, про- тити на будівництво тимчасових КПП в’їзду-виїз- зменшилася кількість пенсіонерів в до США на постійне місце проживання, пові- в Києві за останні роки, повідомляє
інформував заступник міністра регіонального роз- ду на кордоні з окупованим Кримом, повідомили Україні за останні півроку, порахував домили у Державній міграційній службі.
Офіційний портал Києва. Кияни і гості,
витку, будівництва та ЖКГ Лев Парцхаладзе.
вірите?
в системі держзакупiвель Prozorro.
Держстат.
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■ ОСВІТА

Простір без бюрократії
Учителі — без детальних планів, а учні — із правом
замість фізкультури відвідувати спортивну секцію
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Купа паперових звітів, які регулярно писали вчителі, «полегшала»
майже на 20 відсотків. А все тому, що
нова інструкція діловодства звільнила їх від складання докладного конспекту кожного уроку, календарних
планів, звітів про засідання методичних об’єднань та деяких інших бюрократичних повинностей. Зняли зі
шкіл також зобов’язання вести облік
дошкільнят, бо тепер цю функцію виконуватимуть органи місцевої влади.
Загалом досі кожна школа на всю щоденну формальну «творчість» витрачала до півсотні пачок паперу на рік.
Принаймні, такі дані озвучила громадська організація «ЕдКемп України», яка проводила відповідне опитування серед учителів.
Педагоги, що постійно скаржилися на паперову бюрократію, радо привітали нові правила, проте закликають не зупинятися на досягнутому.
Як свідчить те ж опитування, вони хо-

чуть звільнитися від звітів про відвідування семінарів, «круглих столів»
і тренінгів, а також ведення документації з працевлаштування випускників та опису деталей проведеної виховної роботи. На їхню думку, формальна писанина відбирає чимало часу і
відлякує випускників педагогічних
вишів, які не згодні виконувати фактично нікому не потрібну роботу. Учителям зі стажем впоратися з бюрократією простіше, бо вони вже мають у
запасі письмові плани і просто щодня
їх поновлюють. Але навіщо це робити
в принципі, ніхто не знає.
«Занадто багато звітів і писанини,
від яких можна відмовитися, — каже
вчитель історії у школі села Порепи
Житомирської області Микола Петрук. — Тому що це не на користь учням, а лише документи для чиновників. Наприклад, у нас досі існує рейтинг шкіл на рівні району. Достатньо
ЗНО, яке об’єктивно оцінює, яка школа краще готує учнів, а яка гірше».
Тим часом із 1 вересня чекають но-

вації не лише педагогів, а й школярів.
Наприклад, стане нормою домашня
форма навчання для всіх бажаючих,
а не лише для дітей, які мають проблеми зі здоров’ям. У таких випадках
достатньо укласти зі школою індивідуальний план і писати кожні півроку відповідні контрольні. У профільному міністерстві скасували всі умовності, пов’язані зі шкільною формою,
а також дозволили зараховувати як
уроки відповідного профілю заняття у спортивних секціях та музичних
закладах. Ще одне нововведення —
вечірні школи. Освіту там зможуть
отримувати учні з 14 років, якщо їм
потрібні уроки спеціального профілю. Старшокласникам заодно дозволили завершити навчання ще й у прискореному темпі, але за умови, що підсумкові іспити вони складуть не менше, ніж на 7 балів.
З нового навчального року учні молодших класів будуть носити у вечірній час по дорозі зі школи додому світловідбивні жилети. Це нововведення
запровадив Кабмін, аби зменшити
кількість ДТП. В уряді вважають, що
таким чином водії краще бачитимуть
дитину й вчасно тиснутимуть на гальма, якщо та переходитиме дорогу з порушенням правил дорожнього руху.
Побільшає у школах і демократії,
оскільки з 1 вересня відмінять дошки
пошани та ганьби, а також заборонять
оголошувати у класі чи на батьківських зборах оцінки учнів. ■

■ НАШІ

«Політ» iз перемогою
Учні Кременчуцького ліцею здобули медалі на
міжнародній олімпіаді з інформатики
Людмила НІКІТЕНКО
Дружна команда з чотирьох українських школярів, які навчаються
у Кременчуцькому ліцеї «Політ» і які
пройшли відбір на національному рівні, привезла в Україну аж чотири медалі з 31-ї Міжнародної олімпіади з інформатики.
Як повідомили «УМ» у Міністерстві освіти і науки, олімпіада проходила в Баку і участь у ній узяли 335 школярів iз 88 країн світу. Україну представляли четверо учнів Полтавського
ліцею-інтернату при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені Макаренка. Упродовж двох днiв учасникам давалося п’ять годин на вирі-

шення трьох алгоритмічних завдань.
При цьому не можна було спілкуватися між собою і користуватися навчальними посібниками.
«Кожен наш учасник повернувся
додому з медалями, зокрема, «золото»
привіз Назарій Деньга, учень 11-го
классу, «срібло» — Софія Мельник та
Андрій Куц, учні 10-го та 11-го класів,
а «бронзу» — Максим Зуб, учень 10го класу. У результаті здобутих нагород Україна увійшла в топ-12 кращих
збірних світу з інформатики», — розповідають фахівці Міносвіти.
Тренером талановитої команди
школярів-програмістів із Кременчука є заслужений учитель України, кавалер ордена «За заслуги» Валентин

❙ Знавці інформатики з ліцею «Політ».
❙ Фото з сайта mon.gov.ua.
Іванович Мельник.
До речі, планується, що наступного року міжнародна олімпіада
з інформатики пройде в Сінгапурі. ■

■ АНОНС

Час обирати журналістські стандарти
5—6 вересня у Харкові відбудеться «Донбас Медіа Форум-2019»
Інф. «УМ»
Президентські і парламентські вибори,
які пройшли в Україні, залишили у суспільстві
певний осад — насамперед від великої кількості інформаційних технологій, що їх використовували різні команди кандидатів задля
отримання необхідного результату.
Але у найскладнішій ситуації сьогодні опинилися люди, що мешкають на східній Україні.
Вони сьогодні перебувають під перехресним
вогнем між інформаційними атаками українських політиків та пропагандою російських ЗМІ.
І тому подекуди не знають, кому вірити: до пе-

рерахованого додається ще й вплив місцевих
сепаратистських засобів масової інформації
та псевдоукраїнських ЗМІ, а також інфлюенсерів, підконтрольних Кремлю. І все це відбувається за умов, що сучасні технології дозволяють маніпулювати думками мільйонів людей в інтересах певних осіб…
Як протидіяти цій загрозі? Як мають вести себе за даних обставин українські медіа?
Якими мають бути журналістські стандарти у
країні, що воює? Ці та багато інших питань обговорюватимуться у Харкові, де відбудеться
знакова медійна подія — «Донбас Медіа Форум-2019». Фразу «Час обирати журналіст-

ські стандарти» обрано гаслом цьогорічного
заходу. А головними завданнями, які мають
бути вирішені медійною спільнотою та громадськістю, — знизити рівень маніпулятивності ЗМІ, які спотворюють об’єктивну реальність або відволікають від неї, сприяти зменшенню вразливості аудиторій до маніпуляцій
з боку певних політичних сил та непрофесійних журналістів, стимулювати виваженість виборчих рішень, особливо у східних та південних областях країни.
Детальніше про перебіг Форуму та про
висновки професійної дискусії читайте на
сторінках «УМ». ■
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■ ФЕСТИВАЛЬ

На Спаса —
до Шинкаруків
У Житомирі стартує ювілейний
«Пісенний Спас»
Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО
Cвятковою ходою 16 серпня розпочнеться у Житомирі V
«Пісенний Спас» імені Володимира Шинкарука. Шанобливо нестимуть оберіг — Спасівський рушник із вишитими на ньому автографами найвідоміших учасників попередніх фестивалів, уже
їх понад 60. Гаптувати цю красу два роки тому розпочала місцева майстриня Інна Завальнюк. Спеціально до фестивалю містом запустять раритетний житомирський трамвай, якому виповнюється 120 років.
Започатковано міжнародний пісенний фестиваль у 2015
році в пам’ять про відомого педагога, поета, перекладача, барда і конферансьє Володимира Шинкарука. Відтоді «Пісенний
Спас» став масштабною культурною подією, яка вийшла далеко
за межі міста, з року в рік розширюючи свої обрії та об’єднуючи
на одній сцені відомих зірок та молодих виконавців.
Цьогоріч у фестивалі беруть участь близько 40 українських
виконавців: Ірина Шинкарук, Павло Дворський, Марина Одольська, Михайло Грицкан, Микола Свидюк, Ігор Воєвуцький (колишній соліст гурту «Авіатор»), гурт The Вйо, новий проект Мирослава Кувалдіна «Джонич» та інші. Приємним сюрпризом
стане і виступ молодого італійського співака Альфонсо Олівера, який перекладає українські хіти італійською мовою. Зокрема, у його виконанні можна буде почути пісню «Мам» Андрія
Кузьменка (Скрябіна).
Чотири роки фестиваль, крім мистецької, має конкурсну програму, яка передбачає змагання молодих артистів у кількох номінаціях: виконавець естрадної пісні, фолк-виконавець, виконавець авторської пісні та конферансьє.
«Цього року на конкурс надійшло 126 заявок, з яких ми
відібрали 35 на другий тур. Приємною несподіванкою стала участь молодого репера із Демократичної Республіки Конго Мокуби Озізі Генока, що виконує власні пісні, й одна з пісень прозвучить конголезькою мовою. Приємно також, що у авторській пісні цього року змагатимуться 11 виконавців, з яких
5 — «живі» гурти», — зазначає продюсер «Пісенного Спасу»
та голова журі фестивального конкурсу Ірина Шинкарук.
«Пісенний Спас» повністю переїхав у центр міста, на вулицю
Михайлівську. Саме тут упродовж чотирьох днів працюватиме
фестивальне містечко з усіма майстер-класами (гончарства, виготовлення ляльки-мотанки та прядіння тощо), алеєю майстрів,
поетичним марафоном та книжковим ярмарком. У суботу відбудеться марафон-конкурс читання віршів Володимира Шинкарука. А в неділю, 18 серпня, родзинкою літературної алеї стане новий театральний проект соліста гурту «Авіатор» Дмитра Тодорюка у форматі вуличного перформансу — вистава «Сказ про
Володимира та його спадок». До слова, ще 5 серпня у рамках
фестивалю в Gnatyukartcentr відбулося відкриття першої персональної виставки майстра народної творчості Людмили Шинкарук, дружини Володимира Шинкарука.
«Я вдячна всім, хто пам’ятає тата, цінує його творчість, хто
завжди підтримує нас і чекає на 19 серпня, щоб приїхати до Житомира, адже за ці роки місто справді стало центром святкування Спаса в Україні. На день народження батька завжди збиралося багато друзів, колег, і, коли його не стало, першим спонтанним бажанням було зібрати друзів на фестиваль його пам’яті.
Але п’ять років тому ми не могли й уявити тих масштабів, до яких
нині виріс «Пісенний Спас», поєднуючи на одній сцені відомих
зірок і молодих виконавців. Думаю, тато був би задоволений, бо
й сам був організатором багатьох фестивалів і завжди тішився,
коли давав дорогу молодим», — говорить Ірина Шинкарук.
На фестивалі презентують меморіальну дошку Володимиру Шинкаруку, яку до дня студента планують встановити на філологічному корпусі Житомирського державного університету
імені Івана Франка. ■

■ А ТИМ ЧАСОМ...
У Моринцях на Черкащині, на батьківщині Тараса Шевченка, 17-18 серпня проходитиме шостий «ШеФест», кошти на який
збирали всім миром. На фестивалі будуть представлені музичні гурти, у яких є пісні на слова Кобзаря. На Просвітницькій галявині відбудуться гутірки із Сашком Лірником, Василем Шкляром,
Богданом Бенюком, музичні виступи гуртів «Сонце в кишені»,
«Джулай 8», лекції, поетичний Ше.Батл, благодійний Ше.Аукціон,
презентація книги та фільму «Тарас. Повернення». На головній
музичній сцені запалюватимуть «Тартак», Karna, «Вій», «Шпилясті кобзарі», Go-A та рок-гурт «Сад».

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

888

осіб

На

346

вакантних посад

70 %

пенсіонерів

20 %

українців,

19

пам’ятних монет

отримали громадянство Уксуддів в апеляційних судах огоотримують пенсію
що працювали за
випустив НБУ з початку
раїни з початку поточного
нижчу за середкордоном, не холошено конкурс, зазначено на
нинішнього року, повідомироку, констатували в Державній міграцій- вебсайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. ню, зазначили в Пенсійному фонді чуть повертатися на заробітки, свідчать ли в прес-службі Національного банку Укній службі.
України.
результати опитування «OLX Робота». раїни.
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НАЦІЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 16—17 СЕРПНЯ 2019

Степан ВОВКАНИЧ,
професор, доктор економічних наук

До Києва з офіційним візитом їде
прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху. Це перша поїздка ізраїльського
прем’єра в Україну за останні 20 років.
За попередніми даними, візит Нетаньяху
буде дводенним і розпочнеться 18 серпня. У понеділок, 19 серпня, ізраїльський
глава уряду зустрінеться з Володимиром
Зеленським, офіс президента України
цю інформацію вже підтвердив.
Напередодні цього візиту ми вирішили
нагадати, що націоцентричний досвід
розбудови Ізраїлю міг би згодитися й
Українi.

■ В СВОЇЙ ХАТІ — СВОЯ ПРАВДА

Ідея, що змінить Україну
Лише корінний народ має ексклюзивне право будувати
національну державу

Україна — в ексклюзивній небезпеці
Нещодавно Кнесет вперше у світовій
державотворчій практиці ухвалив Основний закон, яким закріпив за державою Ізраїль статус національної держави єврейського народу та виняткове (ексклюзивне) його право на самовизначення в своїй країні. Ми не раз ставили на
всеукраїнський порядок денний проблематику розбудови національної держави Україна в сучасному її ворожо-агресивному оточенні. При цьому наголошувалося, що за цієї північносусідської небезпеки та слабкої у військовому плані
держави Україна безпека інформаційного простору, її ефективність залежать не
від економічних факторів чи природних
ресурсів країни.
Нині Україна — в ексклюзивній небезпеці. Адже немає в світі держави, на
яку б напав сусід-агресор, який, чи не
щодень убиваючи її захисників, цинічно втулює світові інформаційну брехню
— всередині України йде громадянська
війна. Дедалі стає очевидніше, що гібридна війна, розв’язана Путіним проти неї, жорстоко мстить, якщо своєчасно не замислитися над її інформаційною природою — «хто, як, кому, через
які канали і яку інформацію, з якою інтенсивністю та метою» поширює в українському національному просторі.
Паче того, цю війну, що йде вже шостий
рік, переможно, відповідно до національних інтересів України, — швидко не закінчити. А чи українці серйозно задумуються: що є наративом російської пропаганди, що і хто йде наперед
«руского міра»? Поперед цього злочинного світу йдуть не «зелені чоловічки» і
не танки, а шовіністична російська ідея
з імперсько-демагогічними, традиційно
самодержцями накресленими «духовными скрепами» — «Как обустроить
Россию»; мабуть, загарбаними землями
та людьми, яких Путін «ощасливлює»
новими паспортами. Звісно, паспортизація йде паралельно з обманом і завоюванням «всего міра», але в Грузії, Україні — імперський реванш реально почато, червоні лінії давно пройдено.
Сусід-агресор нахабно гальмує розвиток нашої державної самостійності, ширячи потужний антиукраїнський асиміляційний контент, інформаційні фейки, підсилюючи проти нас гібридну і гарячу війну. При цьому північний сусід
далі цинічно вважає себе «старшим братом», великоросом, хоча насправді —
Каїн, який не лише перериває, а й постійно розмиває національну нашу ідентичність через домінування своїх ЗМІ,
телеканалів, фільмів, пропаганду «руского міра», прискорюючи роздачу паспортів. Тому в Україні мають функціонувати націоцентричні закони, які захистять корінну націю, надавши ексклюзивне право збудувати національну
Державу, що усуне злочинну практику
асиміляції народу, який дав назву державі в центрі Європи. І, нарешті, перерве багатовікове пригнічення розвитку української мови, яке продовжується нині через принизливе виділення для
неї квот в українському інформаційному
просторі, знищить регіональні бар’єри
книговидання, інші шляхи багатовікової імперської денаціоналізації. Українці мають ексклюзивне право захищати свою національну ідентичність, свої
природні духовно-культурні цінності
не лише як додану вартість відродженої
своєї держави, а й усіма засобами зміцнювати імунітет до русифікації та федералізації.

❙ Індіанців колись було 15 мільйонів, сьогодні — лише 5 млн. Їхня країна процвітає.
❙ Але без них і їхньої мови. Чи хочемо ми, українці, повторити їхню долю?
❙ Фото з сайта glavcom.ua.
Нація як рушійна сила
державотворення
Рушійною силою ексклюзивності розвитку національного є кожна нація. Водночас критерії такого розвитку — різноманітні, починаючи від творення, збереження тотожності нації, її мови, релігії аж
до захисту атрибутів державності від агресора. Без усвідомлення цього спільнотою важко усунути джерела чи то національних глобальних небезпек, чи то регіональних бар’єрів розвитку українців
у вільному світі культурного різноманіття, залучення національних еліт, духовно-інтелектуальний потенціал суспільного загалу до подолання зла гібридизації.
Ба, більше, ексклюзивні фактори, інклюзивні інститути не повинні розмивати національну і демократичну сутність традиційних інститутів, чинних норм і правил,
Національну Ідею народу. При неповазі
до них не вдасться ліквідувати регіональні бар’єри чи екстрактивні інститути прориву України на світові простори, зробити
цю Ідею універсальним маркером дорожньої карти вступу в НАТО, ЄС, чинником
трансформації екстрактивних інститутів
в інклюзивні, згуртувати націю, підвищити безпеку тощо.

ній роботі без Української національної
ідеї (УНІ), без консолідації нації на її основі — не обійтися. Утім, на відміну від
шовіністично-імперської загарбницької
ідеї, за якою, де ступила нога російського солдата, там земля «нашенська», Україна над своєю державною ідеєю, яка б
у сучасних реаліях активно надихала народ почуттям правоти, патріотизму та соборності, на жаль, — не працює. Немає
панукраїнських, загальнонаціональних
ідеологічних партій, які б консолідували
соціум на захист суверенності, збереження національної ідентичності та історичної пам’яті, розвиток рідної мови, культури, вільного інформаційного простору,
творення єдиної Помісної Церкви; зміцнювали імунітет денаціоналізації, опірність інформаційним фейкам і соціальнопсихологічним атакам Кремля, помагали
протистояти новим зовнішнім викликам
та внутрішнім, особливо п’ятиколонним,
небезпекам. Воюючи «за нашу і вашу свободу», на жаль, у передвиборчій гонитві
безідеологічних лідероцентричних партій спекулюємо потребою пересновування республіки Україна, не маючи стратегії розбудови національної держави за лекалами УНІ.

Без єднання Українською Ідеєю — занепадемося, а отриманий
томос і Закон «Про українську мову» в повному обсязі не
імплементуємо в суспільне життя.
Вибір економічних теорій (ліберальної, консервативної, інноваційної, інформаційної, цифрової чи будь-якої іншої, навіть вельми модерної на кшталт нанотехнологій), чи навіть припинення орієнтацій на сировинну (вичерпну) економіку і
перехід до джерел відновлюваної енергії,
надання землі статусу товару; високий рівень освіти, науки, туризму, екологічної
безпеки чи зменшення корупції — все це
без розбудови національної Держави не
дасть відповіді на основне питання саморозвитку. А воно в тому, чи за умов глобалізації існуватимуть українці в світовому співтоваристві як самодостатня нація на своїй землі зі своєю рідною мовою,
Помісною церквою, культурним простором, достатнім для забезпечення тяглості
(спадковості, автентичності) розвитку
древнього народу в світовому різноманітті? Щобільше, чи вистоять у євразійському світі при тотальному соціально-психологічному тиску неофюрера?
Росія на Донбасі воює не за Донбас.
«Вся Вселенная должна быть русской».
Росія сповідує імперіалістичну антитезу
— великодержавно-шовіністичного світового панування.
У цій ситуації вибір євроінтеграційного вектора — екзистенційний для нас.
Нині ширяться різні способи звільнення Криму, Донбасу, створено навіть нове
Міністерство інформаційної політики України. Насторожує, однак, що ні його працівники, ні адміністрації чи офісу Президента України не розуміють: в ідеологіч-

Шкода, але, доки популісти лише
обіцяють народові бути вірними слугами,
а патріоти переважно сперечаються, яку
Україну будувати, — далі огульної критики і самознищення не просуваємося.
Чи не тому на 28-му році Незалежності
нація не має виразно-твердої відповіді,
адже досі не знає, яке суспільство будує,
не визначилася з виборчою системою,
структурою парламенту, не вдосконалений інститут служіння народу, земля не
стала товаром тощо. Замість праці на державотворчій ниві спекулюємо: є УНІ чи
ні; працює вона чи ні? А без спільної ідеї,
праці нема синергії нації. Не забуваймо,
головним для Росії було і є «декомпозицирование» України, аби її частинами загарбати. У згуртованості нації, євроінтеграції — її безпека, синергія та перемога!
Гібридна війна вимагає по-новому подивитися на майбутню модель державотворення України, а саме розглянути її в
структурі стратегії захисту національного інформаційного простору, генерування «захисної плівки» духовно-інтелектуальних знань народу як імунітету, що допомагає усвідомити ідею розвитку своєї
національної ідентичності в світовому багатокультурному контексті. Лише спираючись на цю Ідею, можна розробити
стратегеми держави титульного народу зі
всіма належними національними атрибутами. Тільки корінний народ, який живе
в цій державі, має ексклюзивне (виняткове) природне, культурне, релігійне та історичне право на самовизначення і захист, а

не завойовники-зайди.
Пора визначитися, за якими світоглядними дороговказами будуємо національну Державу. Лише через реалізацію
стратегем УНІ можна за гібридної війни
усунути бар’єри імперської асиміляції агресивного сусіда, виконати три основоположні, взаємопов’язані функції духовного відродження: консолідацію народу,
його ідентифікацію та інтеграцію в цивілізований світ. Усе, що заважає реалізації
цих магістральних функцій національного поступу, — першопричина, ґенеза
якої в залишку недобросусідського оточення минулого. Власне, цю тезу сучасники мають переосмислити в напрямі людино-націоцентричних вартостей. Патріоти
України, які воюють за європейські цінності, «за нашу і вашу свободу», чи не щодень віддають життя за мир на європейському континенті, вочевидь, вибороли ексклюзивне право по-новому позиціонувати й свою Національну Ідею, а науковці,
дипломати — донести світові її глибинні
сенси і регіональні домінанти.

Бути гідними цивілізованого людства
Конче і нагально потрібно Українську Ідею кристалізувати як комплексний феномен національного і духовного відродження, як концепт складної соціально-економічної, культурно-мовної,
релігійної, екологічної ґенези національної держави та багатофакторну програму її розвитку. Водночас — як стратегію
(план дій) її уряду на майбутнє, де складові Ідеї стануть пріоритетними стратегемами державотворення, підвищать його
суб’єктність, субсидіарність, конкурентоспроможність та інші якості сучасного
управління розвитком. Національна Ідея
— це стратегічна канва, спроектована національною елітою не задля піару висунення в президенти на чергових виборах,
а як орієнтир поступу спільноти, що через інтегральні складові Ідеї інтерактивно залучає до державотворення патріотів
в Україні і поза нею сущих, провладних і
опозиційних політиків, всі інтелектуальні сили — ініціативи громадськості, моральних авторитетів, активних громадян
та суспільних інституцій. Без єднання Українською Ідеєю — занепадемося, а отриманий томос щодо надання Українській
помісній церкві автокефалії, Закон «Про
українську мову» — в повному обсязі не
імплементуємо в суспільне життя.
У цьому сенсі Національна Ідея для
свідомого українця — мегаважлива як
ексклюзивний бар’єр денаціоналізації та інтерактивний чинник консолідації державотворчих дій iз розбудови національної держави, формування національних цінностей та інтересів, прориву
у вільний світ. Вона як мінімум має бути
комплексною системою соціально-економічного, науково-технічного, духовно-морального, освітнього, релігійного та іншого рівня розвитку України. Але для того,
аби допомогти українцеві вичавити із себе
раба, на ногах якого пута вагою понад три
століття, плюс понад сімдесят років більшовицької каторги, сучасної п’ятилітньої
гібридної війни, її щоденних «дез» і саботажу п’ятиколонників, — потрібна реабілітаційна мовно-культурна програма
національного і духовного відродження,
виховання правдивою інформацією і одухотвореним інтелектом.
У цьому сенсі насамперед УНІ має
нести правду, стати стратегічним пріоритетом державотворення і суспільного життя, де правитимуть інститути,
норми, правила і традиції. Це матриця
об’єднання народу для перемоги в умовах розв’язаної проти України гібридної
війни, ідеологічна її основа, семантично вагоме і лаконічно висловлене гасло;
рівно ж — стратегічна лоція, за допомогою якої належить привести український
корабель в гавань Державності європейського рівня, гідного трудової людини і
вільної нації.
Українцям насамперед треба бути націоцентричними, керуватися єдиними
соборними інтересами, розвивати колективне мислення нації та емерджентно
удосконалювати складові ідеї українського державотворення як його якісно
нові структурно-функціональні стратегеми, що їх диктує ХХІ сторіччя — Україна:
соборна, українська і гідна людини, нації
та цивілізованого людства. ■
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УКРАЇНА МОЛОДА
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■ НЕ М’ЯКА ПОСАДКА

■ НЕ ОЦІНИЛИ...

«На пузо» в кукурудзу

Немає
приводу для
свята

Російський літак, що прямував у
Сімферополь, екстрено сів на полі
поблизу Москви
Олег БОРОВСЬКИЙ
Літак «Аеробус A321»
«Уральських авіаліній», що
здійснював рейс із російської столиці Москви до Сімферополя в анексованому
Росією Криму, вчора вранці, 15 серпня, здійснив вимушену посадку без шасі «на
пузо» на кукурудзяному полі
у Підмосков’ї поблизу аеропорту в Жуковському.
На борту перебували 234
людини, зокрема сім членів
екіпажу, за попередніми даними, постраждали 23 особи,
йдеться переважно про синці. 10 людей, у тому числі
троє дітей, отримали більш
серйозні забої, повідомили в міністерстві охорони
здоров’я Росії. Але після огляду в лікарнях, всіх, за винятком одного потерпілого,
відпустили додому.
За попередніми даними,
причиною інциденту стало
потрапляння зграї птахів у
двигуни, повідомили в авіакомпанії. Це призвело до
пожежі в правому двигуні,
який відпав від літака у
повітрі. Ті, хто перебував на
борту, навіть встигли зазнімкувати пожежу двигуна.
Пасажири були евакуйовані по надувних трапах. Зазначається, що екіпаж фахово виконав посадку в аварій-

них умовах. Хоча літак не дотягнув до злітно-посадкової
смуги приблизно один кілометр, але посадка на кукурудзяне поле не спричинила
пожежі на борту.
Слідчий комітет Росії оголосив про відкриття кримінальної справи про порушення правил безпеки польотів
після посадки літака. Екіпаж «Аеробуса» відсторонили від польотів, повідомляє
РІА «Новості» «Це стандартна процедура», — пояснили в авіакомпанії. Лайнером
керували командир повітряного судна Дамір Юсупов та
пілот Георгій Мурзін. Пасажирів літака, який здійснив
аварійну посадку, відправили до Сімферополя резервним бортом.
Інциденти з зіткненням
літаків з птахами час від
часу стаються в усьому світі.
Вони стали загрозою авіації
ще на початку її розвитку. У
сучасних повітряних лайнерах використовуються деякі
особливості конструкції, які
дозволяють знизити ризик
негативних наслідків більшості подібних зіткнень. Окрім того, у великих аеропортах використовують різноманітні методи відлякування
птахів від злітно-посадкових
смуг. Проте пов’язані з птахами інциденти регулярно
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❙ Пілоти, які посадили повітряне судно.
стають причиною аварійних
посадок.
Один iз найбільш відомих
випадків — це приземлення, точніше «приводнення»,
«Аеробуса А320» на поверхню річки Гудзон після вильоту з нью-йоркського аеропорту «Ла Гвардія» в січні 2009
року. Лайнер влетів у велику зграю птахів, зіткнення
з якими спричинило пошкодження обох двигунів, аналогічно учорашньому випадку поблизу Москви. Алгоритм безпеки автоматично вимикає двигуни літаків
у випадку значного пошкодження. За даними Міжнародної організації цивільної

«Зберігайте спокій!»
Китай стягує війська на кордон iз Гонконгом,
аналітики не виключають збройного вторгнення
Ігор ВІТОВИЧ

Ситуація з протестами в Гонконгу вийшла на новий виток загострення, оскільки
Китай почав концентрувати свої війська на кордоні з провінцією.
Розвідка США повідомила, що Китай уже
стягнув війська до кордону з Гонконгом. З огляду на це президент США Дональд Трамп написав у ніч iз вівторка на середу в «Твіттері»:
«Всі повинні зберігати спокій». Активісти побоюються прямого військового втручання з
боку Китаю — хоча аналітики вважають, що
це навряд чи станеться. Радник iз питань національної безпеки президента США Джон
Болтон закликав Китай «обережно» ставитись до Гонконгу, «оскільки люди в Америці
пам’ятають площу Тяньаньмень». Повторення
військового придушення студентських протестів у Китаї 1989 року було б «великою помилкою», сказав Болтон в ефірі «Голосу Америки».
Агенція «Ассошiейтед прес» також інформує, з посиланням на найсвіжіші супутникові
фото, що сотні бронетранспортерів спеціальних підрозділів китайської поліції вже розміщені на території спортивного об’єкта в
місті Шензень поблизу кордону з Гонконгом.
На супутникових фото, які зробила в понеділок фірма Maxar WorldView, видно щонайменше 500 бронетранспортерів та інших одиниць військової техніки поблизу футбольного
стадіону в Центрі спорту Шензенської затоки за кілька десятків кілометрів від кордону
з Гонконгом.
Фото та записи, на яких колони народної
збройної поліції стягуються до Шензеня, від

Країни Балтії проти
відзначання Росією їхнього
«радянського звільнення»

❙ Літак на кукурудзяному полі.

■ ГАРЯЧА ТОЧКА

Обережно з Гонконгом!
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минулої суботи також поширюються соціальними мережами. У відповідь на це китайські
ЗМІ повідомляють, що там відбудуться планові військові навчання. Частина експертів
висувають версію, що збройної інтервенції не
буде, а концентрація військової сили є лише
методом залякування протестантів Гонконгу.
Народна збройна поліція є частиною китайських збройних сил і підпорядковується Центральній військовій комісії, а не міністерству
громадської безпеки, яке керує силами поліції.
Її засадничим завданням у мирний час є охорона внутрішньої безпеки включно з урядовими
будинками, а також підтримання правопорядку,
особливо під час заворушень чи терористичної
загрози. Вона також виконує функції жандармерії
і у воєнний час є підтримкою для сухопутних
військ.

На особливих правах
Частина спостерігачів висловлює побоювання, що Пекін може відважитись на
збройну інтервенцію, щоб придушити антиурядові протести в Гонконгу, які переросли в
найбільшу політичну кризу з часу приєднання 1997 року на особливих правах колишньої британської колонії Гонконг до Китайської
Народної Республіки. Багато коментаторів наголошують, що наслідки такої інтервенції будуть катастрофічними як для самого Гонконгу, так і для Китаю.
Виходячи з гостроти ситуації, президент

авіації, щороку реєструється понад 16 тис. інцидентів,
пов’язаних із зіткненнями
літаків iз птахами. Це при
тому, що близько 80% менш
значних інцидентів узагалі
не реєструється, адже сучасні двигуни здатні справлятися з такими колізіями, якщо
вага птаха не перевищує 1,8
кілограма. За статистикою,
особливо небезпечними для
літаків із турбінними двигунами є зіткнення з гусьми.
У перших повідомленнях про вчорашній інцидент
спочатку також iшлося про
зіткнення з дикими гусьми,
але пізніше повідомили, що
це були чайки. ■

США Дональд Трамп запропонував особисту
зустріч iз президентом Китаю Сі Цзіньпіном,
щоб обговорити політичну кризу, яка охопила
Гонконг, повідомляє Бі-Бі-Сі. У своєму «Твiттерi» Трамп заявив, що не має сумнівів, що Сі
Цзіньпін може «гуманно розв’язати проблему Гонконгу». Він також прив’язав вирішення проблеми протестів у місті до торговельної угоди США з Пекіном. «Звичайно, Китай
хоче укласти угоду. Нехай вони спочатку гуманно попрацюють iз Гонконгом!» — написав
президент США.
Держдепартамент США раніше оприлюднив попередження щодо поїздок до Гонконгу. В документі йдеться, що занепокоєння
викликають переміщення китайських військових сил поблизу меж міста, в якому впродовж 10 тижнів тривають протести. Пекін же
називає протестний рух «наближеним до тероризму». А державна газета People Daily 14
серпня використовує жорсткішу риторику, закликаючи «використати меч закону» для наведення порядку.
Гонконг є частиною Китаю за принципом
«одна країна — дві системи». Він має власні незалежні суди, законодавчий орган, свою
економічну систему та вільну пресу. Місцеві
громадяни мають більше свобод, ніж на материковій території, наприклад, Гонконг та
Макао — єдині місця на території Китаю, де
люди можуть проводити заходи в пам’ять про
загиблих під час протестів на площі Тяньаньмень. Гонконг до 2047 року зберігає значну
автономію і формально може незалежно обирати керівника. Активісти бояться, що ці свободи дедалі більше стають примарними.
Демонстрації розпочалися в червні через законопроєкт про екстрадицію, який дозволяє відправляти підозрюваних у злочинах
до материкового Китаю для суду. Критики заявили, що це підірве законні свободи Гонконгу і може бути використане для розправи з опозиціонерами. Хоча уряд зараз зупинив розгляд законопроєкту, демонстранти хочуть його повного відкликання. Також тепер
вони вимагають незалежного розслідування
дій поліції та амністії для всіх заарештованих
демонстрантів. ■

Міністерства закордонних справ Литви, Латвії та Естонії висловили протест
та викликали на розмову послів і дипломатичних представників Росії у цих
країнах у зв’язку з планами Москви відсвяткувати «звільнення» міст країн Балтії радянськими військами. Зокрема, як
повідомили у четвер у МЗС Литви, Західний військовий округ РФ у суботу салютом відзначить захоплення Вільнюса радянськими військами, заплановано також і салют з нагоди «звільнення» Каунаса.
У відомстві підкреслили, що перемога союзників над нацизмом і нацистською ідеологією надзвичайно важлива для
долі Литви і Європи, однак кінець Другої
світової війни не приніс Литві свободи, а
означав початок і трагедію нової радянської окупації. «Після того, як радянська
армія влітку 1944 року відтіснила війська нацистської Німеччини, на території
Литви були створені і діяли окупаційні
структури СРСР, здійснювалися заслання і репресії жителів Литви, завдано величезної шкоди суспільству, економіці і
природі», — йдеться в заяві МЗС Литви.
«Рішення російської сторони відзначити
артилерійськими салютами захоплення
Вільнюса, Каунаса та інших міст країн
Східної і Центральної Європи неприйнятне для Литви. Такий крок особливо
цинічний і провокаційний напередодні
80-річчя пакту Молотова—Ріббентропа
і його секретних протоколів, які створили передумови для початку Другої світової війни і окупації Литви», — додали у
міністерстві.
«Ще один момент «звільнення» Вільнюса урочисто планують відзначити після того, як за тиждень до цього відмовилися видати візи литовській молоді, яка
планувала навести лад на могилах засланих литовців на території РФ. Росію ще
раз закликали відмовитися від вибіркового підходу до історії Другої світової
війни і припинити заперечення окупації
Литви за радянських часів», — додали у
литовському МЗС.
Аналогічні заяви зробили Латвія та
Естонія. «Латвія категорично засуджує
домінуючі останнім часом у Росії спроби виправдати спільно скоєні Сталіним
і Гітлером злочини, зокрема укладення
пакту Молотова і Ріббентропа», — зазначили в МЗС Латвії. «Повторна окупація Таллінна принесла Естонії не свободу, а півстоліття радянської окупації. Безперервна правова наступність
Естонської Республіки є основою нашої
державності сьогодні і завтра», — додають в МЗС Естонії, а організацію салюту
в РФ знагоди 75-ї річниці повторної окупації Таллінна назвали провокаційним
кроком.
У 2019—2020 роках у Москві у Парку Перемоги заплановано 17 салютів «на
честь визволення міст-героїв і столиць
держав Європи від німецько-фашистських загарбників»: 11 салютів цього року
і шість — наступного. Вже відгриміли салюти з приводу визволення Одеси, Севастополя і Мінська та Бреста. На 22 вересня заплановано салют на честь «звільнення» Таллінна, 13 жовтня — Риги.
Святкування роковин визволення Варшави заплановане на 17 січня 2020 року,
а чеської Праги — на 9 травня. Салют на
честь Києва не передбачено (видно, ще не
від усіх «фашистів» його «звільнили»), а
Будапешта, Братислави, Відня та Берліна — так. ■
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ТБ-ПОНЕДІЛОК

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 16—17 СЕРПНЯ 2019
UA: Перший

06.00 М/с «Вруміз»
06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25,
13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 2.00, 5.15 Новини
06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго
ранку, Країно!
09.30, 11.05 Т/с «Галерея
Вельвет»
10.50, 14.15 Телепродаж
12.30 «Аромати Південної
Африки»
13.10 Бюджетники
13.45 #ВУКРАЇНІ
14.30 «Аромати Перу»
15.15 Х/ф «Грозовий
перевал»
16.30 «Особливий загін»

КАНАЛ «1+1»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 19.30, 5.35
ТСН
09.30 «Одруження наосліп»
11.00 «Міняю жінку»
13.45 «Сімейні мелодрами»
14.45 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17.20 Мелодрама «Наречена
зі Стамбула»
20.15, 5.20 «Секретні
матеріали-2019»
20.45, 22.05 Комедія «Свати»
23.30 Мелодрама «Татусі без
шкідливих звичок»
01.30 Т/с «Центральна
лікарня»

17.30 Перша шпальта
18.25, 2.25 Тема дня
19.30 Разом
19.55 «Боротьба за
виживання»
21.30 «Зворотний відлік»
23.30, 5.40 Своя земля
00.00 Телепродаж Тюсо

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time
06.20, 15.15 Невигадані історії
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, 22.00,
23.00, 0.00, 1.00, 2.00,
3.00, 4.00, 5.00 Час
новин

19 серпня
ІНТЕР
05.35, 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»
09.30, 18.00, 19.00, 1.45
«Стосується кожного»
11.25, 12.25 Х/ф «Анж та
Габріель»
12.00 «Новини»
13.50 Х/ф «Просто разом»
15.50 «Жди меня. Україна»
20.00, 3.40 «Подробиці»
21.00 Т/с «Слідчий
Горчакова-2»
23.50 Т/с «Гетьман»
00.45 «Речдок»
02.30 «Орел і решка. Шопінг»
04.25 «Школа доктора
Комаровського.
Невідкладна допомога»
05.00 «Телемагазин»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

НОВИЙ КАНАЛ
03.10 Зона ночі

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з
04.50 Абзац
Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогодні
09.30, 4.00 Зоряний шлях
11.30, 2.15 Реальна містика
12.30 Т/с «Черговий лікар-4»
14.30 Т/с «Жіночий лікар-3»
15.30 Т/с «Жіночий лікар -3»

04.55 Т/с «Відділ 44»

08.05 Х/ф «Дев’ять життів»

05.40 Громадянська оборона

09.50 Х/ф «Стартрек»

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок

12.10 Х/ф «Стартрек:

09.10, 19.20 Надзвичайні

Відплата»

новини з Костянтином
Стогнієм

15.00 Х/ф «Пункт
призначення-3»

09.55 Не дай себе обдурити
10.50 Антизомбі. Дайджест

21.10 Х/ф «Завжди кажи

5 канал
07.15, 8.10, 21.25, 0.15
23.55, 1.10 Погода на
Актуально: Економіка.
курортах
Політика. Соціум
08.25, 10.10 Полігон
07.20, 12.45, 15.55, 18.15
09.25, 17.40 Час громади
Погода в Україні
11.10, 12.25, 13.10, 17.10
07.25, 8.35 Огляд преси
Інформаційний день
07.30 Кордон держави
12.30 Брифінг речника
07.55, 9.40, 10.55, 13.55,
Міністерства оборони
14.55, 16.55, 22.55,
14.10 Медекспертиза. Поради

04.25 Служба розшуку дітей

06.40 М/с «Том і Джеррі»

21.00 Т/с «Віддай мою мрію»

01.45 Телемагазин

04.15 Еврика!
04.30 Факти

16.50 Аферисти в мережах

справедливості

04.05 Скарб нації

06.35, 8.00 Kids Time

19.50 «Говорить Україна»

23.30, 4.45 Агенти

ICTV

«Так»
23.10 Х/ф «Знамення»

11.15, 13.20, 16.20 Т/с
«Контакт»
12.45, 15.45 Факти. День
16.55 Х/ф «Напролом»
18.45, 21.05 Факти. Вечір

01.50 Т/с «Клініка»
16.10, 21.00, 2.15, 5.15
Машина часу
18.20, 19.30, 0.25, 1.15
Інформаційний вечір
23.15 Док. Проект «Собор на
крові»
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.10 Феєрія мандрів

20.20 Теорія змови Прем’єра
21.25 Х/ф «Поліцейська
академія»
23.20 Х/ф «Ейс Вентура.
Детектив з розшуку
тварин»
01.00 Т/с «Таємниця та
брехня»
02.50 Стоп

03.20 Схеми. Корупція в
деталях
03.45 Розсекречена історія
04.45 Спільно
НТН
05.00 Top Shop
06.00, 13.25, 17.45, 3.15
«Випадковий свідок»
06.05 Х/ф «Володя
великий, Володя
малий»
07.25 Х/ф «Дрібниці життя»
08.45 Х/ф «Корпус
генерала Шубнікова»
10.25, 19.30 Т/с «Смерть у
раю»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.45
«Свідок»
12.50 «Таємниці світу»
14.00, 4.00 «Речовий доказ»
14.40, 21.30 Т/с «Хейвен»
16.50 «Легенди бандитської
Одеси»
17.20 «Легенди карного
розшуку»
18.20 «Свідок. Агенти»
23.45 Т/с «Закон і порядок»
01.40 «Таємниці
кримінального світу»
04.30 «Професії»

06.00
06.25
06.50
07.00
07.25
07.45
08.00
08.05
08.35
09.00
09.05
09.20

UA.Культура
Орегонський путівник
Цікаво. com.
UA.МУЗИКА. Кліп
Новини
Кмітливий Сяодзі
Лайфхак українською
Новини
Пізній Ранок шоу.
Найкраще
Пізній Ранок шоу.
Найкраще
Новини
Пізній Ранок шоу.
Найкраще
Пізній Ранок шоу.
Найкраще

09.30 Пізній Ранок шоу.
Найкраще
10.00 Біблійна колекція. Естер
прекрасна
11.30 Світ навколо
11.35 Світ навколо
11.40 Морська кухня
12.30 Цікаво. com
13.00 ВУКРАЇНІ
13.30 Юрій Рибчинський.
Музика слів
14.10 Крути. Документальний
цикл «Перемоги
України»
14.15 Український бліцкриг.
Звільнення Криму
14.25 #NeoСцена з Олегом
Вергелісом
15.00 Пізній Ранок шоу.
Найкраще
15.25 Пізній Ранок шоу.
Найкраще
15.40 Мистецький пульс
Америки
16.10 РадіоДень
17.00 «Ніжно. Тихо. Голосно.
Концертна програма з
Будинку звукозапису
Українського радіо.
Марія Бурмака та
симфонічний оркестр украї
17.45 UA.МУЗИКА. Кліп
18.00 Новини (із
сурдоперекладом)
18.25 Тема дня
19.25 #МузLove з Любою
Морозовою
19.50 Лайфак українською
20.05 Мальовничі села
20.30 Мальовничі села
21.00 Новини
21.25 Фестиваль Карпатський
простір. Тріо Наталії
Лебедєвої та Лаура
Марті
22.10 Сильна доля
23.00 Новини
23.25 Тема дня

00.15 #МузLove з Любою
Морозовою.
00.40 #ВУКРАЇНІ
01.05 Разом
01.30 Своя земля
01.45 Своя земля
02.00 РадіоДень
02.40 Світло
03.30 Війна і мир
04.10 Дивацькі історії
04.20 Мистецький пульс
Америки
04.50 Цікаво. com.
05.10 РадіоДень
05.30 52 вікенди
05.50 Погода
СТБ
06.50 Т/с «Коли ми вдома»
09.10 МастерШеф
15.50, 18.00 Х/ф «Із 13 в
30»
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.50 Х/ф «Ціпочка»
21.00 Т/с «Кріпосна»
22.45 Т/с «Майор і магія»
00.45 Детектор брехні
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 «Гаряча тема»
13.15, 14.15, 15.15 «Деталі»
16.10 «Кримінал»
17.00 «Ситуація»
18.10 «Ехо України»
20.00 «Прямий ефір»
22.00 «Підсумки»
23.30 «МЕМ»
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00 «Помста природи»

09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55, 19.25 Т/с «Опер за
викликом-4»
14.55 Х/ф «Висота»
16.25 Х/ф «Відсіч»
20.30 Т/с «Ментівські війни.
Харків-2»
21.35 Т/с «Касл-5»
23.10 Х/ф «Земний
Апокаліпсис»
00.55 Х/ф «Морські котики
проти зомбі»
02.20 «Облом.UA.»
ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 11.50, 20.35, 0.40,
3.40 Топ-матч
06.10 «Боруссія» (Д) —
«Аугсбург». Чемпіонат
Німеччини
08.10 «Львів» — «Шахтар».
Чемпіонат України
10.00 «Великий футбол»
12.00 «Сельта» — «Реал».
Чемпіонат Іспанії
13.50 «Олімпік» —
«Карпати». Чемпіонат
України
15.40, 22.30 Футбол NEWS
16.00 «Ренн» — «ПСЖ».
Чемпіонат Франції
17.50 Чемпіонат Франції.
Огляд туру. Прем’єра
18.45 «Атлетік»
— «Барселона».
Чемпіонат Іспанії
20.40 «Ворскла» — «Дніпро1». Чемпіонат України
22.50 «Атлетіко» —
«Хетафе». Чемпіонат
Іспанії
00.55 Чемпіонат Іспанії. Огляд
туру
01.50 «Айнтрахт»
— «Гоффенгайм».
Чемпіонат Німеччини
03.55 «Брюгге» — «Ейпен».
Чемпіонат Бельгії

ФУТБОЛ-2
06.00 «Атлетіко» —
«Хетафе». Чемпіонат
Іспанії
07.50, 9.50, 11.50, 22.45, 1.40,
3.45 Топ-матч
08.00 «Айнтрахт»
— «Гоффенгайм».
Чемпіонат Німеччини
10.00 «Ворскла» — «Дніпро1». Чемпіонат України
11.55 «Ренн» — «ПСЖ».
Чемпіонат Франції
13.45 «Боруссія» (Д) —
«Аугсбург». Чемпіонат
Німеччини
15.35 Чемпіонат Німеччини.
Огляд туру. Прем’єра
16.30 «Великий футбол»
18.10 «Львів» — «Шахтар».
Чемпіонат України
20.00 Чемпіонат Іспанії. Огляд
туру. Прем’єра
20.55 «Сельта» — «Реал».
Чемпіонат Іспанії
22.55 Чемпіонат Франції.
Огляд туру
23.50 «Олімпік» —
«Карпати». Чемпіонат
України
01.55 «Бордо» —
«Монпельє». Чемпіонат
Франції
03.55 «Еспаньйол» —
«Севілья». Чемпіонат
Іспанії
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.40, 14.00 Правда життя
08.50 Чужинці всередині нас
09.50, 17.00 Фестивалі
планети
10.20 Незвичайні культури
10.50 Там, де нас нема
11.50 Код доступу
12.50, 0.35 Речовий доказ
15.05, 23.40 Заборонена
історія

16.00
18.00
18.55
19.55
20.45
21.45
22.45
01.40
02.35

Наглядачі заповідника
Планета Земля
Гучна справа
Скарб.UA
Фантастичні історії
Горизонт
Галапагоси
Містична Україна
Таємниці кримінального
світу

К1
Top Shop
М/с «Гарфілд Шоу»
«Дай Лапу»
«Орел і решка. Шопінг»
Т/с «Мисливці за
реліквіями»
12.30 Х/ф «Більше
за життя»
14.15 «Орел і решка. Навколо
світу»
17.00 Т/с «Доктор Хто»
20.00 Т/с «Доктор Хаус»
22.00 «Орел і решка. Рай та
пекло»
23.00 Х/ф «Король
вечірок-2»
01.00 «Вірю не Dірю»
01.50 «Нічне життя»
06.30
07.50
08.15
08.50
10.40

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 М/ф «У пошуках єті»
11.15 Т/с «Рання пташка»
13.00 Вечірка
14.00, 19.00 СуперЖінка
15.00 4 весілля
17.00, 2.00 Панянка-селянка
20.00 Одного разу під
Полтавою
21.00 Танька і Володька
23.00 ЛавЛавCar
00.00 Країна У
01.00 Т/с «Домашній арешт»
03.00 Теорія зради
03.50 БарДак
04.40 Віталька
05.50 Корисні підк

ТБ-ВІВТОРОК
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20 серпня
UA: Перший
06.00 М/с «Вруміз»
06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25,
13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 23.15, 2.00, 5.15
Новини
06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго
ранку, Країно!
09.30, 11.10 Т/с «Галерея
Вельвет»
10.50, 14.15 Телепродаж
12.35 «Аромати Південної
Африки»
13.10 Країна на смак
14.30 «Аромати Перу»
15.15 Своя земля
15.30 Бюджетники
15.55, 2.25 «Зворотний
відлік»
18.25 Тема дня
19.30, 4.20 #ВУКРАЇНІ
19.55 «Боротьба за
виживання»
21.25, 23.40, 5.40 UA:Спорт
21.45 Наші гроші. Дайджест
22.15 Д/ф «Африка.
Небезпечна реальність»
00.00 Телепродаж Тюсо
04.45 Перша шпальта
НТН
05.00 Top Shop
07.00 Х/ф «Все перемагає
любов»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Розслідування»
10.30, 19.30 Т/с «Смерть у раю»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.55
«Свідок»
12.50 «Свідок. Агенти»
13.30, 17.45, 3.25
«Випадковий свідок»
14.05, 3.35 «Речовий доказ»
14.45, 21.30 Т/с «Хейвен»
16.50 «Легенди бандитської
Одеси»
17.20 «Легенди карного
розшуку»
18.20 «Будьте здоровi»
23.45 Т/с «Закон і порядок»
01.45 «Таємниці
кримінального світу»
04.00 «Професії»
06.00
06.00
06.30
06.50
07.00
07.25
07.45
08.00
08.05
08.30
08.55
09.00
09.05
09.30
10.00
10.45
11.10
11.35
12.05
12.30
13.00
13.30
14.00
14.25
15.00

UA.Культура
Гімн України
Орегонський путівник
Цікаво. com.
UA.МУЗИКА. Кліп
Новини
Кмітливий Сяодзі
Лайфхак українською
Новини
Пізній Ранок шоу.
Найкраще
Пізній Ранок шоу.
Найкраще
UA.МУЗИКА. Кліп
Новини
Пізній Ранок шоу.
Найкраще
Пізній Ранок шоу.
Найкраще
Еліза
Мегаполіси
Мегаполіси
Тайська кухня
Тайська кухня
Цікаво. com
ВУКРАЇНІ
Дворянин Микола
Лисенко
Іван Терещенко.
Колекціонер справ
благодійних
Час поезії. Микола
Бажан
Пізній Ранок шоу.
Найкраще

КАНАЛ «1+1»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 19.30, 5.35
ТСН
09.30 «Одруження наосліп»
11.00 «Міняю жінку»
13.45 «Сімейні мелодрами»
14.45 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17.20 Мелодрама «Наречена
зі Стамбула»
20.15, 5.20 «Секретні
матеріали-2019»
20.45, 21.55 Комедія «Свати»
23.05 Комедія «Усі в захваті
від мері»
01.20 Т/с «Центральна
лікарня»

ІНТЕР
05.30, 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»
09.50 Т/с «Вогнем і мечем»
10.50, 12.25 Х/ф «007:
Казино Рояль»
12.00 «Новини»
14.05 Т/с «Дієві ліки»
15.50, 16.45, 0.50 «Речдок»
18.00, 19.00, 1.40 «Стосується
кожного»
20.00, 3.40 «Подробиці»
21.00 Т/с «Слідчий Горчакова
2»
23.50 Т/с «Гетьман»
02.25 «Орел і решка. Шопінг»
04.25 «Школа доктора
Комаровського.
Невідкладна допомога»
05.00 «Телемагазин»

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time
06.15 Огляд преси
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,
22.00, 23.00, 0.00, 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, 12.55, 15.55, 18.15,
23.55 Погода в Україні
07.45 Будівельний стандарт
07.55, 8.55, 9.40, 11.55,

15.25 Пізній Ранок шоу.
Найкраще
15.45 Мистецький пульс
Америки
16.10 РадіоДень
17.00 «Ніжно. Тихо. Голосно.
Концертна програма з
Будинку звукозапису
Українського радіо. Марія
Бурмака та симфонічний
оркестр україн
18.00 Новини (із
сурдоперекладом)
18.25 Тема дня
19.25 Час поезії
19.50 Лайфак українською
20.05 Аромати Південної
Африки
20.30 Аромати Південної
Африки
21.00 Новини
21.25 Фестиваль Карпатський
простір
22.05 Сильна доля
23.00 Новини
23.25 Тема дня
00.15 Час поезії
00.45 #ВУКРАЇНІ
01.10 Разом
01.30 Своя земля
01.45 Своя земля
02.00 РадіоДень
02.40 Світло
03.30 Війна і мир
04.10 Дивацькі історії
04.15 Історія акторки. Як
живе переселений
Луганський театр
04.20 Мистецький пульс
Америки
04.50 Цікаво. com.
05.10 РадіоДень
05.30 52 вікенди
05.50 Погода

15.00, 16.00, 18.00, 19.45
«Репортер». Новини
09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»
12.15 «Гаряча тема»
13.15, 14.15, 15.15 «Деталі»
16.10 «Кримінал»
17.00 «Ситуація»
18.10 «Ехо України»
20.00 «Прямий ефір»
22.00 «Підсумки»
23.30 «МЕМ»

СТБ
06.55 Т/с «Коли ми вдома»
08.55 МастерШеф
15.05 Х/ф «Ціпочка»
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.05 Х/ф «Відпочинок за
обміном»
21.00 Т/с «Кріпосна»
22.45 Т/с «Майор і магія»
00.45 Детектор брехні
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,

КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00 Х/ф «Життя на межі»
09.40, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАІ»
11.00, 17.15 «Загублений світ»
13.00 «Помста природи»
13.35 Х/ф «Подвійний
дракон»
15.25 Х/ф «Морська
пригода»
19.25, 20.30 Т/с «Ментівські
війни. Харків-2»
21.35, 23.10 Т/с «Касл-5»
00.55 Х/ф «Магнум Опус»
02.10 «Облом.UA.»
ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 21.20, 23.55 Топ-матч
06.10 «Ренн» — «ПСЖ».
Чемпіонат Франції
08.10 «Олімпік» —
«Карпати». Чемпіонат
України
10.00, 15.40, 22.45 Футбол
NEWS
10.20 «Атлетік»
— «Барселона».
Чемпіонат Іспанії
12.05 «Великий футбол»
13.50 «Ворскла» — «Дніпро1». Чемпіонат України
16.00 Передмова до сезону.
Чемпіонат Італії.
Прем’єра
16.55 «Баварія» — «Герта».
Чемпіонат Німеччини
18.40, 3.10 Чемпіонат
Німеччини. Огляд туру
19.30 «Сельта» — «Реал».
Чемпіонат Іспанії
21.45 LIVE. Матч. Ліга
Чемпіонів УЄФА
00.25 Чемпіонат Франції.
Огляд туру
01.20 «Боруссія» (М) —
«Шальке». Чемпіонат
Німеччини

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.30, 7.10, 8.15 Ранок з
Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогодні

НОВИЙ КАНАЛ

01.00 Т/с «Клініка»

ICTV
04.15 Скарб нації
04.25 Еврика!
04.30 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35, 20.20 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини з Костянтином
Стогнієм
10.10 Теорія змови
11.05, 13.20 «На трьох»
12.45, 15.45 Факти. День
14.00, 16.20 Х/ф «Тупий та
ще тупіший»
16.40 Х/ф «Тупий та ще
тупіший-2»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
21.25 Х/ф «Поліцейська
академія-2: Перше
призначення»
23.10 Х/ф «Ейс Вентура-2:
Поклик природи»
00.55 Х/ф «Оселя зла-6:
Фінальна битва»
02.50 Стоп

11.10, 12.25, 13.10, 17.10
Інформаційний день
12.30 Брифінг речника
Міністерства оборони
14.10 Медекспертиза. Поради
15.15 Невигадані історії
16.10, 21.00, 2.15, 5.15

Машина часу
18.20, 19.30, 0.25, 1.15
Інформаційний вечір
23.15 Док. Проект «Собор на
крові»
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.10 Феєрія мандрів

23.55 Передмова до сезону.
Чемпіонат Італії
00.50 «Ворскла» — «Дніпро1». Чемпіонат України

09.50 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
11.40, 16.40 Т/с «Доктор Хто»
13.40 «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»
01.00 «Вірю не вірю»
02.00 «Нічне життя»

03.20 Служба розшуку дітей
03.25, 2.50 Зона ночі
04.50 Абзац
05.45, 6.45 Kids Time

09.30, 4.00 Зоряний шлях

05.50 М/с «Сімейка Крудс»

11.30, 2.25 Реальна містика

06.50 Т/с «Друзі»

12.30 Т/с «Черговий лікар-4»

08.00, 17.00 Хто зверху?

14.30, 15.30 Т/с «Жіночий

09.50 Т/с «Секретні

лікар-3»

матеріали»

19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Віддай мою мрію»
23.20 Контролер

12.50 Заробітчани
21.00 Х/ф «Оптом
дешевше»

00.00, 2.10, 4.45 Агенти
справедливості
01.40 Телемагазин
5 канал
13.55, 14.55, 16.55,
17.55, 22.55 Погода на
курортах
08.20, 10.10 Полігон
08.40 ID JOURNAL
09.20, 17.45 Час громади
04.05 «Атлетіко» —
«Хетафе». Чемпіонат
Іспанії
ФУТБОЛ-2
06.00, 3.35 Вольфсбург»
— «Кельн». Чемпіонат
Німеччини
07.50, 21.35, 5.25 Топ-матч
08.00 «Еспаньйол» —
«Севілья». Чемпіонат
Іспанії
09.50 Чемпіонат Іспанії. Огляд
туру
10.45 «Львів» — «Шахтар».
Чемпіонат України
12.35 Чемпіонат Німеччини.
Огляд туру
13.30 «Атлетіко» —
«Хетафе». Чемпіонат
Іспанії
15.20, 2.40 Чемпіонат Франції.
Огляд туру
16.15 «Олімпік» —
«Карпати». Чемпіонат
України
18.00 «Ренн» — «ПСЖ».
Чемпіонат Франції
19.45 «Атлетік»
— «Барселона».
Чемпіонат Іспанії
21.45 LIVE. Матч. Ліга
Чемпіонів УЄФА
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23.00 Х/ф «2:22»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
07.50, 14.10 Правда життя
09.00 Незвичайні культури
10.00, 17.05 Фестивалі
планети
11.00 Там, де нас нема
12.00 Код доступу
13.00, 0.35 Речовий доказ
15.10, 23.40 Заборонена
історія
16.05 Наглядачі заповідника
18.05 Дикий Індокитай
19.00, 20.55 Фантастичні
історії
20.00 Скарб.UA
21.45 Горизонт
22.45 Планета Земля
01.40 Містична Україна
02.35 Секти
03.30 Україна: забута історія
06.30
07.50
08.15
08.50

К1
Top Shop
М/с «Гарфілд Шоу»
«Дай Лапу»
«Орел і решка. Шопінг»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Три горішки
для Попелюшки»
11.15 Т/с «Рання пташка»
13.00 Вечірка
14.00, 19.00 СуперЖінка
15.00 4 весілля
17.00, 2.00 Панянка-селянка
20.00 Одного разу під
Полтавою
21.00 Танька і Володька
23.00 ЛавЛавCar
00.00 Країна У
01.00 Т/с «Домашній арешт»
03.00 Теорія зради
03.50 БарДак
04.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

■ ПЕРЕДПЛАТА-2019

Інтернет для всіх —
газета для обраних
Поспішіть передплатити
«Україну молоду» на вересень
«Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi —
як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-журналiсти оцiнюють як головну газету держави.
Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути
гiдною такої високої оцiнки i вашої уваги, шановнi читачi.
Нині триває передплата на «Україну молоду» на вересень і наступні місяці 2019 року як за
електронною версією Каталогу видань України
«Преса поштою», так і за друкованим Каталогом
видань України «Преса поштою».
Оформити передплату на вересень можна
до 18 серпня у відділеннях поштового зв’язку,
в операційних залах поштамтів, у пунктах
приймання передплати, на сайті УДППЗ
«Укрпошта» 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.

Передплатна вартiсть
«України молодої»
на 2019 рiк:
на місяць — 62 грн. 62 коп.,
на два місяці — 125 грн. 24 коп.,
до кінця року — 250 грн. 48 коп.
Передплатний iндекс — 60970
Для органiзацiй, юридичних осiб:
на місяць — 82 грн. 62 коп.,
на два місяці — 165 грн. 24 коп.,
до кінця року — 330 грн. 48 коп.
Передплатний iндекс — 01555
П’ятничний номер:
на місяць — 23 грн. 11 коп.,
на два місяці— 46 грн. 22 коп.,
до кінця року — 92 грн. 44 коп.
Передплатний iндекс — 49497
«Укрпошта» додатково
за саму процедуру оформлення передплати бере: на
місяць — 2 грн. 90 коп., на
квартал — 6 грн. 70 коп., на
півроку — 8 грн. 15 коп.

«Україну молоду» можна прочитати в усьому світі через партнерську мережу PressReader
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ТБ-СЕРЕДА

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 16—17 СЕРПНЯ 2019
UA: Перший

06.00 М/с «Вруміз»

КАНАЛ «1+1»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25,
13.00, 15.00, 18.00,

«Сніданок з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 19.30, 5.35

21.00, 23.15, 2.00, 5.15
Новини

ТСН
09.30 «Одруження наосліп»

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго
ранку, Країно!
09.30, 11.10 Т/с «Галерея
Вельвет»

11.00 «Міняю жінку»
13.45 «Сімейні мелодрами»
14.45 Т/с «Величне століття.
Роксолана»

10.55, 14.15 Телепродаж
12.30 «Аромати Колумбії»

17.20 Мелодрама «Наречена
зі Стамбула»

13.10 Енеїда
14.30 «Аромати Перу»

20.15 «Секретні матеріали2019»

15.15 Країна на смак
16.15 «Світ дикої природи»

20.45, 21.50 Комедія «Свати»

17.30 Наші гроші

22.50 Комедія «Любов зла»

18.25, 2.25 Тема дня

01.00 Т/с «Центральна

19.30, 4.30 Спільно

лікарня»

19.55 «Боротьба за
виживання»
21.25, 23.40, 5.40 UA:Спорт
21.45 Бюджетники
22.15 Д/ф «Африка.
Небезпечна реальність»
00.00 Телепродаж Тюсо
03.25 Перша шпальта
03.55 Схеми. Корупція в

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time
06.20 Кордон держави
06.35, 8.20, 10.10 Полігон
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,
22.00, 23.00, 0.00, 1.00,
2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Час
новин

21 серпня
ІНТЕР
05.30, 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»
09.50 Т/с «Вогнем і мечем»
10.50, 12.25 Х/ф «007:
Куляста блискавка»
12.00 «Новини»
14.00 Т/с «Дієві ліки»
15.50, 16.45, 0.50 «Речдок»
18.00, 19.00, 1.40
«Стосується кожного»
20.00, 3.45 «Подробиці»
21.00 Т/с «Слідчий
Горчакова 2»
23.50 Т/с «Гетьман»
02.25 «Орел і решка. Шопінг»
04.30 «Школа доктора
Комаровського.
Невідкладна допомога»
05.00 «Телемагазин»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 2.30 Зона ночі

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з
Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогодні
09.30, 4.00 Зоряний шлях
11.30, 2.25 Реальна містика
12.30 Т/с «Черговий лікар-4»
14.30, 15.30 Т/с «Жіночий
лікар-3»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Віддай мою мрію»
23.20 Гучна справа
00.00, 2.10, 4.45 Агенти
справедливості
01.40 Телемагазин

5 канал
07.10, 8.10, 21.25, 0.10
16.55, 17.55, 22.55
Погода на курортах
Актуально: Економіка.
09.25,
17.45 Час громади
Політика. Соціум
11.10, 12.20, 13.10, 17.10
07.15, 12.55, 15.55, 18.15,
Інформаційний день
23.55 Погода в Україні
12.30 Брифінг речника
07.20 Огляд преси
Міністерства оборони
07.40 Драйв
14.10 Медекспертиза. Поради
15.15 Невигадані історії
07.55, 8.55, 9.40, 13.55, 14.55,

03.40 Абзац
05.25, 6.45 Kids Time
05.30 М/с «Сімейка Крудс»
06.50 Т/с «Друзі»
08.10, 17.00 Хто зверху?
10.00 Т/с «Секретні
матеріали»
13.00 Заробітчани
21.00 Х/ф «Оптом
дешевше 2»
23.00 Х/ф «Пункт
призначення 4»
00.40 Т/с «Клініка»
02.25 Служба розшуку дітей
16.10, 21.00, 1.15, 2.15, 5.15
Машина часу
18.20, 19.30, 0.25
Інформаційний вечір
23.15 Док. Проект «Собор на
крові»
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.10 Феєрія мандрів

ICTV
04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашинґтон
04.30 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35, 10.10 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини з Костянтином
Стогнієм
11.05 «На трьох»
12.20, 13.20 Х/ф «Ейс
Вентура молодший»
12.45, 15.45 Факти. День
14.45, 16.20 Х/ф «Ейс
Вентура. Детектив з
розшуку тварин»
16.55 Х/ф «Ейс Вентура-2:
Поклик природи»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.25 Х/ф «Поліцейська
академія-3: Знову на
навчання»
23.05 Х/ф «Тупий та ще
тупіший»
01.15 Х/ф «Оселя зла-5:
Відплата»
02.50 Стоп

деталях
04.55 Своя земля
НТН
05.00 Top Shop
06.55 Х/ф «Жива вода»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Їм було
дев’ятнадцять»
10.35, 19.30 Т/с «Смерть у
раю»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.45
«Свідок»
12.50 «Будьте здоровi»
13.25, 17.45, 3.15
«Випадковий свідок»
14.00, 3.30 «Речовий доказ»
14.45, 21.30 Т/с «Хейвен»
16.50 «Легенди бандитської
Одеси»
17.20 «Легенди карного
розшуку»
18.20 «Вартість життя»
23.45 Т/с «Закон і порядок»
01.40 «Таємниці
кримінального світу»
04.00 «Професії»

10.45
11.10
11.40
12.05
12.30
13.00
13.30
14.15
14.25
15.00
15.25
15.45
16.10
17.00

18.00
18.25
19.25

UA.Культура
06.00
06.00
06.30
06.55
07.00
07.25
07.45
08.00
08.05
08.30
09.00
09.05
09.30
10.00

Гімн України
Орегонський путівник
Цікаво. com.
UA.МУЗИКА. Кліп
Новини
Кмітливий Сяодзі
Лайфхак українською
Новини
Пізній Ранок шоу.
Найкраще
Пізній Ранок шоу.
Найкраще
Новини
Пізній Ранок шоу.
Найкраще
Пізній Ранок шоу.
Найкраще
Еліза

19.50
19.55

21.00
21.25
22.10
22.35
22.45
23.00
23.25

Мегаполіси
Мегаполіси
Тайська кухня
Тайська кухня
Цікаво. com вип.
ВУКРАЇНІ
Сімдесятники. Сергій
Параджанов
Лодії та Чайки
#МузLove з Любою
Морозовою
Пізній Ранок шоу.
Найкраще
Пізній Ранок шоу.
Найкраще
Мистецький пульс
Америки
РадіоДень
Міжнародний День
Джазу у Будинку
звукозапису
Українського Радіо.
Проект «RADZ»
Новини (із
сурдоперекладом)
Тема дня
#БібліоFUN з
Ростиславом Семківим
UA.МУЗИКА. Кліп
Міжнародний День
Джазу в Будинку
звукозапису
Українського Радіо.
Квартет Олексія
Боголюбова
Новини
Фестиваль Карпатський
простір
Сучасна музика на
UA.КУЛЬТУРА
Сучасна музика на
UA.КУЛЬТУРА
Сучасна музика на
UA.КУЛЬТУРА
Новини
Тема дня

00.15 #БібліоFUN з
Ростиславом Семківим
00.45 #ВУКРАЇНІ
01.10 Разом
01.35 Своя земля
01.50 Фільми, книги, два
плакати історія Дани
Рвани
02.00 РадіоДень
02.40 Світло
03.30 Війна і мир
04.10 Дивацькі історії
04.15 Херсон художній
04.25 Мистецький пульс
Америки
04.50 Цікаво. com.
05.10 РадіоДень
05.30 52 вікенди
05.50 Погода
СТБ
06.50 Т/с «Коли ми вдома»
08.40 МастерШеф
15.10, 18.00 Х/ф
«Відпочинок за
обміном»
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.45 Х/ф «Розлучення поамериканськи»
21.00 Т/с «Кріпосна»
22.45 Т/с «Майор і магія»
00.45 Детектор брехні
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 «Гаряча тема»
13.15, 14.15, 15.15 «Деталі»
16.10 «Кримінал»
17.00 «Ситуація»
18.10 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»
22.00 «Підсумки»
23.30 «МЕМ»
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00 Х/ф «Астероїд проти
Землі»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55, 17.20 «Загублений
світ»
13.50 Х/ф «Інферно»
15.30 Х/ф «Захисник»
19.25, 20.30 Т/с «Ментівські
війни. Харків-2»
21.35, 23.10 Т/с «Касл-5»
00.55 «Облом.UA.»
04.15 4 тур ЧУ з футболу
«Десна»- «Колос»
ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 16.00, 20.15 Топматч
06.10 «Бордо» —
«Монпельє». Чемпіонат
Франції
08.10 «Ворскла» — «Дніпро1». Чемпіонат України
10.00, 15.40, 22.45 Футбол
NEWS
10.20 «Сельта» — «Реал».
Чемпіонат Іспанії
12.05 «Боруссія» (Д) —
«Аугсбург». Чемпіонат
Німеччини
13.50 «Львів» — «Шахтар».
Чемпіонат України
16.35, 18.25, 23.55 Матч. Ліга
Чемпіонів УЄФА
20.45 Передмова до сезону.
Чемпіонат Італії
21.45 LIVE. Матч. Ліга
Чемпіонів УЄФА
01.45 Огляд вівторка. Ліга
Чемпіонів УЄФА

02.10 «Вольфсбург»
— «Кельн». Чемпіонат
Німеччини
04.00 «Валенсія» —
«Сосьєдад». Чемпіонат
Іспанії
ФУТБОЛ-2
06.00 «Олімпік» —
«Карпати». Чемпіонат
України
07.45, 2.45 Чемпіонат
Німеччини. Огляд туру
08.40, 10.30, 0.55 Матч. Ліга
Чемпіонів УЄФА
12.20, 21.15, 0.50, 5.30 Топматч
12.45 Чемпіонат Іспанії. Огляд
туру
13.40 «Атлетік»
— «Барселона».
Чемпіонат Іспанії
15.30 Огляд вівторка. Ліга
Чемпіонів УЄФА.
Прем’єра
16.00 «Ворскла» — «Дніпро1». Чемпіонат України
17.45 «Боруссія» (М) —
«Шальке». Чемпіонат
Німеччини
19.30 «Львів» — «Шахтар».
Чемпіонат України
21.45 LIVE. Матч. Ліга
Чемпіонів УЄФА
23.55 Чемпіонат Франції.
Огляд туру
03.40 «Айнтрахт»
— «Гоффенгайм».
Чемпіонат Німеччини
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.45, 13.50 Правда життя
08.45, 18.00 Дикий Індокитай
09.40, 17.00 Фестивалі
планети
10.40 Там, де нас нема
11.40 Код доступу

12.40, 0.35 Речовий доказ
15.00, 23.40 Заборонена
історія
16.00, 21.45 Горизонт
18.55, 20.45 Фантастичні
історії
19.50 Скарб.UA
22.45 Планета Земля
01.40 Містична Україна
02.35 Бандитський Київ
К1
06.30
07.50
08.15
08.50
09.50

Top Shop
М/с «Гарфілд Шоу»
«Дай Лапу»
«Орел і решка. Шопінг»
Т/с «Мисливці за
реліквіями»
11.40, 16.40 Т/с «Доктор Хто»
13.40 «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»
01.00 «Вірю не вірю»
02.00 «Нічне життя»
ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 М/ф «Врятувати Санту»
11.15 Т/с «Рання пташка»
13.00 Вечірка
14.00, 19.00 СуперЖінка
15.00 4 весілля
17.00, 2.00 Панянка-селянка
20.00 Одного разу під
Полтавою
21.00 Танька і Володька
23.00 ЛавЛавCar
00.00 Країна У
01.00 Т/с «Домашній арешт»
03.00 Теорія зради
03.50 БарДак
04.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

ТБ-ЧЕТВЕР

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 16—17 СЕРПНЯ 2019

22 серпня
UA: Перший
06.00 М/с «Вруміз»
06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25,
13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 23.15, 2.00, 5.15
Новини

КАНАЛ «1+1»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 19.30, 5.35
ТСН
09.30 «Одруження наосліп»

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго

11.00 «Міняю жінку»

ранку, Країно!

13.45 «Сімейні мелодрами»

09.30, 11.10 Т/с «Галерея

14.45 Т/с «Величне століття.

Вельвет»
10.50, 14.15 Телепродаж
12.30 «Аромати Колумбії»
13.10 UA:Фольк. Спогади
14.30 «Аромати Перу»

Роксолана»
17.20 Мелодрама «Наречена
зі Стамбула»
20.15, 5.20 «Секретні
матеріали-2019»

15.15 Енеїда

20.45, 21.45 Комедія «Свати»

16.15 «Світ дикої природи»

22.45 Комедія «Великий»

17.30, 3.55 #ВУКРАЇНІ

00.50 Т/с «Центральна

18.25, 2.25 Тема дня

лікарня»

19.30 Перший на селі
19.55 «Боротьба за
виживання»
21.25, 23.40, 5.40 UA:Спорт
21.45 Схеми. Корупція в
деталях
22.15 Д/ф «Африка.
Небезпечна реальність»
00.00 Телепродаж Тюсо
03.25 Разом
04.30 Спільно
04.55 Своя земля
НТН
05.00 Top Shop
06.40 Х/ф «Циганка Аза»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Нічний
мотоцикліст»
10.30, 19.30 Т/с «Смерть у
раю»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.50
«Свідок»
12.50 «Вартість життя»
13.30, 17.45, 3.20
«Випадковий свідок»
14.05, 3.30 «Речовий доказ»
14.45, 21.30 Т/с «Хейвен»
16.50 «Легенди бандитської
Одеси»
17.20 «Легенди карного
розшуку»
18.20 «Правда життя»
23.45 Т/с «Закон і порядок»
01.45 «Таємниці
кримінального світу»
04.00 «Професії»
UA.Культура
06.00
06.00
06.30
06.55
07.00
07.25
07.45
08.00
08.05

Гімн України
Орегонський путівник
Цікаво. com.
UA.МУЗИКА. Кліп
Новини
Кмітливии? Сяодзі
Лайфхак українською
Новини
Пізній Ранок шоу.
Найкраще
08.25 Пізній Ранок шоу.
Найкраще
08.35 Пізній Ранок шоу.
Найкраще
09.00 Новини

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time
06.15, 7.20 Огляд преси
06.20, 16.10, 21.00, 2.15, 5.35
Машина часу
06.45 Час новин. Київ
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, 22.00,
23.00, 0.00, 1.00, 2.00,
09.05 Пізній Ранок шоу.
Найкраще
09.30 Пізній Ранок шоу.
Найкраще
10.00 Еліза
10.45 Мегаполіси
11.10 Мегаполіси
11.40 Тайська кухня
12.05 Тайська кухня
12.30 Погляд зсередини
13.00 ВУКРАЇНІ
13.30 Дві столиці
14.15 Злука. День Соборності
України
14.25 #БібліоFUN з
Ростиславом Семківим
15.00 Пізній Ранок шоу.
Найкраще
15.25 Пізній Ранок шоу.
Найкраще
15.40 Мистецький пульс
Америки
16.10 РадіоДень
17.00 Концертна програма
Арсен Мірзоян. Київ
17.45 UA.МУЗИКА. Кліп
18.00 Новини (із
сурдоперекладом)
18.25 Тема дня
19.25 #KіноWALL з Сергієм
Тримбачем.
19.50 Лайфак українською
20.05 Аромати Південної
Африки
20.30 Аромати Південної
Африки
21.00 Новини
21.25 Як дивитися кіно
21.55 «Хепі-енд». Художній
фільм
23.35 Новини
00.05 Тема дня
00.55 #ВУКРАЇНІ
01.20 Разом

ІНТЕР
05.30, 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»
10.00 Т/с «Вогнем і мечем»
11.10, 12.25 Х/ф «007:
Живеш тільки двічі»
12.00 «Новини»
14.00 Т/с «Дієві ліки»
15.50, 16.45, 0.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 1.40 «Стосується
кожного»
20.00, 3.30 «Подробиці»
21.00 Т/с «Слідчий
Горчакова 2»
23.50 Т/с «Гетьман»
02.20 «Орел і решка. Шопінг»
04.15 «Школа доктора
Комаровського.
Невідкладна допомога»
04.40 Д/п «1961. Таємниця
київського потопу»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

03.00, 2.35 Зона ночі
06.30, 7.10, 8.15 Ранок з
Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 23.00
Сьогодні
09.30 Зоряний шлях
11.30, 2.25 Реальна містика
12.30 Т/с «Черговий лікар-4»
14.30, 15.30 Т/с «Жіночий
лікар-3»

СТБ
06.50 Т/с «Коли ми вдома»
09.30 МастерШеф
15.50, 18.00 Х/ф
«Розлучення поамериканськи»
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.45 Х/ф «Освідчення»
21.00 Т/с «Кріпосна»
22.45 Т/с «Майор і магія»
00.45 Детектор брехні
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 «Гаряча тема»
13.15, 14.15, 15.15 «Деталі»
16.10 «Кримінал»
17.00 «Ситуація»
18.10 «Ехо України»
20.00 «Прямий ефір»
22.00 «Підсумки»
23.30 «МЕМ»

03.50 Абзац
05.35, 7.00 Kids Time
05.40 М/с «Сімейка Крудс»
07.05 Т/с «Друзі»
08.30 Х/ф «Гербі: шалені
перегони»
10.10 Т/с «Секретні
матеріали»

19.00 Сьогодні. Спецвипуск

13.10 Заробітчани

19.50 «Говорить Україна»

17.00 Хто зверху?

21.00 Т/с «Віддай мою мрію»

21.00 Х/ф «Твої, мої і наші»

23.20 По слідах

22.50 Х/ф «Пункт

00.00, 2.10 Агенти
справедливості
01.40 Телемагазин

5 канал
3.00, 4.00, 5.00 Час
17.55, 22.55 Погода на
курортах
новин
08.25
Світла енергія
07.10, 8.10, 21.25, 0.15
09.25,
17.45 Час громади
Актуально: Економіка.
10.10, 5.15 Полігон
Політика. Соціум
11.10, 12.25, 13.10, 17.10
07.15, 12.55, 15.55, 18.10,
Інформаційний день
23.55 Погода в Україні
12.30 Брифінг речника
07.25 MEDекспертиза
Міністерства оборони
07.55, 8.55, 9.40, 14.55, 16.55,
14.10 Медекспертиза. Поради
01.50 З Мюнхена до Києва.
Як Німеччина підтримує
українську культуру
02.00 РадіоДень
02.40 Світло
03.30 Війна і мир
04.10 Дивацькі історії
04.15 Бойчукісти. Відновити
втрачене мистецтво
04.20 Мистецький пульс
Америки
04.50 Цікаво. com.
05.10 РадіоДень
05.30 52 вікенди
05.50 Погода

НОВИЙ КАНАЛ

КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00 Т/с «Удар у відповідь»
09.40, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАІ»
11.00, 17.15 «Загублений світ»
12.55 «Помста природи»
13.10 Х/ф «Подвійний
удар»
15.15 Х/ф «Вулкан»
19.25, 20.30 Т/с «Ментівські
війни. Харків-2»
21.35, 23.10 Т/с «Касл-5»
00.55 «Облом.UA.»
04.15 4 тур ЧУ з футболу
«Зоря» —
«Олександрія»
ФУТБОЛ-1
06.00 «Баварія» — «Герта».
Чемпіонат Німеччини
07.45, 22.50 Огляд вівторка.
Ліга Чемпіонів УЄФА
08.10 «Атлетік»
— «Барселона».
Чемпіонат Іспанії
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS
10.20, 13.50, 16.00, 17.50,
23.45 Матч. Ліга
Чемпіонів УЄФА
12.05 «Олімпік» —
«Карпати». Чемпіонат
України
19.40 Чемпіонат Франції.
Огляд туру
20.35, 1.35 Топ-матч
20.45 «Львів» — «Шахтар».
Чемпіонат України
23.15, 3.35 Огляд середи. Ліга
Чемпіонів УЄФА
01.45 «Ворскла» — «Дніпро1». Чемпіонат України
04.00 «Атлетіко» —
«Хетафе». Чемпіонат
Іспанії

призначення 5»
00.40 Т/с «Клініка»
02.30 Служба розшуку дітей
15.15 Невигадані історії
18.15 Євроінтеграція — сила
можливостей
19.30, 0.25, 1.15
Інформаційний вечір
23.15 Док. Проект «Собор на
крові»
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.10 Феєрія мандрів
ФУТБОЛ-2
06.00 «Ворскла» — «Дніпро1». Чемпіонат України
07.45 Чемпіонат Франції.
Огляд туру
08.35, 10.25, 18.20, 20.20, 0.40
Матч. Ліга Чемпіонів
УЄФА
12.15, 20.10, 22.10 Топ-матч
12.45 Передмова до сезону.
Чемпіонат Італії
13.40 «Сельта» — «Реал».
Чемпіонат Іспанії
15.30 Огляд середи. Ліга
Чемпіонів УЄФА.
Прем’єра
16.00 «Львів» — «Шахтар».
Чемпіонат України
17.50, 5.15 Огляд вівторка.
Ліга Чемпіонів УЄФА
22.20 «Ренн» — «ПСЖ».
Чемпіонат Франції
00.10 Огляд середи. Ліга
Чемпіонів УЄФА
02.30 Чемпіонат Іспанії. Огляд
туру
03.25 «Баварія» — «Герта».
Чемпіонат Німеччини
МЕГА
06.00 Бандитський Київ
08.20, 14.15 Правда життя
09.20, 18.10 Дикий Індокитай
10.15, 17.10 Фестивалі
планети
11.15 Там, де нас нема
12.15 Прихована реальність
13.05, 0.35 Речовий доказ
15.10, 23.40 Заборонена
історія
16.10 Горизонт
17.40 Незвичайні культури
19.05 Фантастичні історії
20.00 Скарб.UA

9

ICTV
04.10 Скарб нації
04.20 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
10.05 Секретний фронт
11.50, 13.20 Теорія змови
12.45, 15.45 Факти. День
14.25, 16.20 Х/ф
«Напролом»
16.45 Х/ф «Танго і Кеш»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі. Дайджест
21.25 Х/ф «Поліцейська
академія-7: Місія у
Москві»
23.05 Х/ф «Тупий та ще
тупіший-2»
01.15 Х/ф «Оселя зла-4:
Життя після смерті»
02.45 Стоп
20.55
21.45
22.45
01.40
02.35
03.20
04.15
05.00

Гучна справа
Наглядачі заповідника
Планета Земля
Містична Україна
Потойбіччя. Сни
Дракула та інші
Зворотний бік Місяця
Ролан Биков
К1

06.30
07.50
08.15
08.50
09.50

Top Shop
М/с «Гарфілд Шоу»
«Дай Лапу»
«Орел і решка. Шопінг»
Т/с «Мисливці за
реліквіями»
11.40, 16.40 Т/с «Доктор Хто»
13.40 «Орел і решка. Навколо
світу»
19.00 Т/с «Доктор Хаус»
22.25 «Орел і решка. Рай та
пекло»
23.25 «Орел і решка.
Перезавантаження»
01.30 «Вірю не вірю»
02.20 «Нічне життя»
ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.15 Х/ф «Щасливий
Ганс»
11.15 Т/с «Рання пташка»
13.00 Вечірка
14.00, 19.00 СуперЖінка
15.00 4 весілля
17.00, 1.00 Панянка-селянка
20.00 Одного разу під
Полтавою
21.00 Танька і Володька
23.00 ЛавЛавCar
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки
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UA: Перший
06.00 М/с «Вруміз»
06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25,
13.00, 14.45, 18.00,
21.00, 0.50, 4.15 Новини
06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго
ранку, Країно!
09.30 Церемонія підняття
Державного Прапора
України
09.55, 18.55 Українська
символіка. Прапор
10.55 Перехрестя Балу
11.55 Війна на нульовому
кілометрі
13.15, 4.40 «Непереможні»
14.55 Чемпіонат Європи
з волейболу серед
жінок 2019 р. Бельгія
— Україна
17.25 Схеми. Корупція в
деталях
17.55 VoxCheck
18.25 Тема дня
19.55 Луганський форпост
21.25, 1.15 UA:Спорт
21.55 Перша шпальта
22.30 Як дивитися кіно
22.55 Х/ф «Хепі-енд»
01.45 «Герої України. Крути.
Перша Незалежність»
02.45 «Микола Руденко.
Формулу життя
знайдено» з циклу
Дисиденти
03.15 «Богдан Гаврилишин.
Місія-Свобода»
НТН
05.00 Top Shop
07.00 Х/ф «Богдан-Зиновій
Хмельницький»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Непіддатливі»
10.35, 19.30 Т/с «Смерть у
раю»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.20
«Свідок»
12.50 «Правда життя»
13.25, 17.45, 2.50
«Випадковий свідок»
14.05, 3.00 «Речовий доказ»
14.45, 21.30 Т/с «Хейвен»
16.50 «Легенди бандитської
Одеси»
17.20 «Легенди карного
розшуку»
18.20 «Таємниці світу»
23.45 Т/с «Я — охоронець»
01.30 «Склад злочину»
04.00 «Професії»

06.00
06.00
06.05
06.30
06.55
07.00
07.05
07.10

07.20
07.30

08.00
08.00

08.30

ТБ-П’ЯТНИЦЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 16—17 СЕРПНЯ 2019

UA.Культура
Гімн України
UA.МУЗИКА. Кліп
Українська революція
Українська революція
UA.МУЗИКА. Кліп
Новини
Сучасна музика на
UA.КУЛЬТУРА
Лекція «1990-ті.
Здобуття Незалежності
України»
Історія одного прапора
Українська Гельсінська
спілка — вектор
визначено
Новини
Українська Гельсінська
спілка — вектор
визначено
На пам’ять

КАНАЛ «1+1»
06.30, 7.10, 8.10, 9.10
«Сніданок з «1+1»
07.00, 8.00, 9.00, 19.30, 5.00
ТСН
09.30 «Одруження наосліп»
11.00 «Міняю жінку»
13.45 «Сімейні мелодрами»
14.45 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17.20 Мелодрама «Наречена
зі Стамбула»
20.20, 22.25 «Ліга сміху»
00.30 «Київ вечірній»
02.30 «Концерт Тіни Кароль.
На біс»
06.00, 9.45, 21.40, 3.00 Час-Time
06.15 Огляд преси
06.25, 16.10, 21.00, 1.15
Машина часу
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.00, 0.00, 1.00, 2.00,
4.00, 5.00 Час новин
08.45 На пам’ять
09.00 Новини. Спецвипуск
09.00 Церемонія Підняття
Державного Прапора
України
09.40 Січ
10.05 Богдан Гаврилишин.
Місія — Свобода
11.00 Кардинал Любомир
Гузар.
11.25 Історія одного прапора.
Прапори з війни
11.35 «Напам’ять»
11.50 «Напам’ять»
12.00 «Крим. Окуповані
історії кримчан за 5 років
окупації
12.45 Історія одного прапора.
спортивні перемоги
українців
12.55 Малевич. Український
квадрат
13.50 Іван Драч. У пошуках
Маройки
14.50 Історія одного прапора.
історії прапорів на війні
на сході України
15.05 Концертна програма з
Будинку звукозапису
Українського радіо. Хорея
Козацька. Од синього
Дону до сивих Карпат
16.10 РадіоДень
17.00 Концертна програма з
Будинку звукозапису
Українського радіо. Хорея
Козацька. Од синього
Дону до сивих Карпат
18.00 Новини (із
сурдоперекладом)
18.30 Студія
18.45 НА СХІД
19.40 НЕПЕРЕМОЖНІ. Пісні
війни
21.00 Новини
21.25 Фестиваль Карпатський
простір
22.20 Сучасна музика на
UA.КУЛЬТУРА
22.40 Сучасна музика на
UA.КУЛЬТУРА
23.00 Новини
23.25 Тема дня

23 серпня
ІНТЕР
05.25, 23.00 «Слідство
вели... з Леонідом
Каневським»
07.00, 8.00, 9.00, 17.40
Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з
«Інтером»
09.50 Т/с «Вогнем і мечем»
10.50, 12.25 Х/ф «007: На
секретній службі Її
Величності»
12.00 «Новини»
14.00 Т/с «Дієві ліки»
15.50, 16.45, 0.00 «Речдок»
18.00, 1.45 «Стосується
кожного»
20.00 «Подробиці»
21.00 Х/ф «Останній
діамант»
03.10 Х/ф «Веселі
Жабокричі»
04.15 Х/ф «Пропала
грамота»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»
06.30, 7.10, 8.15 Ранок з
Україною
07.00, 8.00, 9.00, 15.00
Сьогодні
09.30, 5.30 Зоряний шлях
10.40 Т/с «Серце слідчого»
14.30, 15.30 Т/с «Жіночий
лікар-3»
19.00 Сьогодні. Спецвипуск
19.50 «Говорить Україна»
22.00 Україна: еволюція
гідності
23.45 Х/ф «Мамина любов»
01.35 Телемагазин
02.05 Т/с «Обраниця»

5 канал
07.10, 8.15, 21.25, 0.15
08.30 Чому НАТО
Актуально: Економіка.
09.25, 16.45 Час громади
Політика. Соціум
10.10, 0.25 Полігон
11.10, 12.25, 13.10, 17.10
07.15, 12.55, 15.55, 18.10
Погода в Україні
Інформаційний день
07.25 Драйв
12.30 Брифінг речника
07.55, 8.55, 9.40, 13.55, 14.55,
Міністерства оборони
16.55, 17.55, 0.20
14.10 Медекспертиза. Поради
Погода на курортах
15.15 Невигадані історії
00.15 #KіноWALL з Сергієм
Тримбачем
00.40 #ВУКРАЇНІ
01.05 Разом
01.30 Своя земля
01.45 Своя земля
02.00 РадіоДень
02.40 Світло
03.30 Війна і мир
04.15 Римма Зюбіна у
Сіверськодонецьку
04.20 Мистецький пульс
Америки
04.50 Цікаво. com.
05.10 РадіоДень
05.30 52 вікенди
05.50 Погода
СТБ
06.40 Х/ф «Кардіограма
любові»
08.30 Т/с «Майор і магія»
16.30 Х/ф «Освідчення»
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Х/ф «Визнання»
19.10 Х/ф «Чого хочуть
жінки»
22.45 Х/ф «Вид згори
кращий»
00.35 Т/с «Коли ми вдома»
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 «Гаряча тема»
13.15, 14.15, 15.15 «Деталі»
16.10 «Кримінал»
17.00 «Ситуація»
19.00 «Ехо України»
22.30 «Поярков. NEWS»
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00 Т/с «Удар у відповідь»
09.40, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАІ»
11.00, 17.15 «Загублений
світ»

12.55 «Помста природи»
13.15 Х/ф «Льодовиковий
період»
15.00 Х/ф «Незаконне
вторгнення»
19.25 Х/ф «Той, що біжить
лабіринтом»
21.35 Х/ф «Той, що біжить
лабіринтом: Ліки від
смерті»
00.25 Х/ф «Гірські акули»
01.55 «Облом.UA.»
02.35 Кваліфікація ЛЄ
«Зоря» — «ЦСКА
(Софія)»
04.20 «Цілком таємно-2017»
ФУТБОЛ-1
06.00 «Боруссія» (М) —
«Шальке». Чемпіонат
Німеччини
07.45, 20.30 Огляд середи.
Ліга Чемпіонів УЄФА
08.10 «Сельта» — «Реал».
Чемпіонат Іспанії
10.00, 15.40, 22.15 Футбол
NEWS
10.20, 13.50 Матч. Ліга
Чемпіонів УЄФА
12.05 «Ворскла» — «Дніпро1». Чемпіонат України
16.00 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру.
Прем’єра
16.30 «Львів» — «Шахтар».
Чемпіонат України
18.15 Огляд вівторка. Ліга
Чемпіонів УЄФА
18.45 «Атлетіко» —
«Хетафе». Чемпіонат
Іспанії
20.55 Чемпіонат Німеччини.
Передмова до туру.
Прем’єра
21.25 LIVE. «Кельн»
— «Боруссія» (Д).
Чемпіонат Німеччини
23.25 Чемпіонат Іспанії.
Передмова до туру
23.55 «Ренн» — «ПСЖ».
Чемпіонат Франції
01.45, 3.50 Топ-матч

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 2.40 Зона ночі
04.10 Абзац
06.00, 7.25 Kids Time
06.05 М/с «Сімейка Крудс»
07.30 Х/ф «Зіркова
хвороба»
09.00 Х/ф «Оптом
дешевше»
11.00 Х/ф «Оптом
дешевше 2»
13.00 Х/ф «Твої, мої і наші»
14.50 Х/ф «Білий полон»
17.00 Х/ф «Снігові пси»
19.00 Х/ф «Поліцейський
пес»
20.50 Х/ф «Річчі-багач»
22.50 Х/ф «Гербі: шалені
перегони»
00.50 Т/с «Клініка»
02.35 Служба розшуку дітей

ICTV
04.00 Скарб нації
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.30, 2.15 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, 16.20, 0.25 «На
трьох»
12.45, 15.45 Факти. День

18.15, 19.30, 2.15
Інформаційний вечір
22.45 Док. Проект «Собор на
крові»
00.50 ID JOURNAL
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.15 Феєрія мандрів
05.15 Рандеву

14.10, 2.40 Т/с

02.00 «Олімпік» —
«Карпати». Чемпіонат
України
04.05 «Гранада» —
«Севілья». Чемпіонат
Іспанії

15.00, 23.40 Заборонена
історія
16.00 Горизонт
19.00, 20.50 Фантастичні
історії
19.55 Прокляття Че Гевари
21.45 Наглядачі заповідника
22.45 Планета Земля
01.40 Містична Україна
02.40 Телеформат

ФУТБОЛ-2
06.00, 8.55, 15.55, 18.35 Матч.
Ліга Чемпіонів УЄФА
07.50, 10.45, 0.45, 5.30 Топматч
08.00, 17.40 Передмова до
сезону. Чемпіонат Італії
10.55 «Валенсія» —
«Сосьєдад». Чемпіонат
Іспанії
12.45 Огляд середи. Ліга
Чемпіонів УЄФА
13.15 «Боруссія» (М) —
«Шальке». Чемпіонат
Німеччини
15.00 Чемпіонат Іспанії. Огляд
туру
20.25 Чемпіонат Іспанії.
Передмова до туру.
Прем’єра
20.55 LIVE. «Гранада» —
«Севілья». Чемпіонат
Іспанії
22.55 «Наполі»
— «Фрозіноне».
Чемпіонат Італії
00.55 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру
01.25 «Львів» — «Шахтар».
Чемпіонат України
03.15 Чемпіонат Німеччини.
Передмова до туру
03.45 «Кельн» — «Боруссія»
(Д). Чемпіонат
Німеччини
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.55, 13.55 Правда життя
08.55, 18.00 Дикий Індокитай
09.50, 17.00 Незвичайні
культури
10.50 Там, де нас нема
11.50 Прихована реальність
12.45, 0.35 Речовий доказ

«Марк+Наталка»
18.45 Факти. Вечір
20.10 Дизель шоу
22.40 Х/ф «Поліцейська
академія-6: Блокада
міста»

К1
Top Shop
М/с «Гарфілд Шоу»
«Дай Лапу»
«Орел і решка. Шопінг»
Т/с «Мисливці за
реліквіями»
11.50, 17.00 Т/с «Доктор Хто»
14.10 «Орел і решка. Навколо
світу»
18.15 Х/ф «Матусин синок»
20.15 Х/ф «Моє велике
грецьке весілля»
22.10 «Орел і решка. Рай та
пекло»
23.10 «Орел і решка.
Перезавантаження»
02.15 «Нічне життя»
06.30
07.50
08.15
08.50
10.00

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Снігова
королева»
11.15 Т/с «Рання пташка»
13.00 Вечірка
14.15, 19.00 СуперЖінка
15.15 4 весілля
16.15 М/ф «Льодовиковий
період 3. Ера
динозаврів»
18.00, 0.15 Панянка-селянка
20.00 Одного разу під
Полтавою
21.00 М/ф «Льодовиковий
період 4:
Континентальний
дрейф»
22.45 Х/ф «Нянь»
01.15 Теорія зради
02.05 БарДак
02.55 Віталька
05.50 Корисні підказки

ТБ-СУБОТА

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 16—17 СЕРПНЯ 2019

24 серпня
UA: Перший
06.00 М/с «Вруміз»
06.30, 7.10, 8.10, 9.05 Доброго
ранку, Країно!
07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 2.00,
5.00 Новини
09.30 Спецпроект до Дня
Незалежності
12.00, 20.25 Паради
Незалежності
12.45 Д/ф
14.00 Луганський форпост
15.15 Бюджетники.
Спецвипуск
15.45 Х/ф «Іван Сила»
17.20 Х/ф «Гніздо Горлиці»
19.25 Розсекречена історія.
Спецвипуск
21.30 Х/ф
00.00 Телепродаж Тюсо
02.30 «Левко Лук’яненко. Йти
за совістю» з циклу
Дисиденти
02.55 «Напам’ять». Раїса
Руденко
03.15 «Напам’ять». Валентина
Чорновіл
03.40 «Напам’ять». Левко
Лук’яненко
04.05 «Напам’ять».
Володимир Лановий
04.35 «Напам’ять». Юрій
Костенко
05.25 Спільно
НТН
05.00 Top Shop
06.00 Х/ф «Легенда про
княгиню Ольгу»
08.35 Х/ф «Ярослав
Мудрий»
11.30 Х/ф «Данило — князь
Галицький»
13.20 «Україна вражає»
19.00, 3.25 «Свідок»
19.30 Х/ф «Королева
бензоколонки»
21.05 Х/ф «Вечори на хуторі
біля Диканьки»
22.30 Х/ф «Сорочинський
ярмарок на НТН»
00.10 «Концерт Гаріка
Кричевського
«Найкраще»
02.35 «Реальні злочинці»
03.55 «Випадковий свідок»
04.10 «Легенди бандитського
Києва»
UA.Культура
06.00 Гімн України
06.00 UA.МУЗИКА. Кліп
06.05 Легіон. Хроніка
Української Галицької
армії
06.55 UA.МУЗИКА. Кліп
07.00 Новини
07.05 Підняття Прапора
України
07.15 Лекція «1990-ті.
Здобуття Незалежності
України»
07.25 Олесь Шевченко. Як на
сповіді
07.50 UA.МУЗИКА. Кліп
08.00 Новини
08.05 Микола Руденко.
Формулу життя
знайдено
08.30 Левко Лук’яненко. Йти
за совістю

КАНАЛ «1+1»

ІНТЕР
05.25 «Жди мене. Україна»
07.10 «Слово Предстоятеля»
07.15 Х/ф «Сім старих і
одна дівчина»
09.00 «Шість соток»
10.00 «Готуємо разом.
Випічка»
11.00 Х/ф «Покровські
ворота»
13.45 Великий концерт
«Україна від А до Я»
17.10, 20.30 Т/с «Слідчий
Горчакова-2»
20.00 «Подробиці»
22.15 «Ювілейний вечір Софії
Ротару»
00.15 Х/ф «Двоє під
дощем»
02.05 «Орел і решка. Шопінг»
03.25 «Орел і решка.
Перезавантаження.
3-й сезон»
04.10 «Орел і решка.
Морський сезон»
04.50 Подробиці
05.20 Д/п «Життя»

06.30, 7.10 Ранок з
Незалежною Україною
07.00, 8.00, 15.00, 2.15
Сьогодні
08.15 Ранок з незалежною
Україною
09.00, 19.00 Сьогодні.
Спецвипуск
09.45, 5.30 Зоряний шлях
11.00 Т/с «Клянусь любити
тебе вічно
15.20 Т/с «Чужа»
20.00 Концерт. З днем
народження, Україно!
22.30 Музична платформа
00.00 Х/ф «Два миті
кохання»
01.45 Телемагазин
03.10 Реальна містика

06.00 Час-Time
06.20, 10.25, 13.30, 14.15,
15.20, 23.15, 2.40, 4.10
Машина часу
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 21.00,
23.00, 0.00, 1.00, 2.00,

4.00, 5.00 Час новин
07.10, 8.10, 12.55, 15.15,
18.10, 23.55 Погода в
Україні
07.20, 11.10, 3.40 Феєрія
мандрів
07.45, 8.50, 21.55, 0.10
Актуально: Економіка.
Політика. Соціум

5 канал
07.55, 8.55, 9.55, 11.55, 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

09.00
09.05
09.10
09.25

21.00 Творчий вечір Сергія
Жадана «Цитатник»
22.50 2020. Безлюдна країна
00.00 Спецпроект до Дня
Незалежності. Прямі
трансляції з майдану
Незалежності
01.45 #ВУКРАЇНІ
02.05 Зустрічаємо вдома.
велике інтерв’ю гурту
«ДахаБраха»
02.55 Світло
03.45 Війна і мир
04.25 Мистецький пульс
Америки
04.50 Цікаво. com.
05.15 Своя земля
05.30 Своя земля
05.40 Своя земля

06.00, 23.30, 0.30 «Світське
життя-2019 дайджест»
07.00 «Сніданок. День
незалежністі»
08.50, 11.00 «ТСН
спецвипуск»
09.30 «Хода гідності»
11.15 «Світ навиворіт.
Рекордний політ
україною»
12.40, 14.10, 15.15 «Світ
навиворіт»
16.30 «Вечірній квартал»
18.30 «Розсміши коміка.
Діти-2019»
19.30 ТСН
21.30 Прем’єра «Вечірній
квартал-2019.
01.30 «Ліга сміху»
03.15 «Київ вечірній»

11.10
11.15

11.25
13.00
13.00

13.15

14.15
14.15

14.30
15.45

16.00
16.25
17.40
18.25
18.25

18.40
20.40

Новини
Відкривай Україну
Студія
Спецпроект до Дня
Незалежності. Прямі
трансляції з Майдану
Незалежності
Відкривай Україну
День Незалежності
України — День
телепрем’єр на
UA.КУЛЬТУРА. Студія
Гранд-концерт «Зірки
світової опери» на
UA.КУЛЬТУРА
Відкривай Україну.
2 сезон. Роликміжпрограмка
День Незалежності
України-День
телепрем’єр на
UA.КУЛЬТУРА. Студія
Миколаїв.
Хроніки протесту.
документальна
програма телепрем’єра
Відкривай Україну
День Незалежності
України — День
телепрем’єр на
UA.КУЛЬТУРА. Студія
Заповідник Асканія
День Незалежності
України — День
телепрем’єр на
UA.КУЛЬТУРА Студія
Новий сезон на
UA.КУЛЬТУРА. Прем’єра
Ювілейний концерт
«НАОНІ — 50 років»
Ювілейний концерт
«НАОНІ — 50 років»
Відкривай Україну
День Незалежності
України — День
телепрем’єр на
UA.КУЛЬТУРА Студія
Брати. Остання сповідь
День Незалежності
України. День
телепрем’єр на
UA.КУЛЬТУРА Студія

СТБ
06.10 Т/с «Коли ми вдома»
07.10 Х/ф «Людинаамфібія»
09.10 Х/ф «Весілля у
Малинівці»
11.00 Т/с «Трава під снігом»
15.05 Т/с «Кріпосна»
19.00 Т/с «Навчаю гри на гітарі»
22.45 Х/ф «Чого хочуть
жінки»
01.35 Я соромлюсь свого тіла
ПРЯМИЙ
09.00, 10.15, 11.15, 12.15,
13.15, 14.15, 15.15,
16.15, 17.15, 18.15,
19.15, 20.15 Марафон
до Дня Незалежності
України
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00 «Репортер».
Новини
21.00 «Закрита зона»
22.00 «THE WEEK»
23.00 «ВАТА-шоу»
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
07.50 «ДжеДАІ-2019»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

08.15 «ДжеДАІ. Дайджест2018»
09.15 «Загублений світ»
12.15 Х/ф «Потоп»
14.00 Х/ф «Спогади»
15.45 Х/ф «Бойові свині»
17.30 Х/ф «Некерований»
19.25 5 тур ЧУ з футболу
«Динамо» —
«Олімпік»
21.25 Х/ф «Боксер»
23.15 Х/ф «Смертельний
ринг»
01.00 «Облом.UA.»
04.20 «Цілком таємно-2017»
ФУТБОЛ-1
06.00 «Львів» — «Шахтар».
Чемпіонат України
07.45 Чемпіонат Іспанії.
Передмова до туру
08.15, 13.50 Матч. Ліга
Чемпіонів УЄФА
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS
10.20 «Кельн» — «Боруссія»
(Д). Чемпіонат
Німеччини
12.05 «Гранада» —
«Севілья». Чемпіонат
Іспанії
15.55 Чемпіонат Німеччини.
Передмова до туру
16.25 LIVE. «Гоффенгайм» —
«Вердер». Чемпіонат
Німеччини
17.15, 20.15 Футбол Tables
18.25 Огляд вівторка. Ліга
Чемпіонів УЄФА
18.55 Огляд середи. Ліга
Чемпіонів УЄФА
19.25 LIVE. «Шальке» —
«Баварія». Чемпіонат
Німеччини
21.25, 1.30, 3.35, 5.35 Топматч
21.40 LIVE. «Фіорентина»
— «Наполі». Чемпіонат
Італії
23.40 «Парма» —
«Ювентус». Чемпіонат
Італії. Прем’єра

НОВИЙ КАНАЛ
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01.10 Т/с «Клініка»

04.40 Скарб нації
04.50 Еврика!
05.00 Факти
05.25 Я зняв!
07.05 Х/ф «Ейс Вентура
молодший»
08.55, 0.50 «На трьох»
09.55, 13.00, 16.10 Дизель
шоу
12.45 Факти. День
14.05 Х/ф «Шляхетні
волоцюги»
18.45 Факти. Вечір
19.30 Х/ф «Поліцейська
академія-4:
Квартальна охорона
порядку»
21.10 Х/ф «Поліцейська
академія-5: Операція
Маямі Біч»
22.55 Х/ф «Танго і Кеш»

12.10 Олімпійські історії
12.30 Брифінг речника
Міністерства оборони
12.35 Медекспертиза
13.10 Континент
13.45 Навчайся з нами
16.10, 20.00, 1.15, 5.15
Рандеву
17.15 Стоп корупції!

18.15 Док. Проект
18.25, 0.30, 2.15 Полігон
19.25 Особливий погляд
21.30, 3.00 Вікно в Америку
22.05 Лінійка документальних
проектів
03.20 Кіно з Я. Соколовою
04.30 Огляд преси

01.45 «Колос» — «Ворскла».
Чемпіонат України
03.45 «Сельта» —
«Валенсія». Чемпіонат
Іспанії

07.00 Бандитський Київ
08.00, 0.35 Містична Україна
08.50 Богдан Ступка
09.45, 20.05 У пошуках істини
10.40 Речовий доказ
11.50 Заборонена історія
12.50 Всесвіт всередині нас
14.45 Фестивалі планети
15.45 Дикий Індокитай
17.35 Планета Земля
18.30 Історія українських
земель
21.15 Куля для Кеннеді
22.10 Справжня історія
золота
01.20 Скарб.UA

03.00, 2.50 Зона ночі
06.00, 7.00 Kids Time
06.05 М/с «Лунтик»
07.05 Подіум
09.00 Хто зверху?
15.00 М/ф «Викрадена
принцеса»
16.40 Х/ф «Сторожова
застава»
18.50 Х/ф «Давай,
танцюй!»
21.00 Х/ф «Секс і нічого
особистого»
23.00 Х/ф «Самотній за
контрактом»

ФУТБОЛ-2
06.00 Огляд вівторка. Ліга
Чемпіонів УЄФА
06.30 «Маріуполь» — «АЗ
Алкмаар. Ліга Європи
УЄФА
08.15 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру
08.45, 19.25 Чемпіонат Іспанії.
Передмова до туру
09.15, 11.35 Матч. Ліга
Чемпіонів УЄФА
11.05 Чемпіонат Німеччини.
Передмова до туру
13.25, 23.55, 1.50, 3.50 Топматч
13.30, 15.55, 18.55 «Тур
ONLINE»
13.55 LIVE. «Колос» —
«Ворскла». Чемпіонат
України
14.45, 17.45, 22.45 Футбол
Tables
16.55 LIVE. «Олександрія»
— «Десна». Чемпіонат
України
19.55 LIVE. «Реал»
— «Вальядолід».
Чемпіонат Іспанії
20.45 Футбол NEWS
21.55 LIVE. «Сельта» —
«Валенсія». Чемпіонат
Іспанії
00.00 «Гоффенгайм» —
«Вердер». Чемпіонат
Німеччини
02.00 «Фіорентина»
— «Наполі». Чемпіонат
Італії
04.00 «Шальке» —
«Баварія». Чемпіонат
Німеччини
МЕГА
06.00, 22.55 Таємний код
зламаний

К1
06.30
07.50
08.15
09.30

Top Shop
М/с «Гарфілд Шоу»
«Ух ти show»
М/ф «Барбі в ролі
принцеси острова»
11.10 Х/ф «Матусин синок»
13.10 Х/ф «Моє велике
грецьке весілля»
15.10 «Орел і решка.
Перезавантаження.
Америка»
00.00 Х/ф «Протилежна
стать»
01.50 «Вірю не вірю»
02.40 «Нічне життя»
ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
11.45 М/ф «Врятувати
Землю»
13.15, 1.00 Панянка-селянка
17.30 Х/ф «11 дітей з
Моршина»
19.00, 20.00, 21.00 Одного
разу під Полтавою
19.30, 20.30, 21.30 Танька і
Володька
22.00 Сімейка У
00.00 Країна У
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки
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UA: Перший
06.00 М/с «Вруміз»
06.30, 7.10, 8.10, 9.05 Доброго
ранку, Країно!
07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.30,
2.00, 3.45, 5.00 Новини
09.25, 2.20 Енеїда
10.30 Країна на смак
11.35, 14.15 Телепродаж
11.50 М/с «Марин та його
друзі. Підводні історії»
12.45 Х/ф «Вероніка
повертається»
14.30 «Тайська кухня»
15.25 Бюджетники
15.55 UA:Фольк. Спогади
16.55 Перший на селі
17.30 «Мегаполіси»
17.50 Д/ф «Південні моря.
Атолл Бікіні»
18.55 Українська символіка.
Герб
19.55 Українська символіка.
Гімн
21.25 Чемпіонат Європи
з волейболу серед
жінок 2019 р. Україна
— Італія
00.00 Телепродаж Тюсо
03.15 Своя земля
04.05 Сильна доля
05.25 Спільно
НТН
05.00 Top Shop
05.30 Х/ф «Москальчарівник»
07.00 «Страх у твоєму домі»
10.40 Х/ф «Королева
бензоколонки»
12.10 Х/ф «Небезпечно
для життя!»
13.55 Х/ф «Дім — це храм»
16.55 Х/ф «Слід Сокола»
19.00 Х/ф «Чорна стріла»
20.45 Х/ф «Зорро»
23.00 Х/ф «Сорочинський
ярмарок на НТН»
00.50 Х/ф «Сім днів до
весілля»
02.35 «Речовий доказ»
06.00
06.00
06.50
07.00
07.05
08.00
08.05
08.20
08.30
08.45
09.00
09.05
10.25
10.55
11.25
11.50
12.15
12.20
12.30
13.20
14.15
15.00
15.55
16.50
17.45
18.35
19.05
20.00
21.00
21.20

ТБ-НЕДІЛЯ
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UA.Культура
Гімн України
Супер-Чуття
Лайфхак українською
Новини
Браво, Шеф!
Новини
Марин та його друзі.
Підводні історії
Марин та його друзі.
Підводні історії
Марин та його друзі.
Підводні історії
Марин та його друзі.
Підводні історії
Новини
Дуда і Дада
Мальовничі села
Мальовничі села
Аромати Іспанії
Аромати Іспанії
UA.МУЗИКА. Кліп
UA.МУЗИКА. Кліп
Еліза
Еліза
Еліза
Дика Африка
Дика Африка
Фольк-Мюзік
Фольк-Мюзік
Бюджетники
РадіоДень
Розсекречена історія
Новини
Острови

КАНАЛ «1+1»
06.00, 5.00 ТСН
06.35 М/ф
06.45 «Українські
сенсації-2019»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.45, 3.05 «Світ навиворіт»
10.30 Комедія «Свати»
19.30 «ТСН-тиждень»
21.00 «Танці з зірками-2019»
23.55 «Ліга сміху»
01.50 Х/ф «Посейдон
Рекс»

25 серпня
ІНТЕР
06.10 Х/ф «Мамо, я
льотчика люблю»
08.00 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і решка.
Перезавантаження.
3-й сезон»
11.00 «Орел і решка.
Морський сезон-3»
12.00 Т/с «Тягар істини»
13.50 Т/с «Не жіноча робота»
18.00 Х/ф «007: Квант
Милосердя»
20.00 «Подробиці»
20.30 Х/ф «007:
Координати
«Скайфолл»
23.20 Х/ф «Останній
діамант»
01.20 «Речдок»
03.40 «Орел і решка. Шопінг»
04.55 «Школа доктора
Комаровського.
Невідкладна допомога»
05.25 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»

06.00, 9.30 Вікно в Америку
06.25, 10.05, 13.30, 14.10,
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,
18.00, 19.00, 21.00,
23.00, 0.00, 1.00, 2.00,

3.00, 4.00, 5.00 Час
новин
07.10, 12.55, 15.55, 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,

22.15
23.00
23.20
23.50
00.15
00.45
01.10
01.40

12.05 Х/ф «Боксер»
13.55 Х/ф «Робінзон
Крузо»
15.45 Х/ф «Шанхайський
полудень»
17.50 Х/ф «Сахара»
20.10 Х/ф «Правдива
брехня»
23.00 «ПРОФУТБОЛ»
00.20 «Облом.UA.»
04.20 «Цілком таємно-2017»

01.45
01.50
02.40
03.30
04.10
04.15
04.20
04.50

Бюджетники
Новини
Орегонський путівник
Орегонський путівник
Орегонський путівник
#ВУКРАЇНІ
Разом
Римма Зюбіна у
Сіверськодонецьку
Історія акторки. як
живе переселений
Луганський театр
РадіоДень. Книжкова
лавка
Світло, вип. 9
Війна і мир
Дивацькі історії України
Світ навколо.
Мистецький пульс
Америки
Своя земля

СТБ
05.50, 9.45 Хата на тата
07.45 Страва честі
18.00 Слідство ведуть
екстрасенси
20.00 Один за всіх
22.35 Х/ф «Вілла
розбрату, або
Танець сонячного
затемнення»
00.15 Я соромлюсь свого тіла
ПРЯМИЙ
10.00, 11.00, 12.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.45, 20.45
«Репортер». Новини
10.10 «18 плюс»
11.10 «Кримінал»
12.15 «Ехо України»
14.15, 15.15, 16.15 Прямий
ефір
17.00 «Про особисте»
18.00, 19.00, 20.00 в прямому
ефірі
21.00 «Підсумки тижня»
23.00 «ВАТА-шоу»
КАНАЛ «2+2»
06.00 М/ф
08.00 «Він, вона і телевізор»
10.10 Т/с «Опер
за викликом-4»

ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 19.20 Топ-матч
06.10 «Олександрія»
— «Десна». Чемпіонат
України
08.10 «Реал»
— «Вальядолід».
Чемпіонат Іспанії
10.00, 16.15, 20.15 Футбол
NEWS
10.20 «Фіорентина»
— «Наполі». Чемпіонат
Італії
12.05 «Шальке» —
«Баварія». Чемпіонат
Німеччини
13.50 «Парма» —
«Ювентус». Чемпіонат
Італії
15.25 LIVE. «Антверпен»
— «Гент». Чемпіонат
Бельгії
17.30 «Сельта» —
«Валенсія». Чемпіонат
Іспанії
19.25 LIVE. «Шахтар»
— «Маріуполь».
Чемпіонат України
21.20 «Великий футбол»
23.00 LIVE. «ПСЖ»
— «Тулуза». Чемпіонат
Франції. 2-й тайм
23.55 «СПАЛ» —
«Аталанта». Чемпіонат
Італії. Прем’єра
01.45 Огляд вівторка. Ліга
Чемпіонів УЄФА
02.10 «Колос» — «Ворскла».
Чемпіонат України
04.00 «Барселона»
— «Бетіс». Чемпіонат
Іспанії

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

кохання»

03.00, 2.50 Зона ночі
05.50 Стендап шоу
06.45, 7.45 Kids Time
06.50 М/с «Том і Джеррі»
07.50 М/ф «Том і Джеррі:
Загублений дракон»
08.50 Х/ф «Білий полон»
11.10 Х/ф «Поліцейський
пес»
13.00 Х/ф «Снігові пси»
15.00 Х/ф «Завжди кажи
«ТАК»
17.00 Х/ф «Річчі-багач»
19.00 Х/ф «Лара Крофт
— розкрадачка
гробниць»
21.00 Х/ф «Лара Крофт
— розкрадачка
гробниць: Колиска
життя»
23.20 Х/ф «Здохни»
01.20 Т/с «Клініка»

ICTV
05.05 Скарб нації
05.15 Еврика!
05.25 Факти
06.10 Громадянська оборона
07.05 Антизомбі. Дайджест
08.00 Т/с «Відділ 44»
11.40, 13.00 Х/ф
«Поліцейська
академія»
12.45 Факти. День
13.50 Х/ф «Поліцейська
академія-2: Перше
призначення»
15.20 Х/ф «Поліцейська
академія-3: Знову на
навчання»
17.00 Х/ф «Поліцейська
академія-4:
Квартальна охорона
порядку»
18.45 Факти тижня. 100
хвилин з Оксаною
Соколовою
20.35 Х/ф «Хоробре серце»
00.05 Х/ф «Патріот»
03.00 «На трьох»

5 канал
11.55, 14.55, 16.55,
17.55, 20.55, 0.15
Погода на курортах
Клуб LIFE
Натхнення
Автопілот-Тест
Технопарк
Драйв

10.30, 3.15 Кіно
з Я. Соколовою
11.15 Кордон держави
11.30 Будемо жити
12.10 Невигадані історії
12.30 Континент
13.10 Медекспертиза
15.20 Світла енергія
15.35 Паспортний сервіс

16.10 Рандеву
17.10 Особливий погляд
18.15, 22.05, 1.15, 5.10
Лінійка документальних
проектів
19.25 Стоп корупції!
21.40 Час-Time
23.15, 0.20 Полігон
00.50, 1.55 Огляд преси

00.00 «Шахтар»
— «Маріуполь».
Чемпіонат України
02.00 «Удінезе» — «Мілан».
Чемпіонат Італії
04.00 «ПСЖ» — «Тулуза».
Чемпіонат Франції

09.15 М/ф «Барбі і 12
танцюючих принцес»
11.00 Х/ф «Кекс у
великому місті»
12.50 «Орел і решка. Навколо
світу»
01.30 Х/ф «Гонка»
03.20 «Нічне життя»

06.30 Сьогодні
07.30 Зоряний шлях
09.10 Т/с «Віддай мою мрію»
16.50, 20.00 Т/с «Поверни моє
життя»
19.00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
22.10 Т/с «Клянусь любити
тебе вічно»
01.40 Телемагазин
02.10 Т/с «Клянусь любити
тебе вічно
02.40 Х/ф «Мамина любов»
04.10 Х/ф «Два миті

08.20
08.40
09.10
09.20
09.25

ФУТБОЛ-2
06.00 «Кельн» — «Боруссія»
(Д). Чемпіонат
Німеччини
07.50 «Парма» —
«Ювентус». Чемпіонат
Італії
09.40, 21.25 Огляд середи.
Ліга Чемпіонів УЄФА
10.10, 12.10, 14.10, 16.10, 18.25,
23.55, 1.50, 3.50 Топ-матч
10.20 «Колос» — «Ворскла».
Чемпіонат України
12.20 «Реал»
— «Вальядолід».
Чемпіонат Іспанії
14.20 «Олександрія»
— «Десна». Чемпіонат
України
16.25 LIVE. «Лейпциг» —
«Айнтрахт». Чемпіонат
Німеччини
17.15, 19.45, 22.45 Футбол Tables
18.55 LIVE. «Удінезе»
— «Мілан». Чемпіонат
Італії
20.55 Огляд вівторка. Ліга
Чемпіонів УЄФА
21.55 LIVE. «Барселона»
— «Бетіс». Чемпіонат
Іспанії

НОВИЙ КАНАЛ

МЕГА
06.00, 22.55 Таємний код
зламаний
07.00 Бандитська Одеса
07.35, 0.35 Містична Україна
08.25 Мерилін Монро
09.20, 19.55 У пошуках істини
10.30 Речовий доказ
11.40 Заборонена історія
12.40, 21.00 Всесвіт всередині
нас
14.35 Фестивалі планети
15.35 Дикий Індокитай
17.25 Планета Земля
18.20 Історія українських
земель
К1
06.30 Top Shop
07.50 М/с «Гарфілд Шоу»
08.15 «Ух ти show»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
11.40 Х/ф «Прекрасний
принц і фея Люпина»
12.50, 2.00 Панянка-селянка
15.50 Х/ф «Нянь»
17.20 М/ф «Льодовиковий
період-4:
Континентальний
дрейф»
19.00, 20.00, 21.00 Одного
разу під Полтавою
19.30, 20.30, 21.30 Танька і
Володька
22.00 Сімейка У
00.00 Країна У
01.00 Т/с «Домашній арешт»
03.00 Теорія зради
03.50 БарДак
04.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

www.umoloda.kyiv.ua
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■ НОМІНАНТ

Асиметричний
Горбулін:
мемуарна прогностика
Костянтин РОДИК

Так сталося, що упродовж останніх двох років з’явилося декілька книжок Вінстона Черчилля та про нього і так само — дві
книжки Володимира Горбуліна та збірки аналітики/прогностики
від очолюваного ним Інституту стратегічних досліджень. Позаяк
усі ті новинки належать до першочергового читання, мимохіть
виникають паралельні асоціації-порівняння обидвох постатей.
Звісно, Черчилль належить світові. Нинішній британський прем’єр дав своїй
книжці промовистий підзаголовок: «Як одна людина змінила історію» (Б`оріс Джонсон. Фактор Черчилля. — Х.:
Віват, 2019). Горбулін належить Україні, проте світ знає
його і вшановує. Колишній
американський посол Стівен
Пайфер у книзі «Орел і тризуб» значить: «Горбулін —
найкращий стратегічний
мислитель України... Багато хто трактував його як
четвертого найвпливовішого держчиновника після Кучми, прем’єр-міністра і голови
Верховної Ради... Персона, з
котрою слід було зустрітися,
коли виникали важкорозв’язні
питання у взаєминах України та США».
За хоровими свідченнями, і Черчилль, і Горбулін
— видатні організатори. У
книжці Себастіана Гаффнера
«Черчилль. Біографія» (К.:
Видавництво Жупанського,
2019) читаємо: «Адміністрування, по суті, підходило
йому значно більше, ніж сама
політика... Завжди був видатним міністром байдуже в
якій сфері». Горбулін міністром не служив, проте створив
декілька конче необхідних
для державної незалежності
структур: Раду національної
безпеки і оборони, Національний інститут стратегічних досліджень. Не склалося, хіба,
до кінця з урядовим розвідувальним Комітетом — аналогом американського АНБ:
«Коли влада надто захоплена війною повноважень, до
стратегічних рішень і масштабних завдань просто не
доходять руки», — зітхає Володимир Павлович із цього
приводу.
Розпачливо зітхати регулярно доводилося обом.
Обидві кар’єри — суцільна
синусоїда: злет-падіння-злетпадіння. «Бездіяльність була
для Черчилля його особистим
пеклом», коли йому доводилося неоднораз «бути лише
знехтуваним
глядачем»
(Гаффнер). Горбуліна запрошували на стратегічні вершини всі президенти (окрім Януковича, ясна річ), але вони ж і
звільняли його унаслідок апаратних ігор. Щоразу, як опинявся поза службою, Горбулін
віддавався журналізму — те
саме бачимо і в біографії англійця. Але ж парадокс: ефектна газетна аналітика обох не
була ефективною. «Нічого з

того, що Черчилль писав чи
говорив, не викликало жодних
змін» (Гаффнер).
Причини цього ялового
ходу зрозумілі. Британська
публіка «тонула в невігластві... обирала нікчем», що
демонстрували «майже незбагненний ідіотизм» — і не
видно «видатних людей, не
перейнятих прагненням особистої вигоди» (Вінстон Черчилль. Спогади про Другу
світову війну. Книга І. — К.:
Видавництво Жупанського,
2018). Горбулін пише про те
саме: про «шабаш непрофесіоналізму... поверхові рішення,
ухвалені внаслідок так само
поверхових компромісів». І
надто мало довкруг політиків,
що здатні «подолати гравітацію користі».
Слова «політика» і «політики» у лексиконі Черчилля—
Горбуліна мають прихованонегативний зміст. Володимир
Павлович лише єдиний раз
зіграв у виборчу гру — 2000
року, коли вкотре опинився
без державної роботи і його
катувала думка: «Чи знадобляться мої досвід і знання
для реального зниження ризиків країни?». Поневіряння виборчим шоу-лабіринтом описано в книжці майже весело,
але висновок гранично жорсткий: «Внаслідок я остаточно і безповоротно вирішив, що
надалі за жодних обставин не
братиму участі в подібному
лицедійстві». А коли за Горбуліним усталився позивний
«сірий кардинал української
політики», він іронічно відхрещувався: «Мені більше імпонує порівнювати себе з тінню Гамлетового батька, а то,
як відомо, була розсудлива і
поінформована тінь, і являлася вона Гамлетові виключно для того, аби попередити
про небезпеку».
Алгоритм діяльності обидвох державців тотожний:
коли були невитребуваними
— попереджати про небезпеку;
коли вдавалося керувати процесом — відвертати її. Тому й
іншому притаманний дар візіонерства, передбачення. Страшний дар. Для більшості таких
дароносців прозріння обертається на параліч. «Те, що
вони передбачали в майбутньому, змушувало їх мовчати від
страху» (Черчилль); «страшно було всім, хто не розучився думати» (Горбулін). Але не
нашим героям — побачене попереду провалля лише додавало їм інтелектуального адреналіну.

От взяти, до прикладу, питання війни і миру. Б.Джонсон
реконструює позицію Черчилля другої половини 1930х: «Не існує жодного варіанта угоди з Гітлером, який при
здоровому ґлузді можна було
би вважати надійним». Візаві
Горбуліна — путінська Росія,
«такий собі політичний шулер... Глобальний дестабілізуючий фактор, схожий на Північну Корею чи Іран... Немає
сенсу вести конструктивний
діалог».
Коли Черчиллю треба
було захистити Англію, його
не зупиняла джентльменська стилістика — вдавався
і до шантажу. Горбулін не
вживає цього терміну — говорить про те, що «відчай і рішучість диктують способи
боротьби... чітке усвідомлення діяти гранично жорстко,
навіть ризиково». Часом користується словосполученням «керуватися національним егоїзмом». Бо інакше
ми й надалі «демонструватимемо невміння торгуватися. Ця наша слабкість
відбилася й на підсумкових
домовленостях із ядерного
роззброєння». Це щодо наших партнерів, у взаєминах
із котрими «Україні усе ще

бракує націоналізму».
Взагалі-то, у політиці існують лише рамкові закони, а чи не кожна конкретна
колізія вимагає ексклюзивного розв’язку. «Царина безпеки є тим унікальним полем політичної гри, де, як у
футболі, м’яч і гравці не можуть бути статичними —
щомиті відбувається зміщення, зміна позицій, підготовка
до удару. Пасивність гравців
веде до поразки. За такої гри
навіть надумані, на перший
позір, проблеми часто стають вагомими козирями. Та
навіть на них обов’язково реагувати, оскільки будь-яка дія
може мати геть несподіване
продовження».
Що ж до Росії, то боронитися від неї у дзеркальний
спосіб не вийде — надто різні
потуги. Та українському стратегові є що запропонувати з
альтернативного асортименту. Починаючи від утворення
«розвідувальної спільноти,
контррозвідки, інформаційних підрозділів. І завершуючи могутньою асиметричною
зброєю стримування — ракетним щитом, вишколеним
спецназом різноманітного
застосування... Ми здатні
створити оперативно-так-

тичні ракетні комплекси
дальністю 1500 км. Їх не можна вважати у прямому сенсі
засобами стримування, але
українська армія почувалася
би впевненіше». Або іще ширша пропозиція — стосовно
нової протиракетної-протиросійської архітектури Європи, початок якої може покласти «створення плацдармів на
власній території у вигляді
добре захищених об’єктів національної протиракетної
оборони США».
Свою книгу Володимир
Горбулін починає з присвяти
— «незалежній від партнерів
і недругів Україні-2030, яка
добре знається на власній історії та потенціалі». Топаналітик вірить, що упродовж наступного десятиріччя
нашій країні приступний «гіперстрибок» у казкове буття,
де «інтереси окремого громадянина тотожні інтересам
цілої держави». Уможливить цей перехід розв’язання
однієї-єдиної, але «найболючішої проблеми сучасної України — професійної деградації». ■
Редактор сторінки
Костянтин Родик
rodyk@meta.ua

■ ЛІДЕРИ ЛІТА: премія НОНФІКШН
До Короткого списку премії НОНФІКШН — «За кращу книжку вітчизняного автора, яка висвітлює,
інтерпретує і аналізує факти і явища суспільного життя, історії, природи або мистецтва» — занесені
книжки, що здобулися найвищого рейтингу у своїх номінаціях (за абеткою).
Нагадуємо, що розглядаються першовидання творів громадян України. Премія лауреату — 40 000
грн, фіналісту — 25 000 грн.

Владимир ГОРБУЛИН. Мой путь в зазеркалье. Не только путевые заметки. – К.: Брайт Букс,
280 с.(с)
Володимир ДМИТРЕНКО, Михайло ВІДЕЙКО. Історія грошей. – Х.: Фоліо, 128 с.(п)
Дмитро КУЛЕБА. Війна за реальність. – К.: Книголав, 384 с.(п)
Ірина МЕЛЕШКІНА. Мандрівні зорі в Україні. Сторінки історії єврейського театру. – К.: Дух
і Літера, 304 с.(і)
Костянтин РОДИК. Сізіф ХХ. Книжка vs. політика. – К.: Балтія-Друк, 352 с.(п)
Юлія СМАЛЬ. Як я була ботом. – К.: Комора, 152 с.(п)
Андрій ЯНІЦЬКІЙ, Грехем СТЕК. Приватна історія. Злет і падіння найбільшого приватного
банку України. – К.: Брайт Букс, 232 с.(п)
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■ ПРОФІ

«Мій перший тренер порівнював футбол із творчістю»
Колишній футболіст, а нині викладач Ігор Дейнеко — про «важкий хліб» великого спорту, травму,
що змінила життя, та як хороша фізична підготовка протистоїть хворобам
Тарас ЗДОРОВИЛО

Свого часу Ігор Дейнеко грав за полтавську «Ворсклу» та лубенську «Сулу», а нині викладає в Національному авіаційному університеті на кафедрі спортивної та фізпідготовки й є куратором в
Інституті фізкультури на кафедрі футболу. Під час зустрічі Ігор Володимирович розповів, як прийшов у футбол, як у 27-річному віці
серйозна травма змінила його життя й чому вирішив зайнятися
викладацьким ремеслом.

Розпочинати займатися
футболом найоптимальніше
з семи років
— Мені було 10 років, коли
я прийшов до футбольної секції
заводу «Більшовик», — згадує
Ігор Дейнеко. — Тоді це була
славнозвісна школа, звідки у
великий футбол вийшли такі відомі гравці, як Володимир Онищенко та Віктор Колотов. Мій
перший тренер Ілля Славинський прищепив любов не тільки до гри у футбол, а й до тренерського мистецтва. Ілля Михайлович порівнював футбол
із... творчістю. А ще він заохочував багато читати, й саме завдяки йому я десь у 15 років почав перечитувати й переосмислювати шкільну літературну
класику. Роками, завдяки тренеру, ми з хлопцями вдосконалювали не лише майстерність
у грі, фізичне тіло, а й свою духовну складову. А запропонував піти на спортивну секцію
мій товариш.
З фізіологічної точки зору,
найкраще початкові заняття
з футболу розпочинати в сiм
років. Хоча фахівці з багаторічним досвідом, до яких без зайвої скромності зараховую й себе
(сміється), адже займався також і з дітьми, допускають діапазон від 7 до 10 років. Бо це
вік побудови координаційних
здібностей, швидкості, гнучкості. Безумовно, що десь у цьому ж віці варто починати займатися й іншими видами спорту, зокрема, боротьбою, гімнастикою, плаванням тощо, які
дають поштовх до подальшого
розвитку людини.
Зараз ми стикаємося з тим,
що діти, в переважній більшості, не програмують не те
що своє подальше життя, а навіть найближчі дії: вони чекають, наприклад, коли їх заберуть зі школи, завезуть додому... І якщо до дітей попередніх поколінь у цьому віці, коли
треба було здобувати майстерність, необхідні техніко-тактичні дані приходили «самі»,
тобто автоматично — завдяки
самостійності дитини, — то
тепер це притупляється. Хоча
так, зараз є програми, де розписано по днях вправи, які допомагають формувати дитину.
Після закінчення школи я
здобув спеціальність інженертехнолог в Ірпінському індустріальному технікумі й певний
час працював на заводі «Київприлад». Але тяга до футболу мене не полишала, тож почав грати професійно: спершу запросили до Лубен у ФК
«Сула», потім була Полтава —
ФК «Ворскла» та інші команди.
Але дуже хотів поступити в Інститут фізкультури на кафедру
футболу, що мені вдалося лише
з третього «заходу», на заочне
відділення, коли я вже повернувся з армії.

Режим футболістів —
каторжна праця
Футбол — це виснажлива
праця. Коли були «збори» перед вирішальними іграми, то
тренувалися упродовж 20 днів
по п’ять разів щоденно: два основних тренування — по 2 години кожне, а додаткові тривали
по 40 хвилин! У менш важливі
етапи ігор під час «зборів» тренувалися «лише» тричі на день.
(Сміється).
Зараз навіть немає з чим
порівнювати, адже тоді особливих забаганок у нас, футболістів, не було, ми більше переймалися своєю професійною
кар’єрою. Безумовно, хтось
більш серйозно, хтось менш.
Вільного часу практично не
було, адже мені доводилося
суміщати постійні ігри, переїзди з навчанням. Лише зараз
бачу те, чого тоді, в юнацькому
віці, не помічав: культуру, побут того чи іншого регіону, куди
закидає доля.
Навчаючись, грав у професійних клубах, і вже на останньому курсі, якось під час
однієї гри отримав серйозну
травму голови (струс мозку),
після якої відходив десь із півроку, певний час навіть була амнезія... А травми в спорті — річ
серйозна, тож після цього довелося закінчити з «великою»
грою. Мабуть, так мало бути, бо
в подальшому заробляти гроші
«ногами» — то вже могли бути
наслідки. Тож остаточно вирішив зайнятися лишень новоздобутою тренерською спеціальністю й передавати дітям свій
досвід.

❙ Ігор Дейнеко.
❙ Фото Тараса ЗДОРОВИЛА.
но зупиняти тренування і вказувати на помилки. А необхідні
знання прийшли до мене лише
завдяки багаторічному досвіду.
Після інституту паралельно з тренерською діяльністю
продовжував грати. Трохи попрацював масажистом і діючим
гравцем в команді 2-ї ліги у Миронівці, що під Києвом, але в
1994 році, після чергової травми, таки залишив грати у футбол. Потім п’ять років працював
у будівельній компанії. Але футбол мене не відпускав, і бальзамом на душу було обслуговування ігор у вихіднi як арбітр.
Згодом два роки працював у
школі викладачем фізкультури.
Та коли запропонував директору трохи розширити заняття,
отримав відмову. Тоді у школах
платили мало, тож і не дуже переживав через звільнення.
Після школи почалася моя
«кар’єра» у вищих навчальних закладах освіти. Два роки

Роками, завдяки тренеру, ми з хлопцями
вдосконалювали не лише майстерність у грі, фізичне
тіло, а й свою духовну складову.
Зауважу, що травма спонукала мене навчитися масажу
(спершу на курсах, потім ще
додатково у фахівців) й у подальшому серйозно ним займатися — вже більше 25 років допомагаю людям. Та й загалом
почав у той важкий для мене
піврічний період адаптації наполегливо вивчати анатомію
людини, що допомогло успішно невдовзі здати держекзамен з анатомії. До речі, в людини більше 450 м’язів і 205 кісток — їх тоді я всі вивчив теж.
(Сміється).
Знання фізіології людини допомагають наразі мені у викладацькій діяльності. Яким чином? Коли будуєш заняття й
формуєш навантаження — звертаєш увагу на те, як молоді люди
це роблять. Якщо фізіологічно
дитина неправильно виконує
ту чи іншу вправу, тоді велика
ймовірність отримання травми.
І, щоб цього не допустити й підкоректувати вихованця, потріб-

викладав у столичному педуніверситеті ім. Драгоманова, а в
2001 році мені запропонували
перейти в авіаційний університет та організувати зі студентів
збірну команду з футболу. (До
речі, цьогоріч студенська футбольна команда НАУ «прорвалася» до столичної вищої ліги).
А ось уже рік як паралельно ще
й викладаю в альма-матер (в інституті фізкультури) теорію методики тренування у футболі,
готуючи майбутніх тренерів.

Кар’єра футболіста
закінчується років у 30
■
Ігоре Володимировичу,
свого часу травма кардинально
змінила ваше життя. А як часто
футболісти отримують травми?
— Зараз, коли вже викладаю, доводжу до дітей, що травми будуються на основі підготовки. Тож наскільки людина буде відповідально ставитися до цього (біг, навантаження,
в який час доби що робити), на-

стільки це в подальшому й буде
«вилазити». Тобто лише малий
відсоток травм припадає на випадкові фактори. А якщо ти
серйозно готуєшся й постійно
у «формі», тоді завжди готовий
до екстремальних ситуацій при
грі (стики, навантаження через
«не можу» тощо).
Як приклад чудової підготовки — Георгій Цитаішвілі (гравець молодіжної збірної України, яка у червні цього року стала чемпіоном світу з футболу.
— Ред.) — у фінальному матчі з
командою Південної Кореї пробіг із м’ячем 60 метрів на максимальній швидкості у кінці другого тайму й зміг точно пробити в дальній кут. Оце і є показник каторжно-сумлінної праці
на тренуваннях! А коли бачиш,
що гравці «вмирають», не дограючи до кінця й пів тайму, — це
наслідки слабкої підготовки.
У натренованого спортсмена
сильно напружені м’язи можуть
витримувати колосальні навантаження. У мене в 37 років під
час гри в матчі ветеранів порвався «ахілл» (ахіллове сухожилля.
— Ред.). Тобто навантаження,
якого вимагала та гра, мої ноги
не витримали, й усе через те, що
перестав серйозно тренуватися,
а лише час від часу «підігрував».
Довелося цілих пів року проходити реабілітацію, пересуватися на милицях.
■ Як довго триває кар’єра
футболіста?
— У кожного по-різному.
Важко виділити певний діапазон — це все відносно, бо фізіологія в людей різна — хтось
витримує більше, хтось менше.
Скажімо, Руслан Ротань (гравець «Дніпра» та «Динамо»Київ. — Ред.) грав до 36 років, а
ось японський нападник, який
цьогоріч виграв зі своєю командою чемпіонат Японії, має
за плечима... 52 роки! Як правило, переважна більшість футболістів залишає великий футбол десь у 30 років.
Спілкуючись, зокрема, зі
студентами НАУ, звертаю увагу на їхню фізпідготовку і намагаюсь переконати: якщо людина не має її на відповідному
рівні, то, як правило, їй важко
справлятися й з психологічним

навантаженням. А в майбутньому, коли ці молоді люди стануть
до роботи, то кому з роботодавців потрібен працівник, який
часто хворітиме?
Також студентам кажу, що
при тривалому перебуванні у
приміщеннях легені перекачують недостатню кількість кисню:
не відбувається процесу регенерації (оновлення) і втома настає
дуже швидко. Плюс легко чіпляються хвороби, особливо ОРЗ.
Або ж інший приклад: коли
у людини сильний прес, то натреновані м’язи не дають розвинутися захворюванням. А якщо
ж м’язи живота кволі — тут і
гастрит, і виразка шлунка. Хвороба не буде «розцвітати» там,
де немає умов для її прогресування.
Важливим є фаховість
викладання, адже кінцеві результати у підопічних — різні
у різних наставників. Якщо виховує професіонал, він звертає
увагу на головне — на підготовку до тих же тренувань — і передбачає їх наслідки. (Це як фаховий інструктор водіння вчить:
сісти в машину й, перш ніж поїхати, налаштувати дзеркала,
сидіння, пристебнути ремінь,
а під час руху на дорозі передбачати дії... п’ятого водія!.) На
своїх заняттях, якщо бачу, що
людина готова й з м’ячем «на
ти», тоді вже можна з нею продовжувати набувати технічних,
тактичних даних.
■ Чи кожен може стати футболістом: легше «коротконогому» чи «довгов’язому» впоратися з м’ячем?
— Є попередні тести, які має
знати кожен тренер. На основі
чого ми відбираємо? Для футболу потрібні природні дані дитини: швидкість, сила та координація. І в якому віці вона прийшла у спорт, адже в стількито років дитина повинна робити
ось це, а у стільки-то вміти вже
оце. І якщо батьки з дитиною не
займалися, то певні «речі» іноді
наздогнати вже неможливо. ■

■ ДО РЕЧІ
■ Наскільки корисним і необхідним є масаж?
— Будь-яка людина — це індивідуальність, хоч на вид ми всі подібні, але нервові закінчення в кожного різні. Одним дотиком людину можна навіть скалічити. І професіонали
дуже обачні на цей рахунок. Мій другхірург, який зайнявся масажем суто
для підробітку, вдосконаливши знання, зрозумів, що ця професія, по-перше, фізично дуже важка, а по-друге,
— дуже відповідальна!
Ефект від масажу, якщо він регулярний і послідовний, набагато кращий за медикаментозний! Ось
у Німеччині, у великих містах, масаж — це як зранку чистити зуби,
обов’язково, вони розуміють, для чого
це треба, й платять чималі гроші масажистам. У людини після масажу пульс
піднімається десь на тридцять одиниць, тобто це — своєрідна гімнастика
для тіла. Але при цьому ваше серце не
задіяне — воно не перенапружене. Та
й загалом масаж — це перше лікування, яке було у первісної людини: адже,
коли, скажімо, ви вдарилися ногою, то
починаєте її терти, ганяєте кров інтенсивніше і як наслідок — процес регенерації настає швидше.
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«Для того щоб грати в Лізі чемпіонів, потрібно робити дещо більше».

колишній наставник ФК «Динамо» (Київ)
Григорій ХАТА
Третій сезон поспіль не подолавши
кваліфікацію Ліги чемпіонів, футболісти «Динамо» залишили себе та своїх
уболівальників без головного свята футбольної Європи, котрим по праву вважається Суперліга. Слабкою втіхою для
«біло-синіх» стане участь у груповому
раунді Ліги Європи, куди після вильоту
з Ліги чемпіонів динамівці потраплять
без додаткових відборів. Готувати ж команду до участі в другому за силою єврокубковому турнірі буде вже інший наставник.
А Олександра Хацкевича, котрий не
виконав першочергове завдання на сезон і не вивів команду до групового етапу
ЛЧ-2019/2020, програвши протистояння бельгійському «Брюгге» в третьому
кваліфайн-раунді, президент «Динамо»
Ігор Суркіс відправив у відставку. Дарма, що лише на початку літа білоруський наставник подовжив на два роки
контракт iз клубом. Третього під його
керівництвом прольоту «Динамо» повз
Суперлігу власники столичного клубу
стерпіти не змогли. «Футбольний клуб
«Динамо» (Київ) припинив співпрацю з
головним тренером Олександром Хацкевичем. Разом із ним звільнено весь тренерський штаб першої команди. Дякуємо тренеру та його помічникам за проведену впродовж понад два роки роботу
й бажаємо успіхiв у подальшій діяльності», — повідомив офіційний сайт
«Динамо».
По суті, повторний поєдинок iз
«Брюгге», в якому для початку динамівцям потрібно було відіграти фору в
один м’яч, перетворився на момент істини для Олександра Хацкевича. Уже
на шостій хвилині, замкнувши фланговий простріл Віталія Миколенка, Віталій Буяльський урівняв шанси команд на вихід до «плей-оф» кваліфікації, проте розвинути успіх динамівці не
змогли, дозволивши бельгійському віцечемпіону забити такий важливий гостьовий гол. Загалом динамівці тричі виходили вперед, але щоразу досить швидко

■ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

■ ТАБЛО

Остання крапля
Після невдачі в кваліфікації Суперліги власники
«Динамо» відправили у відставку головного тренера
Олександра Хацкевича

❙ У жодному з двох матчів проти «Брюгге» столичні динамівці не змогли досягти
❙ переможного результату.
❙ Фото Олександра ПРИХОДЬКА.
дозволяли супернику вирівнювати рахунок у київському матчі.
На думку експертів, саме відсутність
можливостей для постійного атакувального пресингу й не дозволила «білосинім» досягти бажаного в принциповому поєдинку. Тричі ж пропустивши
від «Брюгге» на власному полі, «білосині» продемонстрували свої слабкі місця. «Можливо, й добре, що «Динамо» не

потрапило до групового раунду Ліги чемпіонів, адже з такою грою їм там було б
дуже тяжко», — зазначив колишній наставник вітчизняного флагмана Йожеф
Сабо.
При цьому знаний фахівець наголосив, що не варто всіх собак за провал у
Суперлізі спускати на Хацкевича. Хоча
й слід визнати, що за період перебування
білоруса на тренерському містку чітко

Ліга чемпіонів. Третій кваліфікаційний
раунд. Матч-відповідь. «Динамо» (Україна) — «Брюгге» (Бельгія) — 3:3 (Буяльський,
6; Шепелєв, 50; Мехеле, 90+3 (у свої ворота) —
Делі, 38; Вормер, 88; Опенда, 90+5; вилучення:
Бурда, 82 — Тау, 84). Перша гра — 0:1.
сформованого ігрового стилю в «Динамо» так і не з’явилося. Водночас частина голів у матчі з «Брюгге» київська команда пропустила після індивідуальних
помилок своїх виконавців, які, до слова, лише нещодавно одягли форму динамівського клубу. Тож низька якість роботи селекційної служби «біло-синіх»
також може бути однією з вагомих причин клубних невдач у Суперлізі. В останні роки в «Динамо» спостерігалася
неймовірна «текучка» кадрів, через що
Хацкевичу так і не вдалося сформувати
основне ядро команди.
У будь-якому разі існуючі проблеми
виправлятиме його наступник. Попри
те, що в колі фанатів «біло-синіх» найбільшою популярністю користується
ідея запрошення до клубу тренера без
динамівського минулого (найбільшою
підтримкою користуються кандидатури екс-наставника луганської «Зорі»
Юрія Вернидуба або ж якось умовного
тренера-легіонера), існує велика ймовірність, що Ігор Суркіс віддасть перевагу
наставнику з «динамівським серцем».
Як повідомляли джерела, наближені до
динамівської прес-служби, на пост головного тренера керівництвом клубу розглядалися персони Олександра Заварова, Юрія Калитвинцева та спортивного
директора «Динамо» Олексія Михайличенка. І саме останній має стати наступником Хацкевича.
Олексій Михайличенко вже очолював «Динамо», коли в період 2002—2004
років двічі вигравав iз командою національний чемпіонат. Ну а посаду головного тренера він втратив після поразки турецькому «Трабзонспору» в кваліфікації Ліги чемпіонів. ■

■ СУПЕРКУБОК УЄФА

Історичні паралелі
Слідом за тріумфом у Лізі чемпіонів «Ліверпуль»
здобув іще один єврокубковий трофей
Григорій ХАТА
В останні роки англійська прем’єрліга цілком заслужено вважається найсильнішим та найцікавішим турніром у
Європі. У минулому сезоні англійським
колективам узагалі вдалося неймовірне
досягнення: обидва єврокубкові фінали
— Ліги чемпіонів та Ліги Європи — мали
всуціль англійське забарвлення.
При цьому в жодного з тих фіналів
не було чемпіона УПЛ останніх років
— «Манчестер Сіті», за який, нагадаємо, виступає гравець національної збірної України Олександр Зінченко. На початку серпня «МС» здобув на Туманному
Альбіоні свій черговий трофей, вигравши
в серії післяматчевих 11-метрових ударів
у чинного тріумфатора Суперліги — «Ліверпуля» — Суперкубок Англії.
Водночас днями у Стамбулі «мерсісайдці» підтвердили статус найкращої
єврокубкової команди. У поєдинку за
Суперкубок УЄФА переможці Ліги чемпіонів переграли володаря Кубка Ліги
Європи — «Челсі». Як і в попередньому
кубковому поєдинку, підопічним Юргена Клоппа знову довелося бити післяматчеві пенальті, щоправда, цього разу фортуна більше посміхнулася хлопцям у червоній формі.
Ну а «аристократи» під орудою свого нового наставника — Френка Лемпарда — зазнали на старті сезону другої при-

■ ТАБЛО
Суперкубок УЄФА. «Ліверпуль» (Англія)
— «Челсі» (Англія) — 2:2 (по пен. 5:4; Мане, 48,
95 — Жиру, 36; Жоржиньйо, 101 (пен.)).
крої невдачі поспіль. У дебютному турі
АПЛ «Челсі» «нокаутував» «Манчестер
юнайтед» — 0:4, так само порцію негативних емоцій лондонці отримали й після матчу за Суперкубок УЄФА. «Ми контролювали гру й були точно не слабші за
«Ліверпуль», але це був не наш день», —
сказав після невдачі Лемпард, для котрого робота з рідним для нього клубом стала першим серйозним викликом на тренерській ниві.
Як і в славнозвісному стамбульському
фіналі Ліги чемпіонів-2005, коли, програючи після першого тайму три м’ячі,
«Ліверпуль» у серії післяматчевих 11метрових зумів вибороти трофей, у «Суперкубку УЄФА»-2019 «мерсісайдцям»
також довелося після перерви наздоганяти суперника, грати додатковий час і грати в «лотерею».
І знову героєм стамбульського «фіналу» став голкіпер «червоних». 14 років
тому геройські лаври дісталися поляку
Єжи Дудеку, котрий в останній спробі
відбив удар Андрія Шевченка.
Цього разу в Стамбулі лунало ім’я
іспанського воротаря «Ліверпуля».

❙ Завдяки старанням іспанського «кіпера» Адріана в серії післяматчевих 11-метрових
❙ «Ліверпуль» здобув Суперкубок УЄФА.
❙ Фото з сайта korrespondent.net.
«Адріаааааан!» — по завершенні «футбольної лотереї» наставник «червоних»
несамовито кричав ім’я Адріана Сан-Мігеля дель Кастільйо.
Доленосного промаху в складі «Челсі»
припустився їхній молодий форвард Теммі Абрахам, який узявся бити вирішальний удар «з позначки». Однак, на думку
Лемпарда, в цьому немає нічого страшного. «Той факт, що Абрахам виказав готовність виконати принциповий удар, каже
про його впевненість у власних силах. Я
був на його місці й знаю, що ця ситуація
зробить його лише сильнішим гравцем»,
— наголосив Лемпард.
Поєдинок на «Водавон Арені» у Стамбулі так само додасть сил і впевненості головному судді поєдинку за Суперкубок
УЄФА — француженці Стефані Фрап-

пар, яка стала першою в історію жінкоюарбітром чоловічого фіналу під егідою Європейського футбольного союзу. «Призначення на цей поєдинок стало для мене
справжнім сюрпризом, адже я не очікувала, що мені випаде честь обслуговувати такий поважний матч. Водночас сподіваюсь, що моє призначення стане прикладом для всіх дівчат, які прагнуть бути футбольними рефері», — заявила Фраппар.
На думку головного тренера «Ліверпуля» Юргена Клоппа, Фраппар та її
колежанки на «відмінно» впоралися зі
своєю роботою, хоча працювати їм випало 120 хвилин ігрового часу. «Без сумніву, вони відчували тягар відповідальності, але залишалися спокійними і робили те, що мали робити», — підсумував
Клопп. ■
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Юрій Липа: «Час, коли український народ
посяде достойне місце в Європі, попереду»

Автор текстів про Мазепу,
Чорноморський басейн
і національну ідею за
професією був лікарем

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 16—17 СЕРПНЯ 2019

■ СКАНДАЛ

Кеті Перрі звинуватили
в харасменті
Ще невідомо, чи викличе симпатію
публіки «жертва»
Останнім часом стало модним звинувачувати відомих, а тим більше зіркових особистостей
у харасменті. І якось так повелося, що на цю «недугу» хворіють переважно чоловіки. Та ось нещодавній скандал із сексуальними домаганнями
зачепив і представницю слабкої статі. Такий собі
Джош Клосс (модель, а тому людина тонкої, вразливої натури) звинуватив популярну американську співачку Кеті Перрі у тому, що, знімаючи кліп
Teenage Dream, зірка приділяла йому надлишкову
увагу. Інший би зрадів, якось відповів на загравання дівчини, якщо такі й були. Та не таким виявився представник подіуму: цілих дев’ять років хлопець виношував думку про помсту за свою зганьблену честь. І ось ця мить настала (чи то хлопець
«дозрів» до помсти, чи гаманець панни Перрі за
ці роки поважчав): Клосс заявив, що всі звикли до
владних чоловіків, які пристають до слабких жінок,
але, за словами моделі, й жінки можуть поводитись огидно. А потім повідав сумну історію, як після першого знімального дня Кеті запросила його

в стрип-клуб і там привселюдно стягла з нього штани та спіднє, виставивши його жалюгідним
в очах своїх друзів. Чи додав такий
душевний стриптиз пану Клоссу гідності й поваги, покаже час, а ось панна Перрі вирішила не коментувати цю
плаксиву історію.
У подібних домаганнях нещодавно звинуватили й уславленого тенора — 78-річного Пласідо
Домінго. А оскільки випадки «харасменту» з його боку, за словами «жертв», трапилися десь
років із 30 тому, то шанований у
цілому світі співак галантно відповів, що вірить: усі його стосунки з жінками були взаємними та з доброї волі обох сторін.
Ну що то значить іспанський кабальєро! ■

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №91

❙ Кеті Перрі.

■ ПОРАДИ АСТРОЛОГА
з 19 до 25 серпня
Овен (21.03—20.04). На роботi можливе просування по кар’єрнiй драбинi. Що ж стосується відпочинку, дайте можливiсть коханiй
людинi вибрати місце і час.
Дні: спр. — 19; неспр. — 20.
Телець (21.04—21.05). Ви вирiшили
зробити пропозицiю руки i серця. Перш ніж
зв’язати життя з iншою людиною, ще раз подумайте, чи варто робити такi кроки.
Дні: спр. — 20; неспр. — 21.
Близнюки (22.05—21.06). Зосередьтеся на поставленiй метi й упевнено крокуйте. Хоч що б це було — кохання чи робота —
не відступайте. Невдовзi ви отримаєте грошову винагороду.
Дні: спр. — 22; неспр. — 23.
Рак (22.06—23.07). Ви — господар власної долі, тiльки вiд вас залежить ваше подальше життя. На роботi вiдбудуться деякi змiни,
але це не назавжди.
Дні: спр. — 23; неспр. — 25.

Лев (24.07—23.08). Ви здивуєте начальство своїм професiоналiзмом. Це принесе фірмі пристойний прибуток. Якщо ви й
надалі реактивно вирiшуватимете робочі проблеми, можете розраховувати на пiдвищення на посадi.
Дні: спр. — 24; неспр. — 25.
Діва (24.08—23.09). Ви завжди вирізнялися вмінням швидко приймати рiшення, тому
керiвництво завжди до вас прихильне. Партнери запропонують вам вигiдний контракт.
Дні: спр. — 19; неспр. — 21.
Терези (24.09—23.10). Можливi новi
знайомства, якi допоможуть у кар’єрному та
фінансовому плані. Не варто захоплюватися
азартними іграми, ви ризикуєте все втратити.
Дні: спр. — 21; неспр. — 23.
Скорпіон (24.10—22.11). На вас чекає
підвищення по службі й помітне зростання
авторитету. Попереду новi проекти, тож доведеться шукати впливових iнвесторiв.
Дні: спр. — 24; неспр. — 25.

Стрілець (23.11—21.12). Вам запропонують дуже вигiдний контракт. Але обережність не тільки не завадить, а навпаки, сприятиме тому, що, зваживши всі «за» і «проти»,
ви приймете правильне рішення.
Дні: спр. — 22; неспр. — 24.
Козеріг (22.12—20.01). Вашi справи
значно покращаться. Новi захоплення викличуть запеклі суперечки, але ви зможете достойно вiдстояти свої вподобання.
Дні: спр. — 20; неспр. — 21.
Водолій (21.01—19.02). Тиждень повноцінного відпочинку подарує запас бадьорості.
Ви зустрiнетеся з давнiми друзями, з якими є
про що згадати. Будьте обачливi з грошима.
Дні: спр. — 21; неспр. — 25
Риби (20.02—20.03). Якщо вирiшили роботу, не поспішайте вiдкривати карти. Адже на
новому місці вам може не сподобатися колектив, а на старому ще не вичерпані всі можливості.
Дні: спр. — 19; неспр. — 22. ■

■ ПОГОДА
сонячно

Північ
Захід

Миргород: мiсцями короткочасний невеликий дощ. Уночi хмарно
+13...+15, удень +23...+25. Вiнниця: без опадiв. Уночi +12...+14,
удень +22...+24. Одеса: без опадiв. Уночi +15...+17, удень +25...+27. дощ
15 серпня температура води в Чорному та Азовському морях
становила 23-26 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 22.
Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Трускавець:
уночi +10...+12, удень +21...+23. Моршин: уночi +9...+11, удень
+20...+22.
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ли. 13. Початок шляху до серця чоловіка. 15. Вдосконалений арбалет
для стрільби свинцевими кулями.
16. Послідовник філософської течії,
що основним методом пізнання світу визнає особистий досвід та експеримент. 17. Один з героїв роману Томаса Майн Ріда «Вершник без голови», підступний вбивця Генрі Пойндекстера. 19. Інфекційна хвороба,
спалах якої знову виявлено в Києві.
20. Підводна чи невисока надводна скеля на мілководді, небезпечна
для кораблів. 21. Територія або частина однієї держави, оточена з усіх
сторін територією іншої. 23. Стрічка
або тасьма, що застосовується в оздобленні уніформи. 24. Гора в Криму. 25. На Кавказі — одинокий воїнмесник, який поставив себе поза законом. ■
Кросворд №88
від 9—10 серпня

■ ПРИКОЛИ

17—18 серпня за прогнозами синоптиків
Київ: мiнлива хмарнiсть, невеликий короткочасний дощ, можлива гроза. Вiтер пiвнiчно-захiдний, 5-10 м/с. Температура
вночi +13...+15, удень +22...+24. Пiслязавтра температура вночi мінлива
хмарність
+13...+15, удень +22...+24.

По горизонталі:
1. Шестикрилий янгол найвищої
ієрархії. 5. Вид мистецтва, зірками
якого були Серж Лифар, Майя Плісецька та Анна Павлова. 8. Дитина
від шлюбу чорношкірої та білої людини. 9. Перший одеський градоначальник. 10. Популярне в Швеції чоловіче ім’я. 11. Будильник. 14. Популярний курорт на Закарпатті. 15.
Літери, розташовані в певному порядку. 19. Препарат від хвороб горла. 22. Військовий священик. 23.
Місце в таблиці між двома вертикальними лініями. 26. Перше слово
назви корейської автомобільної компанії. 27. Місто в Росії, адміністративний центр Алтайського краю. 28.
Той, що показує приклад, веде за собою. 29. Нормативно-правовий акт
вищої юридичної сили, розробкою
яких займаються народні депутати.
30. Столиця Намібії.
По вертикалі:
1. Острівна держава в Полінезії.
2. «Чорна … ізорана, ще й кулями
засіяна. Білим тілом зволочена, ще
й кровію сполощена» (народна пісня). 3. Доля; те, чого не оминути.
4. Ім’я композитора Мусоргського.
5. Італійська провінція, звідки був
родом відомий «слуга двох панів»
Труффальдіно. 6. Столиця Словенії.
7. Італійський історичний регіон
із центром у Флоренції. 12. Внутрішня частина кори листяних дерев, з якої плели кошики та посто-
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Питання сина мене вразило:
— Якщо один учитель не може
викладати всі предмети, то як може
один учень усi їх вивчити?
***
Написала в статусі: «Готується
план помсти — молися». Всі стали
вибачатися за те, про що я навіть і не
здогадувалася.
***
До лікаря в черзі треба довго
чекати, бо час лікує.
***
Сидять піп iз попадею, п’ють

горілку. Після чергової склянки піп,
погладжуючи живіт, говорить:
— Не пiшла.
— Та як же, батюшко, не пішла?
Другий ящик п’ємо, а ви «не пішла».
— Назад не пішла. Наливай!
***
Вовочка:
— Мамо, йди в кабінет, впала
велика драбина.
— Ну, тато тобі дасть, коли довідається.
— Тато вже знає, він висить на
люстрі.
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