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Затримали 49 учасників 

інциденту в лісгоспі, де 

побили журналістів i чинили 

спротив оперативникам НАБУ

70 років тому СРСР здійснив 

перше ядерне випробування, а 

історія виготовлення радянської 

атомної бомби є ще одним 

свідченням злочинів сталінського 

режиму
стор. 13» стор. 3»

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 25,221 грн 

1 € = 27,953 грн

1 рос. руб. = 0,379 грн

Під отруйним грибом Лісоруби проти правдолюбів

Малюнок Миколи КАПУСТИ.❙

стор. 14»

Командир штурмової 

групи добровольчого 

батальйону «Донбас» 

Тарас Костанчук зіграв 

себе у кіно

Як у фільмах 
Тарантіно

стор. 4»

Рекордна 9-та
Урочисте засідання Верховної Ради дев’ятого скликання: 
як депутати склали присягу та що пообіцяли зробити
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«Відкриття ринку землі з одночасним поліпшенням адресності субсидій, 
впровадження заходів із покращення продуктивності та прозорості агросектору 
— все це може сприяти додатковому зростанню ВВП на понад 2% впродовж 
наступних років».

Сату Кахконен
директорка Світового банку у справах 

України, Білорусі і Молдови

УКРАЇНА МОЛОДА

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаси

 Неймовірна знахідка у Черкасах. 
Місцевий житель Тимофій Назаренко 
відкопав на своїй нещодавно придбаній 
присадибній ділянці церковні стародру-
ки. Старовинні книги були в ящику, за-
мотаному в повсть. 
 Принесли й подарували справжній 
скарб — церковні стародруки, які дату-
ються приблизно XVII — початком XVIII 
століття, розповіли науковці Черкаського 
обласного краєзнавчого музею. Хоча точ-

ний вік треба ще встановлювати. 
 «Книги потребують дослідження 
та реставрації. Всі вони належали ста-
рообрядцям. Найбільша книга датова-
на, можливо, першою половиною XVII 
століття. Інші — старообрядницькі 
передруки», — зазначають у музеї і 
щиро дякують  пану Тимофію за такий 
щедрий дарунок. ■

НОВИНИ ПЛЮС

Трамп перегляне програму 
військової допомоги Україні
 Президент США Дональд Трамп доручив 
своїй команді з національної безпеки перегля-
нути програму фінансування системи безпеки 
в Україні. Як повідомляє «Європейська прав-
да», про це пише видання Politico з посилан-
ням на високопоставленого чиновника з ад-
міністрації Трампа. За його словами, програ-
му, також відому під назвою «Ініціатива спри-
яння безпеці в Україні», переглянуть для того, 
аби переконатися, що гроші використовуються 
в інтересах Сполучених Штатів. Ідеться про 250 
млн доларів, які США планували виділити Ук-
раїні у 2019 році для вирішення питань безпе-
ки. Автор матеріалу зауважує, що таке рішення 
американський президент прийняв після самі-
ту «Великої сімки», на якому він всіляко «при-
меншував військове вторгнення Москви в Ук-
раїну» і наполягав на поверненні Росії в G7. 
Міністр оборони Марк Еспер і радник iз націо-
нальної безпеки Джон Болтон входять у число 
офіційних осіб, які теж хочуть перегляду про-
грами фінансування. 
 Крім того, пише видання, поки триватиме 
перегляд, гроші не можуть бути виплачені, а 
це означає, що виділення коштів Україні при-
зупиниться. Є також інша, більш суттєва при-
чина перегляду допомоги. 27-28 серпня у Києві 
з візитом перебував радник Трампа з питань 
нацбезпеки Джон Болтон. Він, зокрема, провів 
переговори з президентом України. Як відомо, 
Болтон прибув до Києва, щоб попередити ук-
раїнських партнерів про небажаність оборон-
ної співпраці України з Китаєм. Під час візиту 
він публічно попереджав, що таке партнерство 
викличе наслідки для України. За даними ЗМІ, 
США прагнуть зупинити продаж компанії «Мо-
тор-Січ», зокрема виробничих потужностей та 
інтелектуальної власності, китайським інвесто-
рам. Радник президента США Джон Болтон піс-
ля зустрічі з керівництвом України заявив, що 
застеріг українську владу від шкідливої еко-
номічної співпраці з Китаєм, яка може приз-
вести до крадіжки військових технологій.  Бол-
тон також заявив, що Трамп запланував зуст-
річ із президентом Зеленським у Варшаві на 
початку вересня, де також iтиметься про про-
даж «Мотор-Січі» Китаю.

У Великобританії призупинять 
роботу парламенту
 Рішення прем’єр-міністра Великої Би-
танії Бориса Джонсона тимчасово призупини-
ти роботу парламенту викликало невдоволен-
ня британців. У багатьох містах Сполученого 
Королівства відбулись акції протесту, повідо-
мила агенція «Франс прес». Лідер опозицій-
ної Лейбористської партії Джеремі Корбін на-
звав рішення прем’єра «нищівним ударом по 
демократії». Він заявив, що домагатиметь-
ся вотуму недовіри уряду Джонсона, та ра-
зом iз лідеркою Ліберально-демократичної 
партії Великобританії звернувся до королеви 
Єлизавети II з протестом щодо ініціативи 
Джонсона. Нагадаємо, депутати тимчасово зу-
пинять діяльність після дебатів 9 вересня і від-
новлять її не раніше 14 жовтня.

В Італії домовилися про коаліцію
 В Італії популістський «Рух п’яти зірок» 
і лівоцентристська Демократична партія за-
явили, що дійшли згоди щодо створення ко-
аліційного уряду. Партії домовилися, що на 
посаді прем’єр-міністра залишиться Джу-
зеппе Конте. Якби «Рух п’яти зірок» і Демок-
ратична партія не дійшли згоди, це призве-
ло б до розпуску парламенту і дострокових 
виборів. У попередньому коаліційному уряді 
Італії працювали «Рух п’яти зірок» і права 
партія «Ліга» на чолі з відвертим прихильни-
ком президента Росії Володимира Путіна Мат-
тео Сальвіні. Політик сподівався на достро-
кові вибори, на яких у нього був шанс здобу-
ти абсолютну більшість у парламенті та очо-
лити уряд. ■

■

Тарас МАРУСИК

 До ювілею видатного ук-
раїнського прозаїка і дослід-
ника дав ньої української літе-
ратури, зокрема українського 
літературного бароко, Валерія 
Шевчука видавництво «Кліо» 
випустило унікальне видання 
«Мудрість передвічна. Афориз-
ми давніх українських мисли-
телів ХІ — початку ХІХ ст.». 
Том обсягом у 440 сторінок 
упорядкував ювіляр. Це най-
повніше зібрання авторських 
афоризмів, які творились ук-
раїнськими філософами, пись-
менниками, духовними осо-
бами впродовж XІ — початку 
XIX століть. Видання є, по суті, 
книгою духовно-інтелектуаль-
ного буття українського народу 
за вісім століть.
 Книжні афоризми, як пише 
упорядник, використовували 
здобутки світової літератури, 
так само й індивідуальні здо-
бутки на рівні елітарного розу-
му, а не тільки від національ-
ної традиції. «Отож, — зазна-
чає Валерій Шевчук, — коли 

з’єднати традицію з літератур-
ною — то ось вона: книга книг 
українського народу».
 Зібрані під однією обкла-
динкою концентровані думки 
давніх українських мислителів 
виразно свідчать про багатство 
та розмаїття культурної спад-
щини українського народу, 
глибокі джерела українського 
інтелектуалізму та його бага-
товікову залученість у загаль-
ноєвропейський контекст.
 У книзі зібрано перли мір-
кувань про свободу, віру, іден-
тичність, які досі приховані від 
широкого українського загалу, 
але вони мають велике значен-
ня для усвідомлення українця-
ми своїх духовних цінностей та 
історичної пам’яті.
 Валерій Шевчук як пре-

красний знавець української 
польсько- та латиномовної лі-
тератури констатує, що був час 
стагнації у створенні афоризмів 
«через політичний та культур-
ний розгром Галицько-Волин-
ського королівства, учинений 
польськими загарбниками». 
При цьому він наводить рідкіс-
ний документ під назвою «Пе-
ресторога», що її приписують 
львівському братчику Юрію 
Рогатинцю. Це пересторога не 
лише сучасникам Рогатинця, 
а й нам і, можливо, майбутнім 
поколінням. 
 «А коли задля панування 
очі лупили один одному, один 
одному видираючи і на по-
міч супроти себе довколишніх 
сусідів приводячи, тобто венг-
рів, поляків та литву, — чини-

ли так велике кровопролиття. 
Через те ті помічники, пере-
мігши супостатів їхніх, потім 
і самі перемагали, і дер жава 
Руська в їхні руки переходи-
ла. Відтак церкви Божі з їхні-
ми окрасами грабувалися: зо-
лото, срібло та інше коштовне 
каміння, та книги вибрано, як 
це на очі побачиш у самому ко-
ронному Кракові, повно того і в 
костелах римських...
 І так це вельми пошкодило 
Руській державі, що не могли 
шкіл та наук посполитих роз-
ширити і їх не фундовано, бо 
коли б науку мали, тоді б через 
невідомість та глупство своє не 
прийшли б до такої погибелі… 
нащадки князів руських з віри 
православної на римську вих-
рестились й назвища та імена 
свої поодмінювали, ніби ніко-
ли не були нащадками благо-
честивих прародителів своїх».
 Це лише одна цитата із со-
тень інших, які завдяки видан-
ню, підтриманому Українсь-
ким культурним фондом, дій-
дуть до допитливого українсь-
кого читача. ■

Черкащанин Тимофій Назаренко
скарб подарував музею.
Фото надане Черкаським 

краєзнавчим музеєм.

❙
❙
❙
❙

кубометрів
газу в рік мож-
на заміщувати в 

Україні за рахунок отримання енергії зі сміття, за-
значили в  Державному агентстві з енергоефектив-
ності та енергозбереження.

До 1 млрд гривень
для Києва 
проведуть 

цифрову аерофотозйомку, розповіли у КП 
«Київський інститут земельних відносин».

переселенців
перебувають на обліку в Україні, поін-
формували в Мінсоцполітики.

журналістів
в Україні стикалися з 
кібербулінгом, йдеть-

ся в анонімному опитуванні, проведено-
му ГО «Інститут масової інформації».

українців
не знають, хто був обраний 
депутатом Верховної Ради в 

їхньому мажоритарному окрузі, — такі результати 
опитування фонду «Демократичні ініціативи».

За 21 млн 88% 52,5%Понад 1,4 млн 
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

ЗНАХІДКА

Ящик стародруків
Копайте присадибні ділянки уважно

■

НАЦІЯ

Мудрiсть передвiчна
Вiсiм столiть афоризмiв в однiй книзi

■

Леонід ШКІЛІНДЕЙ

 За дві минулі доби  зброй ні 
формування Російської Феде-
рації та їхні посіпаки 24 рази 
порушили режим припинення 
вогню, обстрілюючи позиції 
наших захисників та об’єкти 
цивільної інфраструктури із 
забороненої Мінськими уго-
дами зброї — мінометів каліб-
ру 120 мм та 82 мм, а також з 
озброєння БМП, гранатометів 
різних систем, великокалібер-
них кулеметів та стрілецької 
зброї.
 На Донецькому напрям-
ку в районі відповідальності 
оперативно-тактичного угру-

повання «Схід» найгарячіше 
було на позиціях Об’єднаних 
сил поблизу Лебединсько-
го, Павлополя, Водяного, 
Мар’їнки, Талаківки. Непо-
далік Широкиного ворог ви-
користовував безпілотний лі-
тальний апарат iз підвісом, 
на якому був закріплений для 
скиду гранатометний постріл 
(ВОГ-17), але завдяки швид-
кому реагуванню та професій-
ним діям наших військових, 
шкоди нашим Збройним си-
лам завдати не зміг. 
 У ніч на 29 серпня росій-
ські окупаційні війська спро-
бували здійснити збройну 
провокацію та обстріляли 

підрозділи полку Нацгвардії 
«Азов» у районі Горлівки. За 
словами Юрія Бутусова, який 
і оприлюднив новину на своїй 
сторінці в «Фейсбуці», «...
під час патрулювання «сірої 
зони» розвідгрупа «Азова» ви-
явила російський підрозділ. 
Під час короткого бою чотири 
російськi найманці знищені 
на місці, один важкопоране-
ний і взятий у полон, йому на-
дається допомога. Захопле-
но документи, зброю, зробле-
но фото- і відеофіксацію спро-
би порушення окупаційними 
військами Мінських угод і 
умов припинення вогню».
 На Луганському напрям-
ку, в районі відповідальності 
оперативно-тактичного уг-
руповання «Північ», про-
тивник обстрілював позиції 
Об’єднаних сил поблизу насе-
лених пунктів Новолугансь-
ке, Зайцеве, Новотошківсь-
ке, Південне, Світлодарськ. 
 За минулу добу втрат не-
має, унаслідок ворожих об-
стрілів один наш воїн отримав 

поранення.
 Поблизу Майорська опів-
дні 28 серпня противник роз-
почав обстріл цивільної інф-
раструктури в районі гумані-
тарного дорожнього коридору 
«Горлівка — Бахмут». Засто-
сував при цьому гранатомети 
різних систем, великокалі-
берні кулемети. Через такі 
дії збройних формувань РФ 
та їхніх посіпак, що станови-
ли реальну загрозу життю та 
здоров’ю мирного населен-
ня, а також персоналу конт-
рольного пункту в’їзду-виїзду 
«Майорське», командувачем 
операції Об’єднаних сил було 
прийнято рішення про тимча-
сове призупинення його робо-
ти. Ввечері того ж дня роботу 
КПВВ «Майорське» відновле-
но.
 До речі, з 1 вересня конт-
рольні пункти в’їзду-виїзду 
(КПВВ), що розташовані на 
лінії зіткнення на Донбасі, пе-
рейдуть на осінній режим ро-
боти, працюватимуть  з 07:00 
год. до 18:30 год. ■

НА ФРОНТІ

Обстрiляли коридор
Пропускнi пункти переходять 
на осiннiй графiк

■
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жителів
«ЛНР» і «ДНР» вважають 
Донбас частиною України, 

про що свідчать дані соціологічного опитування, проведено-
го на замовлення берлінського Центру східноєвропейських і 
міжнародних досліджень.

Понад 50% пільги
для ветеранів російсько-
української війни є май-

же непрацюючими, переконані прав-
ники громадської організації «Юри-
дична сотня».

країн
НАТО прибудуть до 
України військо-

вослужбовці для участі в командно-
штабних навчаннях, повідомляє «Ук-
рінформ».

місце
 у Східній Європі 
піднялася Украї-

на за кількістю авіапасажирів — такі 
результати дослідження pasazer.com 
(Польща).

впродовж наступних 
років зростатиме ВВП 
України після відкриття 

ринку землі, пророкує директорка Світового 
банку у справах України, Білорусі та Молдо-
ви Сату Кахконен. ■
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Інна ТЕСЛЕНКО

 Уже з середини літа 
чимало сімей, які напе-
ред забронювали місця в 
готелях та приватних са-
дибах гостинних закар-
патців вимушені були 
хутко збирати речі й па-
кувати валізи, прибувши 
на місце омріяного від-
починку. Причина на-
стільки ж несподівана, 
наскільки й банальна: 
буяння алергенної амб-
розії, яка гібридною вій-
ною за останні пару-трій-
ку років окупувала най-
чарівніші куточки кар-
патської природи. Як 
відомо, рослина ця облю-
бовує ґрунт, пошкодже-
ний людиною: закинуті 
колись орані поля, місця 
біля будівництв, на сміт-
никах та при дорозі.
 Потужний алерген 
справді не тільки стрімко 
поширюється, а й швидко 
росте. В одинадцяти райо-
нах Закарпатської облас-
ті ще в липні ввели ка-
рантинний режим через 
різке підвищення кон-
центрації амброзії. Але 
щороку кількість пацієн-
тів зi скаргами на алер-
гію на цю рослину тільки 
збільшується. Лікарі ка-
жуть: якщо суха і вітря-
на погода під час цвітін-
ня амброзії, то щодня в 
лікарнях приймають де-
сятки пацієнтів. Тим ча-
сом лікування недеше-
ве, а якщо вчасно не про-
лікуватися, то симптоми 

можуть прогресувати аж 
до розвитку астми. Тому і 
втікають масово туристи 
з чарівних куточків, оспі-
ваних у піснях.
 «Я особисто телефо-
нував кілька разів на «га-
рячі лінії» Мінеколо-
гії та Мінтрансу, які по-
винні опікуватися цим 
питанням. Адже поча-
ла амброзія розмножен-
ня вздовж шляхів міжна-
родного та всеукраїнсь-
кого підпорядкування. 
Й по сьогодні ті дороги 
не обкошуються, належ-
ної профілактики ні цен-
тральна, ні місцева влади 
не проводять,— розпові-
дає мешканець курорт-
ного селища Шаян Сергій 
Герардович Сапунов. — 
Тим часом мало не щод-
ня чую від гостей курор-
ту, що збираються скоро-
тити перебування у нас, 

бо замість оздоровити-
ся, ризикують погірши-
ти здоров’я і собі, і дітям. 
Учора ось сім’я з Дніпра 
вимушена була виїжджа-

ти достроково, побачивши 
таку картину довкола... А 
на «гарячій лінії» кажуть 
— відповідь вам дамо про-
тягом місяця...» ■

НЕБЕЗПЕКА

Ядуча агресія
Чому на Тернопільщині почали 
так серйозно ставитися 
до боротьби з бур’янами

Світлана МИЧКО

 Державною екологічною інспекцією у Тер-
нопільській області за невжиття заходів для бо-
ротьби з бур’янами притягнуто за ст. 52 Кодек-
су України про адміністративні порушення двох 
сільських голів iз Кременецького району. Це пові-
домлення могло б видатися навіть дещо кумедним 
— нічим, мовляв, більше займатися серйозній 
державній установі. Однак тут зовсім не до сміху, 
бо йдеться не про звичайні бур’яни, а про виконан-
ня протоколу Тернопільської облдержадміністра-
ції від 8 липня цього року «Щодо вжиття дієвих 
заходів для покращення стану справ iз ліквідації 
вогнищ розповсюдження борщівника Сосновсько-
го та стихійних сміттєзвалищ уздовж доріг на тери-
торії області». Хто не знає, рослина ця небезпечна 
не лише для людей, а й для довкілля, бо є інвазій-
ним видом, непритаманним для природи України 
взагалі (для чого завезли його колись iз Сибіру — 
це окрема історія), тож активно витісняє місцеві 
види трав’яних і деревних порід. Для людей же, 
особливо дітей, небезпечна тим, що викликає алер-
гійні дихальні подразнення та сильні опіки шкіри, 
які до того ж підступно проявляються не відразу, 
зате з часом можуть призводити навіть до леталь-
них наслідків. Борщівник краще б винищити на-
завжди, але це не так просто, бо через особливостi 
рослини, за висновками екологів, справді ефектив-
ним для цього може бути тільки цілий комплекс 
стратегічно-систематичних методів.
 Отже, на Тернопільщині, як і в усіх сусідніх об-
ластях, iз борщівником борються вже давно, але з 
перемінним успіхом. Тож фахівці стверджують, що 
впродовж кількох останніх років територія «зара-
ження» ним в області (втім, як і в Україні) активно 
збільшується. «Треба робити два-три скошування в 
сезон і не допустити високого росту цього бур’яну. 
Також навесні добре робити обприскування гер-
біцидами, щоб можна було на даній стадії знищи-
ти», — попереджав ще наприкінці травня началь-
ник управління фітосанітарної безпеки головного 
управління Держпродспоживслужби в Тернопіль-
ській області Віталій Панькевич. Тоді ж було запла-
новано обстежити території для визначення масш-
табів проблеми та підготувати програму боротьби з 
шкідником. Однак сильні зливи цієї весни та почат-
ку літа пішли тільки на користь зеленому «агресо-
ру». Відтак уже в червні навіть в обласному центрі 
для боротьби з небезпечною рослиною уклали уго-
ду зі спеціальним підприємством, а комунальни-
ки звернулися до населення з проханням, що якщо 
хтось побачить у місті борщівник, повідомляти про 
це в управління ЖКГ чи черговому міської ради. До 
речі, навіть викошування борщівника — це досить 
специфічна робота, для якої потрібен спецодяг.
 А в країнах ЄС його недарма офіційно віднесе-
но до карантинної групи рослин, в Україні ж цього 
чомусь досі не зроблено. ■

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харківська область

 Позавчора Гутянсь-
кий лісгосп, що на Хар-
ківщині, вже втретє за 
останні два місяці потра-
пив до скандалу загально-
державного рівня. Цього 
разу співробітники під-
приємства побили зні-
мальну групу телекана-
лу «112 Україна», які го-
тували сюжет про масову 
виробку реліктових дубів 
у Золочівському районі 
області. Ситуація склала-
ся так, що епізод iз напа-
дом потрапив до прямого 
ефіру, тому жорстокість і 
свавілля «лісовиків» гля-
дачі змогли на власні очі 
спостерігати в режимі он-
лайн. Журналісти повідо-
мили, що в їхньому авто-
мобілі нападники проби-

ли колеса і погрожують 
перевернути авто разом iз 
водієм, який лишився у 
кабіні. 
 Уже через кілька го-
дин на тих же гутянських 
лісничих поскаржили-
ся детективи НАБУ, що 
під процесуальним керів-
ництвом САП проводили 
обшуки за місцем прожи-
вання посадових осіб під-
приємства. Господар од-
ного з домоволодінь спро-
бував чинити відвертий 
спротив, тому детективи 
змушені були виклика-
ти поліцію. Приїжджали 
правоохоронці й на міс-
це побиття журналістів, 
причому одразу трьома 
підрозділами. Спочатку 
прибули оперативники з 
Золочівського та Дерга-
чівського райвідділів, а 
їм услід — група спецпри-

значенців «Корд». Разом 
вони затримали й доста-
вили на допит 49 учасни-
ків інциденту й відкрили 
кримінальне проваджен-
ня за чотирма статтями — 
перешкоджання законній 
діяльності журналістів, 
групове порушення гро-
мадського порядку, за-
гроза чи насилля жур-
налісту й умисне знищен-
ня чи пошкодження май-
на. Керівники обласного 
управління поліції також 
призначили службову пе-
ревірку оперативникам із 
Золочівського райвідділу, 
які прибули на місце по-
биття журналістів, але не 
стали втручатися у конф-
лікт. 
 Водночас про право-
ву оцінку господарської 
діяльності Гутянського 
лісгоспу поки що нічого 
не відомо. І це при тому, 
що факт масових вирубок 
старих дібров уже двічі 
ставав причиною резонан-
сних скандалів. Як «УМ» 
повідомляла, саме це зе-
лене господарство оглядав 
президент Володимир Зе-
ленський під час свого ві-
зиту до Харківщини й був 
неабияк вражений масш-
табами нищення приро-
ди. Приблизні дані кіль-
кості вирубаних дерев на-
звав директор підпри-
ємства «Жовтневе лісове 
господарство» Руслан Ча-
гаровський, ініціювавши 

ретельну перевірку діяль-
ності колег із Золочівсько-
го району. Але натомість 
потрапив під жор сткий 
прес сам, ризикуючи втра-
тити посаду. Невідомі зло-
вмисники спалили гараж 
його дружини й ініціюва-
ли перевірки діяльності 
самого борця за справед-
ливість. Водночас домог-
тися покарання для осіб, 
які нищать реліктові 
дуби, сьогодні практич-
но неможливо. За даними 
місцевих органів управ-
ління, у першому півріч-
чі цього року в лісах Хар-
ківського облуправління 
обсяг незаконних виру-
бок склав майже 10 тисяч 
кубометрів. Завдані збит-
ки, за найскромнішими 
підрахунками, сягнули 
86 мільйонів гривень, але 
ніхто з чорних лісорубів 
не відповів за скоєне. 
 Ситуація неймовір-
на своєю зухвалістю: 
до органів поліції пере-
дано 85 справ, жодна з 
яких не була розглянута 
у судах. «Наразі вже не-
важко помітити, що ди-
ректор Гутянського ліс-
госпу Сиса у цьому зло-
чинному угрупованні не 
найзначніша фігура, — 
прокоментував ситуа-
цію учора в соціальних 
мережах Руслан Чага-
ровський. — Ниточки 
ведуть до людей набагато 
впливовіших». ■

РЕЗОНАНС

Лісоруби проти 
правдолюбів
Затримали 49 учасників 
інциденту в лісгоспі, де побили 
журналістів i чинили спротив 
оперативникам НАБУ

■

Амброзія навколо туристичних шаянських котеджів
 у Хустському районі.

❙
❙

РЕГІОНИ

Зелена амброзія замість 
«Червоної рути»
Потужний 
алерген стрімко 
поширився 
по всьому 
Закарпаттю

■
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Соломія БОНДАРЕНКО

«ЄС», «Голос» i «Батьківщина» проти
 Напередодні урочистого засідання 
Верховної Ради депутати розподіляли 
місця в комітетах. Головування в Комі-
теті свободи слова віддали партії «Опози-
ційна платформа — За життя», а очоли-
ти його має колишній «регіонал» Нестор 
Шуфрич. Така кандидатура не задоволь-
нила представників «Європейської Солі-
дарності», «Голосу» i «Батьківщини». У 
свою чергу, «ЄС» i «Голос» на офіційних 
сторінках опублікували заяви про те, що 
звертаються до президента та парламен-
ту не допустити Шуфрича до головуван-
ня в комітеті. «Партія «Європейська Солі-
дарність» вважає неприйнятним обрання 
головою Комітету з питань свободи сло-
ва Верховної Ради України представни-
ка «ОПЗЖ» Нестора Шуфрича — близь-
кого соратника Віктора Медведчука — та 
закликає партії «Голос» і «Батьківщи-
на» переглянути свої позиції й публічно 
виступити проти такого призначення», — 
йдеться у заяві «ЄС». Там вважають, що 
справжні погляди «проросійських політи-
ків настільки ж далекі від свободи слова, 
наскільки близька їхня позиція до Росії». 
У свою чергу, в партії «Голос» звернули-
ся до президента України та партії «Слу-
га народу» з вимогою не допустити по-
вернення колишніх «регіоналів» до вла-
ди. «Зокрема, представник партії «Голос» 
на підготовчій підгрупі нової Верховної 
Ради голосував проти призначення Нес-
тора Шуфрича головою Комітету з питань 
свободи слова та порушував це питання на 
загальній групі. На нашу думку, призна-
чати головою Комітету з питань свободи 
слова представника політичної команди, 
яка утискала свободу слова в Україні, не-
припустимо», — заявили в політсилі.
 «Ми наполегливо закликаємо партію 
«Слуга народу» переглянути своє рішен-
ня. Політик, який неодноразово демонс-
трував антиукраїнську позицію, не пови-
нен очолювати парламентський комітет», 
— додали в «Голосі».

Не словом, а ділом
 І це ще не все. У партіях вирішили, що 
заяв недостатньо, тому почали доводити 
це не словом, а ділом. І відкликали своїх 
представників iз цього комітету. Таким 
чином склад комітету зменшився до п’яти 
депутатів: один — від партії «Опозицій-
на платформа — За життя» та чотири — 
від «Слуги народу». Кандидат на посаду 
голови комітету Нестор Шуфрич заявив, 

що він засмучений зменшенням кількості 
членів комітету в той час, коли відбува-
ються напади на журналістів. Представ-
ник «ЄС» Артур Герасимов закликав за-
мінити кандидатуру Шуфрича. За слова-
ми Герасимова, Шуфрич є «одним iз най-
ближчих друзів Віктора Медведчука». 
Проти призначення Шуфрича на цю по-
саду виступили і в медіарусі «Медіа за ус-
відомлений вибір».

Що каже Шуфрич
 Пан Шуфрич такі закиди на його ад-
ресу прокоментував ось як: «Це право 
кожного — висловлювати свою пози-
цію щодо ймовірного мого призначення. 
Будемо працювати — буде можливість 
дати оцінку», — сказав вiн журналіс-
там «Радіо «Свобода». «Якщо мене при-
значать на цю посаду, з приводу плану 
дій, на жаль, ми обмежені, тому що ве-
лика частина повноважень комітету пе-
редана в так званий Комітет гуманітар-
ної та інформаційної політики», — до-
дав політик. «Я пропонуватиму два го-
ловнi аспекти, за якими слідкуватиме 
наш комітет. Це буде фізичний захист 
журналістів, будемо вимагати від пра-
воохоронних органів гарантувати без-
пеку журналістів, незалежно від того, 
який медійний засіб вони представля-
ють, хто там власник і про що вони го-
ворять. І друге питання — забезпечува-
ти захист юридичних осіб, у тому чис-
лі інтернет-видань, тому що ми бачимо, 
що нещодавно були спроби арешту сер-
верів, блокування роботи інтернет-ви-
дань. Зараз ми бачимо ситуацію з «Пря-
мим», «112» і «Ньюзваном». Це все буде 
питанням прискіпливої уваги нашого ко-
мітету і відповідної реакції», — пояснив 
представник «ОПЗЖ».
 У своїй заяві представники руху 
«Медіа за усвідомлений вибір» зазна-
чили: «Лідери та члени цієї політичної 
сили не раз були помічені у використанні 
контрольованих ними медіа задля мані-
пуляцій громадською думкою та пропа-
ганди, зокрема проросійської. Так, один 
iз лідерів «ОПЗЖ» Віктор Медведчук, як 
відомо, послідовно просуває в Україні ін-
тереси країни-агресора, зокрема через 
маніпуляції та цензуру у фактично під-
контрольних йому ЗМІ, про що свідчать 
численні моніторинги медійних громад-
ських організацій». Медіа-рух нагадав, 
що нинішні члени «ОПЗЖ» входили до 
складу Партії регіонів і багато з них голо-
сували за «диктаторські закони» 16 січ-
ня 2014 року, які, серед іншого, обмежу-
вали свободу слова. ■

Малюнок Володимира СОЛОНЬКА.❙

ВІДДІЛ КАДРІВ

Не добив темниками 
— тепер очолить
Депутат від «Опозиційної платформи — За життя» 
Нестор Шуфрич може стати головою Комітету 
з питань свободи слова

■

Соломія БОНДАРЕНКО

Гімн, оплески та п’ята річниця 
Іловайська
 Від самого ранку під стінами пар-
ламенту зібралися мітингувальники. 
Представники громадського руху «Чес-
но» закликали новообраних депутатів 
не кнопкодавити та не порушувати рег-
ламент. Із плакатами в руках «Не чі-
пай кнопки ближнього свого» активіс-
ти спонукали парламентаріїв до від-
повідальної роботи.
 О 10-й годині новообрані депутати, 
зайнявши робочі місця, чекали на при-
їзд президента, щоб розпочати урочисте 
засідання. Трохи із запізненням голова 
парламенту Андрій Парубій привіталь-
ним словом відкрив урочисте засідання 
Верховної Ради. Гімн у виконанні хору 
Верьовки та оплески новообраних депу-
татів. Відразу після Гімну Андрій Па-
рубій згадав про п’яту річницю Іловай-
ського котла та оголосив хвилину мов-
чання за загиблими. 
 На урочистому засіданні Верховної 
Ради були присутні президент Володи-
мир Зеленський, попередні президенти 
Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор 
Ющенко та Петро Порошенко, нардепи 
попередніх скликань, чинний прем’єр-
міністр Володимир Гройсман, генпро-
курор Юрій Луценко, члени ЦВК, суд-
ді Конституційного Суду та інші. Піс-
ля оголошення списку присутніх гос-
тей найстарший депутат — 78-річний 
Юлій Іоффе від «Опозиційної платфор-
ми — За життя» — зачитав текст прися-
ги народного депутата. Після того як де-
путати склали присягу, в залі Верховної 
Ради було виконано духовний гімн «Мо-
литва за Україну». Загалом урочисте за-
сідання тривало близько 30 хвилин, піс-
ля чого депутати до 13-ї години оголоси-
ли перерву. 
 За день до урочистого засідання Цен-
тральна виборча комісія нарешті за-
реєструвала всіх 424 депутатів. Це вже 
вдруге в історії України народних об-
ранців буде не 450, а на 26 осiб менше. 
А все через анексію Криму, адже на пів-
острові вибори до парламенту не прово-
дили. Тому й місця під куполом будуть 
порожнiми.

Куди ж без скандалів?
 Після засідання депутати пішли 
підписувати присяги й отримувати де-
путатські посвідчення та значки. Під 
час вручення депутатських посвідчень 
у Раді виник скандал. Представни-
ки апарату Ради відмовилися видава-
ти депутатське посвідчення Сергію Ру-
дику, депутату від «Слуги народу», на 
підставі листа керівника секретаріату 
ЦВК і не дали йому підписати присягу, 
бо перемогу Рудика оскаржують у суді. 
«Я вже викликав сюди «102», бо в на-
шій державі знайти крайнього потім 
буде неможливо. Є сайт ЦВК, де зафік-
сована моя перемога. І лист голови сек-
ретаріату не може завадити мені бути 
депутатом», — заявив журналістам Ру-
дик. В. о. керівника апарату Верховної 
Ради Петро Боднар наголосив стосов-
но конфлікту з Рудиком: «Треба доче-
катися рішень судів, і ЦВК нам повідо-
мить, коли можна видати йому посвід-
чення».
 Відразу після урочистого засідання 
23 депутати-самовисуванці об’єдналися 
в депутатську групу «За майбутнє». Про 
це повідомив позафракційний Дмитро 
Лубинець. Група матиме права фракції 
i зможе делегувати своїх кандидатів до 
комітетів i Лічильної комісії. Лубинець 
не назвав прізвища нардепів, які ввій-
дуть до групи.

Хто буде в Кабміні? 
 Першочерговим питанням, яке ма-
ють вирішити депутати, стане Кабінет 
Міністрів. Народний депутат від «Слуги 
народу» і кандидат на посаду голови Ко-
мітету з питань охорони здоров’я Михай-
ло Радуцький iнформував, що в. о. голо-
ви МОЗ Уляну Супрун не залучатимуть 
до роботи, а її місце займе професійніша 
людина. А от хто залишиться в новому 
Кабміні — так це міністр фінансів Окса-
на Маркарова. Про це сказав народний 
депутат від «Слуги народу» Давид Ара-
хамія. «Наскільки я знаю, Маркарова 
точно залишиться. Вона професійна лю-
дина, нам треба готувати бюджет», — до-
дав він. Але на цьо му не все. Арсен Ава-
ков, найімовірніше, також залишиться 
на посаді керiвника МВС. Його кандида-
туру закликав підтримати Володимир 
Зеленський на засіданні фракції «Слу-
ги народу», яка проходила напередодні 
урочистого засідання. 
 Наймовірніше, очолить Кабінет 
Міністрів заступник глави офісу прези-
дента Олексій Гончарук, а от на посаду 
міністра закордонних справ запропону-
вали Вадима Пристайка. За словами де-
путата від «Слуги народу» Микити По-
тураєва, Володимир Зеленський запро-
понує на посаду генерального проку-
рора Руслана Рябошапку, а на посаду 
голови СБУ — Івана Баканова. Енерге-
тикою та екологією завідуватиме керів-
ник сектору «Енергетика» BRDO Олек-
сій Оржель, повідомив депутат від «Слу-
ги народу» і представник президента в 
Кабміні Андрій Герус. Міністром оборо-
ни стане Андрій Загороднюк. 

Хто головний у парламенті?
 Головами фракцій стануть: «Слуга 
народу» — Давид Арахамія, «Опози-
ційна платформа — За життя» — Юрій 
Бойко та Вадим Рабінович, «Батьків-
щина» — Юлія Тимошенко, «Європей-
ська Солідарнiсть» — Артур Герасимов 
та Ірина Геращенко, «Голос» — Сергій 
Рахманін, депутатської групи «За май-
бутнє» — Віктор Бондар i Тарас Батен-
ко. 
 Головою Верховної Ради, швидше за 
все, буде Дмитро Разумков, його заступ-
ником — колега по партії Руслан Сте-
фанчук. А от хто сяде у крісло другого 
віце-спікера, поки остаточно невідомо, 
адже «Європейська Солідарність» на 
цю посаду висунула лідера кримських 
татар Мустафу Джемілєва. Самовису-
ванці пропонують у віце-спікери Ірину 
Констанкевич. Водночас «Батьківщи-
на» вирішила повторно висунути свою 
кандидатуру на посаду віце-спікера — 
це Олена Кондратюк.
 Напередодні ж урочистого засідання 
Верховної Ради відбувся з’їзд фракції 
«Слуга народу». У підсумку пообіцяли, 
що першочерговими рішеннями стане 
закон про імпічмент президенту, зняття 
депутатської недоторканності, введуть 
відповідальність за кнопкодав ство та 
прогули, а ще скоротять кількість на-
родних обранців для Верховної Ради на-
ступного скликання. Цифрою 465 шо-
кував представник президента в пар-
ламенті Руслан Стефанчук. Адже саме 
стільки змін він хоче внести до Консти-
туції. Це при тому, що Конституція Ук-
раїни складається зі 161 статті. Водно-
час Стефанчук зауважив, що всі ініціа-
тиви втілити в життя відразу навряд чи 
вдасться, оскільки для цього потрібна 
конституційна більшість.

Коаліція з однієї фракції
 Фракція парламенту «Слуга наро-
ду» працюватиме на засіданні Ради на 
правах коаліції, заявив Дмитро Разум-
ков. Кількість депутатів фракції — 254, 
що становить більшість. ■

ПАРЛАМЕНТ

Рекордна 9-та
Урочисте засідання Верховної Ради дев’ятого 
скликання: як депутати склали присягу 
та що пообіцяли зробити

■
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Микола ПАЦЕРА
Київ

 Вiднедавна в Києві, надто ж на його лі-
вому березі, з’явилося чимало оригіналь-
них контейнерів із логотипом «Кошик 
добра», у які всі бажаючі можуть склас-
ти непотрібні їм, але потрібні іншим, одяг, 
взуття, іграшки та інші речі. Хто ж роз-
ставив по місту ці «кошики» і куди потім 
потрапляє зібране в них «добро»?
 До зеленого контейнера у вигляді шафи 
з написом «Кошик добра» під’їхав вантаж-
ний бусик, із якого вийшли кремезний чо-
ловік та юнак. Старший відчинив дверця-
та — і вони стали перевантажувати паке-
ти з домашніми речами в автобус. До них 
підійшла худорлява літня жінка і зі сльо-
зами на очах розповіла, що недавно випи-
салася з лікарні, де їй зробили складну опе-
рацію, після чого вона схудла майже на 20 
кілограмів. «Тепер весь мій одяг на мене 
завеликий, то чи не могла б я тут вибрати 
собі щось підходяще, а натомість принесу 
свої майже нові речі?» — попросила вона. 
«Будь ласка, ми навіть вам допоможемо», 
— припросив чоловік і став вибирати в па-
кетах потрібне вбрання. Через кілька хви-
лин сльози горя жінки змінилися сльозами 
радості і вдячності — вона вже мала хусти-
ну, блузку, сукню, спідницю та інший одяг 
і, притиснувши пакет до грудей, понесла їх 
додому...
 Свідком такої хвилюючої сцени був я 
нещодавно на бульварі Кольцова, де біля 
супермаркету «Сільпо» з’явився контей-
нер для збору вживаних речей. Тож із 
журналістської цікавості познайомився 
з цими людьми, які допомогли бідній літ-
ній жінці. Ними виявилися Олександр 
Кайдаш із сином Андрієм. Старший роз-
повів, як він організував перший у Києві 
благодійний фонд «Кошик добра». Кіль-
ка років тому він був у бізнесових спра-
вах у Гамбурзі, де й побачив розмальо-
вані бокси з написами «Старий одяг», у 
які місцеві мешканці складали пакети з 
ним. Це його дуже зацікавило, і чоловік 

став розпитувати про них у знайомих, які 
тут проживали вже давно, а також почи-
тав інформацію в інтернеті і, зрештою, 
познайомився з німцем, котрий займав-
ся цим соціальним бізнесом. Він не лише 
розповів про всі його нюанси, а й показав 
українцю весь процес — від збору одягу до 
його сортування та роздачі незаможним 
та безхатченкам. Олександр Кайдаш та-
кож загорівся ідеєю організувати подібне 
у Києві. «Я зрозумів, що в такому соціаль-
ному підприємництві є декілька корисних 
складових, — розповів бізнесмен. — Пере-
дусім, це — допомога літнім та людям без 
житла, дітям-сиротам, мамам-одиначкам, 
іншим малозабезпеченим, хто не може ку-
пити собі новий одяг. По-друге, виручка 
киян, у яких є зайві хороші речі, котрими 
вони не користуються, а викинути їх шко-
да. Та й, у деякій мірі, очищення міста від 
побутових відходів, які потрібно вивози-
ти, за що мерія навіть платить компенса-
цію. А також частину такого одягу реалі-
зують, отримуючи певні кошти».
 Повернувшись до Києва, Олександр 
вирішив спробувати запровадити такий 
проект за власні кошти в столиці, адапту-
вавши його до наших реалій і розширив-
ши «асортимент» не лише одягом, а й ін-
шими речами. Він ледве розшукав в Ук-
раїні фірму, яка за два місяці виготовила 
20 спеціальних контейнерів. Сам же при-
дбав вантажного бусика для збору одягу і 
зареєстрував благодійний фонд «Кошик 
добра», до якого долучилася й дружина 
Лариса, котра, зокрема, займається сор-
туванням і пакуванням речей, а також на-
лагоджуванням контактів із потенційни-
ми клієнтами, зокрема дитбудинками, бу-

динками для літніх людей, соцслужбами. 
Більшість добротного одягу вони безкош-
товно передають цим нужденним, частину 
реалізують через власний інтернет-мага-
зин, і виручені кошти також направляють 
на благодійність, а непридатні до вжитку 
речі пускають на ганчірки, які також про-
дають промисловим підприємствам, зокре-
ма машинобудівним, суднобудівним, енер-
гетичним, та приватним фірмам.
 «Беручись за цей проект, я навіть не 
думав, що він матиме такий попит і резо-
нанс, — додає Олександр Кайдаш. — Ми 
поставили бокси біля торгових центрів, 
супермаркетів, ОСББ та в інших людних 
місцях, і громадяни дуже активно відгук-
нулися на збір речей. Контейнери напов-
нюються буквально за день-два. Для їх 
сортування ми орендували склад на Бор-
щагівці, хоча на правому березі у нас вста-
новлено лише один такий бокс, але ми шу-
кали, де найдешевша оренда приміщен-
ня, оскільки проект ще неприбутковий. 
Цікаво, що в здаванні речей беруть актив-
ну участь і молоді люди, а також вони ку-
пують їх у інтернет-магазині та підтриму-
ють нас у соціальних мережах. Ми ж ста-
раємося допомогти якомога більшій кіль-
кості нужденних, оскільки я отримую від 
цього велике задоволення. Навіть не міг 
стримати сліз, коли ми привезли 18 міш-
ків одягу, дитячих речей та іграшок у дит-
будинок села Копилів, і трирічний хлоп-
чик схопив великого ведмедя, притис до 
себе і заявив: «Тепер я буду спати з ним за-
мість мами»... Нещодавно відправили 40-
кілограмову посилку в Луцьк матері-оди-
начці, яка народила дитину, з памперса-
ми, повзунками, сорочечками, іграшка-

ми. Допомогли також десяткам людей без 
житла».
 Проект розгортається, тож його ор-
ганізатор повен планів на майбутнє. Фонд 
подав заявку до міськадміністрації на 
встановлення 70 контейнерів по Києву, 
а також налагоджує контакти з департа-
ментом соціального захисту на предмет 
пошуку людей, які потребують допомо-
ги. «Кошик добра» вже порадував своїми 
речами пацієнтів геріатричного центру, 
а також за підтримки управління соцза-
хисту бере участь у благодійному ярмар-
ку. Вони активно шукають людей, яким 
потрібна допомога в усіх регіонах Украї-
ни і згодом, можливо, встановлюватимуть 
свої контейнери і в інших містах. Поки що 
ж хочуть розширюватися в столиці. Тож 
шукають транспорт, приміщення, праців-
ників для сортування речей і волонтерів. 
Та сподіваються на подальшу підтримку 
киян у цій благородній справі. ■

Тетяна ПАРХОМЧУК

Ну що, продовжуємо сатирикон? 
Шерочка з машерочкою на бю-
джетному танцмайданчику, куди 
не було запрошено ні глядачів, ні, 
не дивуйтесь, інших учасників про-
цесу складання головного кошто-
рису країни на наступний рік.
Головний фінансовий документ- 
2020 може стати бюджетом спо-
тикання нової влади буквально 
з парламентського порогу та 
перших днів роботи нового уря-
ду, оскільки верстається в ціл-
ковитій утаємниченості від усіх 
причетних до його формування 
одноосібно Міністерством фі-
нансів.

Зовнішні борги vs потреби 
українців
 Зазначимо, що бюджет ба-
зується згідно з позиціями бю-
джетної резолюції. У цьому 
році вона повинна була склада-
тись на три роки. Але уряд її до 
парламенту так і не подав, тому 
що не вдалось узгодити необ-
хідні показники між міністер-
ствами, і першою чергою — со-
ціальні. Утаємничені в процес 
стверджують, що у декотрих 
міністерств й Мінфіну було аб-
солютно різне бачення розмірів 
цих показників. Але якщо рані-
ше Міністерство фінансів узгод-
жувало всі необхідні складові 
з усіма іншими міністерства-
ми, то за ниніш ньої нової полі-
тичної ситуації всі позиції усіх 
міністерств просто не беруть-
ся до уваги. Відтак можна при-
пустити, що бюджет уже давно 
сформовано, а очільнику Мінфі-
ну гарантовано збереження по-
сади в наступному уряді. От чи 
дає це гарантії українцям, що 
їхні нагальні потреби не будуть 
так само злиті в унітаз, як злили 
цілковитим ігнором і відсутніс-
тю запитів усі можливі фінан-
сові пропозиції міністерств? 

 А тепер строкові кроки при-
йняття головного кошторису 
країни в парламенті: бюджет 
— це політичний документ, що 
визначає пріоритети фінансу-
вання згідно з програмою Кабі-
нету Міністрів і має подаватись 
до Верховної Ради не пізніше 15 
вересня. Для цього новий Каб-
мін повинен оприлюднити про-
граму дій, згідно з якою виз-
начатимуться пріоритети со-
ціально-економічної політики, 
під які й формується бюджет 
наступного року. Але досі ми 
всі не маємо навіть дуже при-
близних уявлень про програ-
му дій  уряду. Ну, хіба що в цій 
безпросвітній історії видніють-
ся декотрі обриси лише одно-
го вже зазначеного міністерс-
тва — фінансів. Повертаючись 
до аналізу попереднього періо-
ду діяльності Мінфіну в уряді 

Гройсмана, вирізняємо безу-
мовний пріоритет відомства у 
виконанні зовнішніх боргових 
зобов’язань. Зазначимо, що в 
нинішньому бюджеті на пога-
шення зовнішнього боргу спря-
мовується більше 400 млрд гри-
вень. 
 А, наприклад, для того, аби 
підняти зарплату працівникам 
освіти з 1 січня 2020 року, необ-
хідно виділити 15 млрд грн з де-
ржавного й 5 млрд грн із місце-
вих бюджетів. Ця сума викли-
кала дискусію в Кабміні, для 
Міністерства фінансів вона зда-
лась завеликою. Ініціаторами 
підняття зарплати вчителям 
була розроблена схема підви-
щення, де й пропонувались 
варіанти відповідей на питан-
ня: де брати гроші. Наприклад, 
75% приватного сектору пра-
цює на мінімальній зарплаті. 

Якщо ж підняти її розмір, 
можна отримати ресурс у виг-
ляді збільшених відрахувань, 
аби перекрити потреби місце-
вого самоврядування для фі-
нансування цих видатків. Далі 
— розглядався варіант скоро-
чення видатків зі сплати зов-
нішніх боргів на 15 млрд грн, зі 
збільшенням дефіциту держав-
ного бю джету на цю ж цифру — 
й перше, й друге залишатиметь-
ся у рамках дозволених пара-
метрів. Але все це мало б вирі-
шуватись шляхом узгоджень, а 
їх, як уже зазначалось, не було. 
Тому точно наразі не відомо про 
майбутнє зарплат учителям і 
взагалі, чи будуть і як будуть 
враховані потреби соціально 
вразливої частини суспільства? 
Скажімо, попередньо в уряді 
Гройсмана пропонувалось, аби 
в 2020 році підняти розмір міні-
мальної зарплати до 5000 гри-
вень. А яка сума буде закладена 
новим Кабміном, й чи передба-
чається взагалі зростання міні-
мальної зарплати? Так само, як 
і немає відповіді на запитання 
про майбутнє субсидій, індексу-
вання пенсій і т.д.

Улюблені граблі у тому 
ж кутку
 І ще одне запитання без від-
повіді. Яким чином можна про-
понувати проект бюджету до 15 
вересня, якщо формування і ро-
бота нового складу уряду поч-
неться також у першій поло-
вині вересня? Адже формуван-
ня бюджету проходить декілька 
етапів, перший, його ми вже за-

значили — надсилання запитів 
про потреби до міністерств. 
Далі всі запити мають узгоджу-
ватись в уряді, а потім Кабмін 
за них голосує і вже після цього 
подає на затвердження до пар-
ламенту.
 Перше засідання Верховної 
Ради нового скликання відбуло-
ся вчора, і одразу ж плануєть-
ся запуск роботи нового скла-
ду Кабінету Міністрів. Рухати-
ся по орбіті міністерських вісей 
новим міністрам і прем’єру до-
ведеться з нереально великим 
прискоренням, аби до 15 вере-
сня бути в темі й готовими осяг-
нути задачі, зрозуміти, скільки 
грошей необхідно для очолюва-
них галузей, які вони взагалі, 
ці галузі, як вони повинні роз-
виватись, ну і... де прокол (усе 
може бути). 
 До слова, традицію прий-
мати бюджет під дзвін бокалів 
біля новорічної ялинки пола-
мав уряд Володимира Гройсма-
на. Тому чи піде новий Кабмін 
на танці на улюблених граблях 
попередників, і покаже його 
налаштування на відповідаль-
ну роботу. Утім можна відра-
портувати про готовий бюджет 
і 15 вересня, а потім одразу від-
правити на доопрацювання, чи 
кардинальне перепрошивання, 
це вже як піде. Наслідки зале-
жатимуть від того, чи делегує 
президент Володимир Зеленсь-
кий повноваження новому уря-
ду, чи включить режим ручного 
керування. 
 Ця ситуація створює і мож-
ливості, і великі ризики, бо чи 
може тотальна перемога од-
нієї політичної сили й створен-
ня монофракції бути плюсом 
для країни? На це питання те-
оретично є відповіді, але вигля-
дає переконливіше практичний 
досвід, і от той, що є в нас, на-
штовхує на не дуже оптимістич-
ні висновки. ■

ВЛАСНА СПРАВА

Не з чужого плеча
«Кошики добра» виручають бідних

■

Вiд добра добра шукають.
Фото з сайта blogspot.com.

❙
❙

НАШІ ГРОШІ

Запитання без відповідей
Бюджет 2020: камінь спотикання політичної переправи?

■

Аби підняти зарплату вчителям з 1 січня 2020 року, у Держбюджеті наступного 
року треба знайти 20 млрд гривень, — нинішній Кабмін їх не бачить.

❙
❙



КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 5.15 ТСН

09.30 «Життя великих 

людей»

10.30 «Одруження наосліп»

12.20 «Міняю жінку»

14.00 «Сімейні мелодрами»

15.00 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама «Наречена 

зі Стамбула»

20.45, 21.45 Комедія «Свати»

22.45 «Гроші-2019»

00.00 «Танці з зірками-2019»

03.45 Т/с «Центральна 

лікарня»

ІНТЕР

03.35, 2.30 «Орел і решка. 

Шопінг»

05.00, 4.30 «Школа доктора 

Комаровського. 

Невідкладна допомога»

05.25, 22.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з «Інтером»

09.20, 18.00, 19.00, 1.45 

«Стосується кожного»

11.15, 12.25 Х/ф 
«Смертельна 
помилка»

12.00 «Новини»

13.50 Х/ф «Вождь Біле 
Перо»

15.50 «Жди мене. Україна»

20.00, 3.45 «Подробиці»

21.00 Т/с «Слідчий 

Горчакова-2»

23.50 Т/с «Ілюзія щастя»

00.50 «Речдок»

04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.20, 3.10 Реальна містика

13.20, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливості

16.00, 23.30 Історія одного 

злочину

18.00 Т/с «Пошта»

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Капітанша»

01.45 Телемагазин

02.15 Зоряний шлях

НОВИЙ КАНАЛ

03.50 Зона ночі

05.50 Абзац

06.45, 8.05 Kids Time

06.50 М/с «Том і Джеррі»

08.10 М/ф «Тарзан і Джейн»

09.50 Х/ф «Фантастична 

четвірка»

11.50 Х/ф «Зелений 

ліхтар»

14.00 М/ф «Холодне серце»

16.00 Х/ф «Перлини 

дракона: Еволюція»

17.20 Х/ф «Мачо і Ботан»

19.50 Х/ф «Мачо і Ботан-2»

22.00 Т/с «Медфак»

00.10 Х/ф «Кокні проти 

зомбі»

02.00 Т/с «Спецзагін «Кобра»

ICTV

04.40 Скарб нації

04.50 Еврика!

04.55 Служба розшуку дітей

05.00 Т/с «Відділ 44»

05.45 Громадянська оборона

06.40 Факти тижня

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.10 Не дай себе обдурити

11.00, 13.20 Секретний фронт

12.45, 15.45 Факти. День

13.55 Х/ф «Макс Стіл»

15.35, 16.20 Х/ф «Валеріан 

та Місто тисячі 

планет»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.15 Більше ніж правда

21.20 Т/с «Папаньки»

22.15 Свобода слова

23.55 Х/ф «Повітря»

01.40 Стоп

5 канал

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

07.15, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.20, 12.45, 15.55, 18.15 

Погода в Україні

07.25, 8.35 Огляд преси

07.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 22.55, 

23.55, 1.10 Погода на 

курортах

08.25, 10.10 Полігон

09.25, 17.40 Час громади

11.10, 12.25, 13.10, 17.10 

Інформаційний день

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

14.10 Медекспертиза. Поради

16.10, 21.00, 2.15, 5.15 

Машина часу

18.20, 19.30, 0.25, 1.15 

Інформаційний вечір

23.15 Лінійка документальних 

проектів

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00 Top Shop

05.30, 13.25, 17.45, 3.00 

«Випадковий свідок»

05.35 Х/ф «Найостанніший 
день»

07.20 Х/ф «Секретний 
ешелон»

09.10 Х/ф «Каблучка з 
Амстердама»

10.45, 19.30 Т/с «Той, що 

читає думки»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 

«Свідок»

12.50 «Таємниці світу»

14.00, 3.40 «Речовий доказ»

14.45, 21.20 Т/с «Хейвен»

16.50 «Легенди бандитської 

Одеси»

17.20 «Легенди карного 

розшуку»

18.20 «Свідок. Агенти»

23.45 Т/с «Закон і порядок»

01.30 «Таємниці 

кримінального світу»

04.35 «Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00, 06.30 Д/с 

Середземномор’я

07.00 Новини 

07.05, 07.15, 07.30, 07.40 М/с 

«Вруміз»

08.00 Новини 

08.05 Морська кухня. 

09.00 Новини 

09.05, 09.30 Аромати Колумбії

10.00 Т/с Еліза. 12+ 

10.45, 11.15 Відкривай 

Україну з «Суспільним»

11.50 Замки Британії. 

12.35 Д/с «Мегаполіси»

13.05 Концертна програма. 

Зустріч епох. 

Вівальді — Гайдн

14.15 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом.

14.40 Культура фестивалів

15.35 Неповторна природа

16.10 РадіоДень

16.50 Морська кухня 

17.40 UA.Музика. Кліп.

18.00 Новини

18.25 Тема дня

18.50 Культура діалогу

19.20 Лекторій. 

19.45 Д/с «Мегаполіси»

20.10 Всесвітня Природна 

Спадщина. 

21.00 Новини 

21.25 Вікно в Америку

21.40 UA.КУЛЬТУРА. 

Спецпроекти, 

фестивалі. Найкраще

22.00, 22.15, 22.25, 22.45 

Відкрита ніч. Найкраще

23.00 Новини 

23.25 Тема дня

00.15 Вікно в Америку

00.35 Концертна програма. 

Хорея Козацька

02.00 РадіоДень

02.40 Юрій Андрухович. 

Розстріляне 

відродження. 

Українська культура 10-

30-х років ХХ століття

03.15, 03.20 Дивацькі історії 

України

03.30 Шахтарська зміна

03.50, 04.05 Пліч-о-пліч

04.15 Супер-Чуття.

04.40 Орегонський путівник

05.10, 05.30 РадіоДень

05.50 Погода

СТБ

06.45 Х/ф «Знахар»
09.20, 21.00 Т/с «Кріпосна»

10.15 Т/с «Коли ми вдома»

12.20 МастерШеф

15.10, 19.00, 23.45 Хата на тата

17.30, 23.00 Вікна-Новини

18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

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»

16.15 «Кримінал»

17.00 «Ситуація»

18.10 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Підсумки»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 «Помста природи»

09.30, 18.15 «Спецкор»

10.10, 18.50 «ДжеДАІ»

10.50, 19.25, 20.30 Т/с 

«Ментівські війни. 

Харків-2»

14.45 Х/ф «Битва проклятих»
16.20 Х/ф «Напролом»
21.35 Т/с «Касл-5»

23.10 Т/с «Касл-6»

00.55 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00 Топ-матч

06.10 «Гент» — «Серкль 

Брюгге». Чемпіонат 

Бельгії

08.10 «Олімпік» — 

«Шахтар». Чемпіонат 

України

10.00 «Великий футбол»

11.45, 3.50 «Автогол»

12.00 «Вільярреал» 

— «Реал». Чемпіонат 

Іспанії

13.50 «Кальярі» — «Інтер». 

Чемпіонат Італії

15.40, 22.30 Футбол NEWS

16.05 «Осасуна» 

— «Барселона». 

Чемпіонат Іспанії

17.55 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру. Прем’єра

18.50 «Баварія» — «Майнц». 

Чемпіонат Німеччини

20.40 «Лаціо» — «Рома». 

Чемпіонат Італії

22.50 Чемпіонат Німеччини. 

Огляд туру. Прем’єра

23.45 «Брюгге» — «Генк». 

Чемпіонат Бельгії

01.30 Передмова до 5-го та 

6-го турів. Відбір до 

Євро-2020 р.

02.00 «Аталанта» — 

«Торіно». Чемпіонат 

Італії

04.05 «Ворскла» 

— «Олександрія». 

Чемпіонат України

ФУТБОЛ-2

06.00 «Осасуна» 

— «Барселона». 

Чемпіонат Іспанії

07.50, 11.50 Топ-матч

08.00 «Мец» — «ПСЖ». 

Чемпіонат Франції

09.50 «Автогол»

10.05 «Львів» 

— «Маріуполь». 

Чемпіонат України

11.55 «Аталанта» — 

«Торіно». Чемпіонат 

Італії

13.45 «Уніон» — «Боруссія» 

(Д). Чемпіонат 

Німеччини

15.30 «Олімпік» — 

«Шахтар». Чемпіонат 

України

17.15, 0.00 «Великий футбол»

19.00 Передмова до 5-го та 

6-го турів. Відбір до 

Євро-2020 р. Прем’єра

19.30 «Вільярреал» 

— «Реал». Чемпіонат 

Іспанії

21.20 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру. Прем’єра

22.15 «Ворскла» 

— «Олександрія». 

Чемпіонат України

01.45 Чемпіонат Франції. 

Огляд туру. Прем’єра

02.40 «Баварія» — «Майнц». 

Чемпіонат Німеччини

04.30 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру

05.25 Передмова до 5-го та 

6-го турів. Відбір до 

Євро-2020 р.

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.20, 14.05 Правда життя

09.25, 17.50 Таємниці 

Міссісіпі

10.25, 16.50 Погляд 

зсередини

11.25 Місця сили

12.10 Прихована реальність

12.55, 0.30 Речовий доказ

15.05, 23.40 Заборонена 

історія

15.55, 21.45 Останні племена

18.50, 20.50 Фантастичні 

історії

19.50 Прихована правда

22.40 Планета Земля

01.40 Містична Україна

02.25 Ризиковане життя

К1

06.30 Top Shop

07.45 М/с «Каспер»

08.30 «Вірю не Вірю»

10.25 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

12.10 Х/ф «Герцогиня»
14.15 «Орел і решка. Навколо 

світу»

15.20 «Орел і решка. 

Морський сезон»

17.15 Т/с «Доктор хто»

20.10 Т/с «Доктор хаус»

22.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

23.00 Х/ф «Машина часу в 
джакузі»

00.50 «Орел і решка. Шопінг»

01.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.45 М/ф «Супергерой»

11.15 Т/с «Рання пташка»

13.00, 20.00 Одного разу під 

Полтавою

14.00, 19.00 СуперЖінка

15.00 4 весілля

17.00, 2.00 Панянка-селянка

21.00 Танька і Володька

23.00 Т/с «Хамелеон»

00.00 Сімейка У

01.00 Т/с «Домашній арешт»

03.00 Теорія зради

03.50 БарДак

04.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

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, 11.15 Т/с «Галерея 

Вельвет»

10.55, 14.15 Телепродаж

12.35 «Аромати Чилі»

13.10 Бюджетники

13.45 #ВУКРАЇНІ

14.30 «Аромати Шотландії»

15.15 «Морська кухня»

17.15, 23.35, 5.40 Своя земля

17.30 Перша шпальта

18.25, 2.25 Тема дня

19.30 Разом

19.55 Д/ф «Шамварі: 

територія диких тварин»

20.30 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

21.30 «Зворотний відлік»

00.00 Телепродаж Тюсо

03.15 Схеми. Корупція в 

деталях

03.45 Розсекречена історія

04.40 Спільно
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 5.20 ТСН

09.30 «Життя великих 

людей»

10.30 «Одруження наосліп»

12.20 «Міняю жінку»

14.00 «Сімейні мелодрами»

15.00 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама «Наречена 

зі Стамбула»

20.45, 21.45 Комедія «Свати»

22.45 «Міняю жінку-14»

00.30 Драма «Три білборди 

за межами Еббінга, 

Міссурі»

02.30 Т/с «Центральна 

лікарня»

ІНТЕР

05.25, 22.00 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 17.40 
Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 
«Інтером»

10.00 «Корисна програма» 
Прем’єра

11.00 Т/с «Не жіноча робота»
12.00 «Новини»
12.25 Х/ф «007: Людина із 

золотим пістолетом»
15.00 Т/с «Дієві ліки»
15.50, 16.45, 0.50 «Речдок»
18.00, 19.00, 1.45 «Стосується 

кожного»
20.00, 3.45 «Подробиці»
21.00 Т/с «Слідчий 

Горчакова-2»
23.50 Т/с «Ілюзія щастя»
02.30 «Орел і решка. Шопінг»
04.30 «Школа доктора 

Комаровського. 
Невідкладна допомога»

04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.20, 3.10 Реальна містика

13.20, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливості

16.00, 0.00, 2.10 Історія 

одного злочину

18.00 Т/с «Пошта»

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Капітанша»

23.20 Контролер

01.40 Телемагазин

02.30 Зоряний шлях

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Служба розшуку дітей

03.05, 2.50 Зона ночі

04.10 Абзац

06.00, 7.00 Kids Time

06.05 М/с «Том і Джеррі»

07.05 Т/с «Друзі»

08.20 Т/с «Бібліотекарі»

10.10 Т/с «Абсолютно 

секретно»

12.10 Х/ф «Знаки»

14.20, 22.00 Т/с «Медфак»

16.00, 21.00 Вар’яти

17.00 Хто зверху?

00.10 Х/ф «Зло»

02.00 Т/с «Спецзагін 

«Кобра»

ICTV

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.25 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35, 20.15 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини з Костянтином 

Стогнієм

10.10 Більше ніж правда

11.05, 23.25 «На 

трьох»

11.35, 13.20, 21.20 Т/с 

«Папаньки»

12.45, 15.45 Факти. День

14.00, 16.20 Х/ф «Копи на 
підхваті»

16.30 Х/ф «Брати Ґрімм»
18.45, 21.00 Факти. Вечір

01.15 Т/с «Володимирська, 

15»

02.50 Стоп

5 канал

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, 

13.55, 14.55, 16.55, 

17.55, 22.55 Погода на 

курортах

08.20, 10.10 Полігон

08.30 Клуб LIFE

08.40 ID JOURNAL

09.20, 17.45 Час громади

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 Лінійка документальних 

проектів

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00 Top Shop
06.40 Х/ф «Таємниця 

«Чорних дроздів»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Убити 

«Шакала»
10.40, 19.30 Т/с «Той, що 

читає думки»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.25 

«Свідок»
12.50 «Свідок. Агенти»
13.30, 17.45, 2.55 

«Випадковий свідок»
14.05, 3.20 «Речовий доказ»
14.45, 21.20 Т/с «Хейвен»
16.50 «Легенди бандитської 

Одеси»
17.20 «Легенди карного 

розшуку»
18.20 «Будьте здоровi»
23.45 Т/с «Закон і порядок»
01.30 «Таємниці 

кримінального світу»
03.50 «Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 
06.00, 06.25 Д/с 

Середземномор’я 
07.00 Новини 
07.05, 07.15, 07.30, 07.45 М/с 

«Вруміз»
08.00 Новини 
08.05 Морська кухня
09.00 Новини 
09.05, 09.30 Аромати Колумбії
10.00 Т/с Еліза.12+
10.45, 11.20 Відкривай 

Україну з «Суспільним» 
11.50 Замки Британії 
12.35 Д/с Мегаполіси
13.05 Концертна програма. 
 З весною у серці
13.55 UA.МУЗИКА. Кліп
14.15 Час поезії. Микола 

Бажан
14.40 Культура фестивалів
15.35 Неповторна природа
16.10 РадіоДень
16.50 Морська кухня
17.40 UA.Музика. Кліп
18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
18.25 Тема дня
18.50 Культура діалогу
19.20 Лекторій
19.45 Д/с Мегаполіси

20.10 Всесвітня природна 
спадщина

21.00 Новини 
21.25 Захопи сцену
21.50 Аліса у Дивокраї
23.00 Новини 
23.25 Тема дня
00.15 Концертна програма. 

Баланс Квартет
01.45 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА
02.00 РадіоДень. 
02.40 Олександра Андрусик 

Музичне агентство 
«Ухо»

03.15 Дивацькі історії України
03.25 Шахтарська зміна
03.50, 04.05 Пліч-о-пліч
04.15 Супер-Чуття
04.45 Орегонський путівник 
05.10 РадіоДень 
05.30 Радіо День 
05.50 Погода 
 

СТБ

06.55, 10.55 Т/с «Коли ми 
вдома»

09.00, 21.00 Т/с «Кріпосна»
11.25 МастерШеф
14.25 Хата на тата
17.30, 23.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси
19.00 Наречена для тата
23.45 Один за всіх

ПРЯМИЙ

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

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

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»
12.15 «Гаряча тема»
13.15, 14.15, 15.15 «Деталі»
16.15 «Кримінал»
17.00 «Ситуація»
18.10 «Ехо України»
20.00 «Прямий ефір»
22.00 «Підсумки»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
08.00 Т/с «Удар у відповідь-2»
09.40, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАІ»
11.00, 17.15 «Загублений світ»
13.05 «Помста природи»

13.30 Х/ф «Кодекс злодія»
15.30 Х/ф «Бунт»
19.25, 20.30 Т/с «Ментівські 

війни. Харків-2»
21.35, 23.10 Т/с «Касл-6»
00.55 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Атлетіко» — «Ейбар». 
Чемпіонат Іспанії

07.45 Передмова до 5-го та 
6-го турів. Відбір до 
Євро-2020 р.

08.15 «Лаціо » — «Рома». 
Чемпіонат Італії

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS

10.20 «Олімпік» — 
«Шахтар». Чемпіонат 
України

12.05 «Великий футбол»
13.50 «Мец» — «ПСЖ». 

Чемпіонат Франції
16.05 «Вільярреал» 

— «Реал». Чемпіонат 
Іспанії

17.55 Чемпіонат Франції. 
Огляд туру

18.50 «Уніон» — «Боруссія 
(Д)». Чемпіонат 
Німеччини

20.30 «Автогол»
20.45 «Ювентус» — 

«Наполі». Чемпіонат 
Італії

22.50 Чемпіонат Італії. Огляд 
туру

23.45 Україна (ж) — 
Німеччина (ж). Відбір 
до Євро-2021 р.

01.30 Чемпіонат Німеччини. 
Огляд туру

02.25 «Львів» 
— «Маріуполь». 
Чемпіонат України

04.10 «Вердер» — 
«Аугсбург». Чемпіонат 
Німеччини

ФУТБОЛ-2

06.00 «Кальярі» — «Інтер». 
Чемпіонат Італії

07.45, 23.30 Чемпіонат Іспанії. 
Огляд туру

08.30 «Вердер» — 
«Аугсбург». Чемпіонат 
Німеччини

10.15 Чемпіонат Німеччини. 
Огляд туру

11.10 «Мілан» — «Брешія». 
Чемпіонат Італії

12.55 Чемпіонат Франції. 
Огляд туру

13.50 «Ворскла» 
— «Олександрія». 
Чемпіонат України

15.35 Чемпіонат Італії. Огляд 
туру

16.30, 18.55 «Студія LIVE»
16.55 LIVE. Україна» (ж) 

— Німеччина» (ж). 
Відбір до Євро-2021 р.

17.45 Коефіцієнти ФІФА/
УЄФА

19.25 «Лаціо» — «Рома». 
Чемпіонат Італії

21.15 Передмова до 5-го та 
6-го турів. Відбір до 
Євро-2020 р.

21.45 «Олімпік» — 
«Шахтар». Чемпіонат 
України

00.25 «Атлетіко» — «Ейбар». 
Чемпіонат Іспанії

02.15 «Гент» — «Серкль 
Брюгге». Чемпіонат 
Бельгії

04.00 «Ювентус» — 
«Наполі». Чемпіонат 
Італії

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
08.10, 14.00 Правда життя
09.10 Таємниці Міссісіпі
10.10, 17.00 Погляд 

зсередини
11.10 Місця сили
12.00 Прихована реальність
12.50, 0.30 Речовий доказ
15.10, 23.40 Заборонена 

історія
16.05, 21.45 Останні племена
18.00, 22.40 Планета Земля
18.55, 20.50 Фантастичні 

історії
19.50 Прихована правда
01.40 Містична Україна
02.25 Історія українських 

земель

К1

06.30 Top Shop
07.45 М/с «Каспер»
08.40, 0.10 «Вірю не Вірю»
10.30 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»
12.30, 20.10 Т/с «Доктор Хаус»

14.15 «Орел і решка. Навколо 
світу»

15.15 «Орел і решка. 
Морський сезон»

17.15 Т/с «Доктор хто»
22.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло»
23.00 «Орел і решка. 

Мегаполіси»
01.10 «Орел і решка. Шопінг»
02.10 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Прогулянки з 

динозаврами»
11.15 Т/с «Рання пташка»
13.00, 20.00 Одного разу під 

Полтавою
14.00, 19.00 СуперЖінка
15.00 4 весілля
17.00, 2.00 Панянка-селянка
21.00 Танька і Володька
23.00 Т/с «Хамелеон»
00.00 Сімейка У
01.00 Т/с «Домашній арешт»
03.00 Теорія зради
03.50 БарДак
04.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

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, 23.10, 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, 14.20 Телепродаж

12.35 «Аромати Греції»

13.10 Країна на смак

14.35 «Аромати Шотландії»

15.15 Своя земля

15.30 Бюджетники

15.55, 2.25 «Зворотний 

відлік»

18.25 Тема дня

19.30 Пліч-о-пліч

19.55 Д/ф «Шамварі: 

територія диких тварин»

21.25, 23.40, 5.40 UA:Спорт

21.45 Наші гроші

22.15 Д/ф «Африка. 

Небезпечна реальність»

00.00 Телепродаж Тюсо

04.20 #ВУКРАЇНІ

04.45 Перша шпальта

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 30—31 СЕРПНЯ 2019
3 вересня
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Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Поспішіть передплатити 
«Україну молоду» на четвертий квартал

Передплатна вартiсть 

«України молодої» 

на 2019 рiк:

на місяць — 62 грн. 62 коп.,

на два місяці — 125 грн. 24 коп.,

до кінця року — 187 грн. 86 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 82 грн. 62 коп.,

на два місяці  — 165 грн. 24 коп.,

до кінця року — 247 грн. 86 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 23 грн. 11 коп.,
на два місяці— 46 грн. 22 коп.,

до кінця року — 69 грн. 33 коп.

Передплатний iндекс — 49497

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

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi — 
як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-жур-
налiсти оцiнюють як головну газету держави. 
Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути 
гiдною такої високої оцiнки i вашої уваги, ша-
новнi читачi.
 Нині триває передплата на «Україну моло-
ду» на жовтень 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 жовтень мож-
на до 18 вересня у відділеннях поштового 
зв’язку, в операційних залах поштамтів, у пун-
ктах прий мання пе редплати, на сайті УДППЗ 
«Укр пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте 
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм 
родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

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

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 5.20 ТСН

09.30 «Життя великих 

людей»

10.30 «Одруження наосліп»

12.20 «Міняю жінку»

14.00 «Сімейні мелодрами»

15.00 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама «Наречена 

зі Стамбула»

20.45, 21.45 Комедія «Свати»

22.45 «Світ навиворіт 10: 

Бразилія»

23.50 Драма «Втеча з 

Шоушенка»

02.20 Т/с «Центральна 

лікарня»

ІНТЕР

05.25, 22.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.00 Т/с «Не жіноча робота»

12.00 «Новини»

12.25 Х/ф «007: Шпигун, 
який кохав мене»

15.00 Т/с «Дієві ліки»

15.50, 16.45, 0.45 «Речдок»

18.00, 19.00, 1.45 «Стосується 

кожного»

20.00, 3.45 «Подробиці»

21.00 Т/с «Слідчий 

Горчакова-2»

23.50 Т/с «Ілюзія щастя»

02.30 «Орел і решка. Шопінг»

04.30 «Школа доктора 

Комаровського. 

Невідкладна допомога»

04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.20, 3.10 Реальна містика

13.20, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливості

16.00, 0.00, 2.10 Історія 

одного злочину

18.00 Т/с «Пошта»

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Капітанша»

23.20 Гучна справа

01.40 Телемагазин

02.30 Зоряний шлях

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

04.10 Абзац

06.00, 7.15 Kids Time

06.05 М/с «Том і Джеррі»

07.20 Т/с «Друзі»

08.50 Т/с «Бібліотекарі»

10.40 Т/с «Абсолютно 

секретно»

12.20 Х/ф «Явище»

14.20, 22.00 Т/с «Медфак»

16.00, 21.00 Improv Live Show

17.00, 19.00 Хто зверху?

00.10 Х/ф «Знаки»

02.20 Т/с «Спецзагін 

«Кобра»

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, 23.25 «На трьох»

11.30, 13.15, 21.25 Т/с 

«Папаньки»

12.45, 15.45 Факти. День

13.45 Х/ф «Брати Ґрімм»

16.25 Х/ф «В ім’я короля»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.15 Секретний фронт

01.00 Т/с «Володимирська, 

15»

02.45 Стоп

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

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

07.10, 8.10, 21.25, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 12.55, 15.55, 18.15, 

23.55 Погода в Україні

07.20 Огляд преси

07.40 Драйв

07.55, 8.55, 9.40, 13.55, 14.55, 

16.55, 17.55, 22.55 

Погода на курортах

08.30 Клуб LIFE

09.25, 17.45 Час громади

11.10, 12.20, 13.10, 17.10 

Інформаційний день

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

14.10 Медекспертиза. Поради

15.15 Невигадані історії

16.10, 21.00, 1.15, 2.15, 5.15 

Машина часу

18.20, 19.30, 0.25 

Інформаційний вечір

23.15 Лінійка документальних 

проектів

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00 Top Shop

06.50 Х/ф «Акваланги на 
дні»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Ділові люди»
10.40, 19.30 Т/с «Той, що 

читає думки»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.25 

«Свідок»

12.50 «Будьте здоровi»

13.30, 17.45, 2.55 

«Випадковий свідок»

14.05, 3.30 «Речовий доказ»

14.45, 21.20 Т/с «Хейвен»

16.50 «Легенди бандитської 

Одеси»

17.15 «Легенди карного 

розшуку»

18.20 «Вартість життя»

23.45 Т/с «Закон і порядок»

01.30 «Таємниці 

кримінального світу»

04.00 «Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00, 06.30 Д/с 

Середземномор’я 

07.00 Новини 

07.05, 07.15, 07.30, 07.45 М/с 

Вруміз

08.00 Новини 

08.05 Морська кухня 

09.00 Новини 

09.05 Аромати Колумбії

09.30 Аромати Колумбії. 4 с 

10.00 Т/с Еліза. 12+ 

10.45, 11.15 Відкривай 

Україну з «Суспільним»

11.50 Замки Британії

12.35 Д/с «Мегаполіси»

13.05 Фестиваль Карпатський 

простір

14.00 UA Музика. Кліп 

14.15 #МузLove з Любою 

Морозовою 

14.40 Культура фестивалів

15.35 Неповторна природа. 

4с. 1 сезон 

16.10 РадіоДень 

16.50 Морська кухня

17.40 UA.Музика. Кліп

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.25 Тема дня

18.50 Культура діалогу

19.20 Лекторій.

19.45 Д/с «Мегаполіси»

20.10 Всесвітня природна 

спадщина

21.00 Новини 

21.25 Концерт на 

UA.КУЛЬТУРА. Bouquet 

Kyiv Stage

23.00 Новини 

23.25 Тема дня

00.15 Концертна програма. 

«Весняні солоспіви»

01.15 Міжнародний день 

джазу

02.00 РадіоДень

02.40 Олена Боримська. 

«Візуальне мистецтво. 

Злам парадигми»

03.15 Дивацькі історії України

03.25 Шахтарська зміна

03.50, 04.05 Пліч-о-пліч 

04.15 Супер-Чуття 

04.45 Орегонський путівник 

05.10, 05.30 РадіоДень

05.50 Погода 

 

СТБ

06.30, 11.00 Т/с «Коли ми 

вдома»

09.00, 21.00 Т/с «Кріпосна»

13.00 МастерШеф

15.30 Хата на тата

17.30, 23.00 Вікна-Новини

18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

23.45 Зважені та щасливі

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»

16.15 «Кримінал»

17.00 «Ситуація»

18.10 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Підсумки»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Удар у відповідь-

2»

09.40, 18.15 «Спецкор»

10.20, 18.50 «ДжеДАІ»

11.00, 17.25 «Загублений 

світ»

13.00 «Помста природи»

13.40 Х/ф «Самоволка-72»
15.20 Х/ф «Страхувальник»
19.25, 20.30 Т/с «Ментівські 

війни. Харків-2»

21.35, 23.10 Т/с «Касл-6»

00.55 «Облом.UA.»

04.15 ЛЄ Плей-офф «Зоря» 

— «Еспаньйол»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Автогол»

06.15 «Вільярреал» 

— «Реал». Чемпіонат 

Іспанії

08.00 Топ-матч

08.10 «Ворскла» 

— «Олександрія». 

Чемпіонат України

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 «Аталанта» — 

«Торіно». Чемпіонат 

Італії

12.05 «Львів» 

— «Маріуполь». 

Чемпіонат України

13.50 «Баварія» — «Майнц». 

Чемпіонат Німеччини

16.00, 18.20 «Студія LIVE»

16.30 Україна (ж) — 

Німеччина (ж). Відбір 

до Євро-2021 р.

18.50 «Олімпік» — 

«Шахтар». Чемпіонат 

України

20.40 «Осасуна» 

— «Барселона». 

Чемпіонат Іспанії

22.50 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру

23.45 «Ювентус» — 

«Наполі». Чемпіонат 

Італії

01.30 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

02.25 «Уніон» — «Боруссія 

(Д)». Чемпіонат 

Німеччини

04.10 «Атлетіко» — «Ейбар». 

Чемпіонат Іспанії

ФУТБОЛ-2

06.00 «Львів» 

— «Маріуполь». 

Чемпіонат України

07.45 «Автогол»

08.00, 10.20 «Студія 

LIVE»

08.30 Україна» (ж) — 

Німеччина» (ж). Відбір 

до Євро-2021 р.

10.50 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

11.45 «Осасуна» 

— «Барселона». 

Чемпіонат Іспанії

13.30, 0.00 Передмова до 5-го 

та 6-го турів. Відбір до 

Євро-2020 р.

14.00 «Олімпік» — 

«Шахтар». Чемпіонат 

України

15.50 Чемпіонат Німеччини. 

Огляд туру

16.45 «Уніон» — «Боруссія» 

(Д). Чемпіонат 

Німеччини

18.35 Чемпіонат Іспанії. Огляд 

туру

19.30 «Ювентус» — 

«Наполі». Чемпіонат 

Італії

21.20 Чемпіонат Франції. 

Огляд туру

22.15 «Вільярреал» 

— «Реал». Чемпіонат 

Іспанії

00.30 «Баварія» — «Майнц». 

Чемпіонат Німеччини

02.15 «Мец» — «ПСЖ». 

Чемпіонат Франції

04.00 «Лаціо» — «Рома». 

Чемпіонат Італії

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.05, 14.05 Правда життя

09.15 Таємниці Міссісіпі

10.15, 16.55 Погляд 

зсередини

11.15 Місця сили

12.05 Прихована реальність

12.55, 0.35, 5.05 Речовий 

доказ

15.05, 23.40 Заборонена 

історія

16.00, 21.45 Останні племена

17.55, 22.40 Планета Земля

18.50, 20.50 Фантастичні 

історії

19.50 Прихована правда

01.45 Містична Україна

02.35 Бандитський Київ

К1

06.30 Top Shop

07.45 М/с «Каспер»

08.40, 0.10 «Вірю не вірю»

10.30 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

12.30, 20.10 Т/с «Доктор 

хаус»

14.10, 23.00 «Орел і решка. 

Мегаполіси»

15.15 «Орел і решка. 

Морський сезон»

17.15 Т/с «Доктор хто»

22.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

01.10 «Орел і решка. Шопінг»

02.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.45 Х/ф «Біла змія»
11.15 Т/с «Рання пташка»

13.00, 20.00 Одного разу під 

Полтавою

14.00, 19.00 СуперЖінка

15.00 4 весілля

17.00, 2.00 Панянка-селянка

21.00 Танька і Володька

23.00 Т/с «Хамелеон»

00.00 Сімейка У

01.00 Т/с «Домашній арешт»

03.00 Теорія зради

03.50 БарДак

04.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

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, 23.10, 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 Греції»

13.10 Енеїда

14.30 «Аромати Іспанії»

15.15 Країна на смак

16.15 «Морська кухня»

17.15, 4.45 Своя земля

17.30 Наші гроші

18.25, 2.35 Тема дня

19.30, 4.20 Спільно

19.55 Д/ф «Шамварі: 

територія диких тварин»

21.25, 23.40, 2.25, 5.40 UA:

Спорт

21.45 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром

22.15 Д/ф «Африка. 

Небезпечна реальність»

00.00 Телепродаж Тюсо

03.30 Перша шпальта

03.55 Схеми. Корупція в 

деталях

П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 30—31 СЕРПНЯ 2019
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 5.20 ТСН

09.30 «Життя великих 

людей»

10.30 «Одруження наосліп»

12.20 «Міняю жінку»

14.00 «Сімейні мелодрами»

15.00 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама «Наречена 

зі Стамбула»

20.40, 21.40 Комедія «Свати»

22.30 «Право на владу-2019»

00.55 Жахи «Імла»

03.40 Т/с «Центральна 

лікарня»

ІНТЕР

05.25, 22.00 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 17.40 
Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 
«Інтером»

10.00 «Корисна програма»
11.00 Т/с «Не жіноча робота»
12.00 «Новини»
12.25 Х/ф «007: Місячний 

гонщик»
15.00 Т/с «Дієві ліки»
15.50, 16.45, 0.45 «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 «Ілюзія щастя»
02.25 «Орел і решка. Шопінг»
04.30 «Школа доктора 

Комаровського. 
Невідкладна допомога»

04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.20, 3.10 Реальна містика

13.20, 15.30, 4.45 Агенти 

справедливості

16.00, 0.00, 2.10 Історія 

одного злочину

18.00 Т/с «Пошта»

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Капітанша

23.20 Слідами міфів про 

Роттердам +. Міф 

другий

01.40 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

03.15, 2.40 Служба розшуку 

дітей

03.20, 2.45 Зона ночі

05.10 Абзац

06.00, 7.25 Kids Time

06.05 М/с «Том і Джеррі»

07.30 Т/с «Друзі»

08.50 Т/с «Бібліотекарі»

10.40 Т/с «Абсолютно 

секретно»

12.20 Х/ф «Морган»
14.20, 22.00 Т/с «Медфак»

16.00 Improv Live Show

17.00, 19.00 Хто зверху?

21.00 Божевільна зірка

23.40 Х/ф «Похмурі 
небеса»

01.40 Т/с «Спецзагін 

«Кобра»

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

11.05, 23.20 «На трьох»

11.30, 13.15, 21.25 Т/с 

«Папаньки»

12.45, 15.45 Факти. День

13.55, 16.25 Х/ф «В ім’я 

короля»

16.45 Х/ф «Копи на 

підхваті»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

20.15 Антизомбі. Дайджест

01.05 Т/с «Володимирська, 

15»

02.45 Стоп

5 канал

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

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

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 12.55, 15.55, 18.10, 

23.55 Погода в Україні

07.25 MEDекспертиза

07.55, 8.55, 9.40, 14.55, 16.55, 

17.55, 22.55 Погода на 

курортах

08.30 Клуб LIFE

08.40 Світла енергія

09.25, 17.45 Час громади

10.10, 5.15 Полігон

11.10, 12.25, 13.10, 17.10 

Інформаційний день

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

14.10 Медекспертиза. Поради

15.15 Невигадані історії

18.15 Євроінтеграція — сила 

можливостей

19.30, 0.25, 1.15 

Інформаційний вечір

23.15 Лінійка документальних 

проектів

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00 Top Shop

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

09.00 Х/ф «Одруження 
Бальзамінова»

10.45, 19.30 Т/с «Той, що 

читає думки»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 

«Свідок»

12.50 «Вартість життя»

13.30, 17.45, 3.00 

«Випадковий свідок»

14.05, 3.15 «Речовий доказ»

14.45, 21.20 Т/с «Хейвен»

16.50 «Легенди бандитської 

Одеси»

17.25 «Легенди карного 

розшуку»

18.20 «Правда життя»

23.45 Т/с «Закон і порядок»

01.30 «Таємниці 

кримінального світу»

03.45 «Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00, 06.25 Д/с 

«Середземномор’я» 

07.00 Новини 

07.05, 07.15, 07.30, 07.45 М/с 

«Вруміз»

08.00 Новини 

08.05 Морська кухня

09.00 Новини 

09.05, 09.30 Аромати Колумбії

10.00 Т/с Еліза. 12+ 

10.45, 11.15 Відкривай 

Україну з «Суспільним»

11.15 Відкривай Україну з 

«Суспільним»

11.50 Замки Британії

12.35 Д/с «Мегаполіси» 

13.05 Концерт на 

UA.КУЛЬТУРА. Bouquet 

Kyiv Stage

13.55 UA.Музика. Кліп

14.15 #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим

14.40 Культура фестивалів

15.35 Неповторна природа

16.10 РадіоДень

16.50 Морська кухня 

17.40 UA.Музика. Кліп

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.25 Тема дня

18.50 Культура діалогу

19.20 Лекторій 

19.45 Д/с Мегаполіси

20.10 Всесвітня природна 

спадщина 

21.00 Новини 

21.25 Як дивитися кіно 

21.55 Х/ф «Дім, який 

побудував Джек»

00.20 Новини 

00.45 Тема дня

01.40 Міжнародний день 

джазу 

02.00 РадіоДень

02.40 Євгеній Стасіневич 

«Східноєвропейський 

роман. Німецькомовні 

письменники»

03.10, 03.20 Дивацькі історії 

України

03.25 Шахтарська зміна

03.50, 04.05 Пліч-о-пліч

04.15 Супер-Чуття 

04.45 Орегонський путівник 

05.10, 05.30 РадіоДень

05.50 Погода 

СТБ

07.00, 10.55 Т/с «Коли ми вдома»

09.00, 21.00 Т/с «Кріпосна»

11.35 МастерШеф

14.10 Хата на тата

17.30, 23.00 Вікна-Новини

18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

19.00 Зважені та щасливі

23.45 Я соромлюсь свого тіла

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»

16.15 «Кримінал»

17.00 «Ситуація»

18.10 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Підсумки»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Удар у відповідь-2»

09.40, 18.15 «Спецкор»

10.20, 18.50 «ДжеДАІ»

11.00, 17.15 «Загублений 

світ»

13.55 Х/ф «Синдбад і війна 
фурій»

15.30 Х/ф «Сім пригод 
Синдбада»

19.25, 20.30 Т/с «Ментівські 

війни. Харків-2»

21.35, 23.10 Т/с «Касл-6»

00.55 «Облом.UA.»

04.15 6 тур ЧУ з футболу 

«Дніпро-1» — «Колос»

ФУТБОЛ-1

06.00 Україна (ж) — 

Німеччина (ж). Відбір 

до Євро-2021 р.

07.45 Польща — Ізраїль. 

Відбір до Євро-2020 р.

09.30, 16.05, 21.05 Передмова 

до 5-го та 6-го турів. 

Відбір до Євро-2020 р.

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.25 Україна — Люксембург. 

Відбір до Євро-2020 р.

12.10 Іспанія — Швеція. 

Відбір до Євро-2020 р.

13.55 Сербія — Литва. Відбір 

до Євро-2020 р.

16.35 Німеччина — Естонія. 

Відбір до Євро-2020 р.

18.20 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

19.15 Бельгія — Шотландія. 

Відбір до Євро-2020 р.

21.35 LIVE. Ірландія — 

Швейцарія. Відбір до 

Євро-2020 р.

23.40 Фінляндія — Греція. 

Відбір до Євро-2020 р. 

Прем’єра

01.30 Ізраїль — Півн. 

Македонія. Відбір до 

Євро-2020 р. Прем’єра

03.15 Чемпіонат Франції. 

Огляд туру

04.10 Вірменія — Італія. 

Відбір до Євро-2020 р.

ФУТБОЛ-2

06.00 Андорра — Франція. 

Відбір до Євро-2020 р.

07.50 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

08.45 Німеччина — Естонія. 

Відбір до Євро-2020 р.

10.30, 14.30 Топ-матч

10.40 Бельгія — Шотландія. 

Відбір до Євро-2020 р.

12.25 «Автогол»

12.40 Польща — Ізраїль. 

Відбір до Євро-2020 р.

14.40 Італія — Боснія і 

Герцеговина. Відбір до 

Євро-2020 р.

16.30 Україна — Люксембург. 

Відбір до Євро-2020 р.

18.20 Передмова до 5-го та 

6-го турів. Відбір до 

Євро-2020 р.

18.50 LIVE. Вірменія — Італія. 

Відбір до Євро-2020 р.

19.45 Коефіцієнти ФІФА/

УЄФА

20.55 23?40 

«Євровідбір 2020. Матч-

центр»

21.35 LIVE. Румунія 

— Іспанія. Відбір до 

Євро-2020 р.

23.40 «Євровідбір 2020. 

Матч-центр»

00.10 Огляд 1-го ігрового дня. 

Відбір до Євро-2020 р. 

Прем’єра

02.05 Ірландія — Швейцарія. 

Відбір до Євро-2020 р.

03.55 Фінляндія — Греція. 

Відбір до Євро-2020 р.

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.15, 14.00 Правда життя

09.15, 22.40 Життя

10.10, 16.55 Погляд 

зсередини

11.10 Місця сили

12.00 Прихована реальність

12.50, 0.35 Речовий доказ

15.05, 23.40 Заборонена 

історія

16.00, 21.45 Останні племена

17.55 Планета Земля

18.50, 20.45 Фантастичні 

історії

19.45 Чорна піхота

01.45 Містична Україна

02.35 Таємниці кримінального 

світу

К1

06.30 Top Shop

07.45 М/с «Каспер»

08.30, 0.15 «Вірю не вірю»

10.30 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

12.15, 20.30 Т/с «Доктор 

хаус»

14.00, 23.10 «Орел і решка. 

Мегаполіси»

15.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

17.00 Т/с «Доктор хто»

22.10 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

01.15 «Орел і решка. Шопінг»

02.15 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

10.05 Х/ф «Красуня»
11.15 Т/с «Рання пташка»

13.00, 20.00 Одного разу під 

Полтавою

14.00, 19.00 СуперЖінка

15.00 4 весілля

17.00, 1.00 Панянка-селянка

21.00 Танька і Володька

23.00 Т/с «Хамелеон»

02.00 Теорія зради

02.50 БарДак

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

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, 23.10, 2.00, 5.15 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Т/с «Таємниці Борго 

Ларічі»

11.10, 14.15 Телепродаж

11.30 «Кухня По»

12.00, 15.15 Енеїда

13.10 UA:Фольк. Спогади

14.30 «Аромати Іспанії»

16.15 «Морська кухня»

17.15 Своя земля

17.30, 3.55 #ВУКРАЇНІ

18.25, 2.35 Тема дня

19.30 Перший на селі

19.55 Д/ф «Шамварі: 

територія диких тварин»

21.25, 23.40, 2.25, 5.40 UA:

Спорт

21.45 Схеми. Корупція в 

деталях

22.15 Д/ф «Африка. 

Небезпечна реальність»

00.00 Телепродаж Тюсо

03.30 Разом

04.20 Спільно

04.45 52 вікенди
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 4.50 ТСН

09.30 «Життя великих 

людей»

10.30 «Одруження наосліп»

12.20 «Міняю жінку»

14.00 «Сімейні мелодрами»

15.00 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Мелодрама «Наречена 

зі Стамбула»

20.25, 22.35 «Ліга сміху»

01.35 «Київ вечірній»

04.10 «Ігри приколів»

ІНТЕР

05.25, 22.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 

Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.00 Т/с «Не жіноча робота»

12.00 «Новини»

12.25 Х/ф «007: Тільки для 
твоїх очей»

15.00 Т/с «Дієві ліки»

15.50, 16.45, 23.50 «Речдок»

18.00, 2.20 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці тижня»

03.50 «Орел і решка. Шопінг»

05.05 «Телемагазин»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

3.50 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Новий 

сезон

11.30 Реальна містика

13.30, 15.30 Т/с «Дружини на 

стежці війни»

18.00 Т/с «Пошта»

19.50 «Говорить Україна»

21.00 Свобода слова Савіка 

Шустера

00.00, 2.10 Т/с «Виноград»

01.40 Телемагазин

04.40 Зоряний шлях

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

04.00 Абзац

04.45, 5.45 Kids Time

04.50 М/с «Том і Джеррі»

05.50 Т/с «Медфак»

14.10 Х/ф «Диявол носить 

Прада»

16.20, 19.00 Топ-модель по-

українськи

21.40 Х/ф «Рятівники 

Малібу»

00.00 Х/ф «Тіло Дженіфер»

02.10 Х/ф «Кокні проти 

зомбі»

ICTV

04.00 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.30, 2.05 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, 16.50, 22.55 «На трьох»

12.00, 13.20, 16.20 Т/с 

«Папаньки»

12.45, 15.45 Факти. День

18.45 Факти. Вечір

20.10 Дизель шоу

02.30 Стоп

5 канал

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

07.10, 8.15, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.15, 12.55, 15.55, 18.10 

Погода в Україні

07.25 Драйв

07.55, 8.55, 9.40, 13.55, 14.55, 

16.55, 17.55, 0.20 

Погода на курортах

08.30 Клуб LIFE

08.40 Чому НАТО

09.25, 16.45 Час громади

10.10, 0.25 Полігон

11.10, 12.25, 13.10, 17.10 

Інформаційний день

12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони

14.10 Медекспертиза. Поради

15.15 Невигадані історії

18.15, 19.30, 2.15 

Інформаційний вечір

22.45 Лінійка документальних 

проектів

00.50 ID JOURNAL

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.15 Феєрія мандрів

05.15 Рандеву

НТН

05.00 Top Shop

07.05 Х/ф «Весь світ в очах 
твоїх...»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Товариш 
генерал»

10.50, 19.30 Т/с «Той, що 

читає думки»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.05 

«Свідок»

12.50 «Правда життя»

13.25, 17.45, 2.35 

«Випадковий свідок»

14.05, 2.45 «Речовий доказ»

14.45, 21.20 Т/с «Хейвен»

16.50 «Легенди бандитської 

Одеси»

17.25 «Легенди карного 

розшуку»

18.20 «Таємниці світу»

23.45 Х/ф «Випадковий 
запис»

01.20 «Склад злочину»

03.45 «Професії»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00, 06.25 Д/с 

«Середземномор’я» 

07.00 Новини 

07.05, 07.15, 07.30, 07.45 М/с 

«Вруміз»

08.00 Новини 

08.05 Морська кухня

09.00 Новини 

09.05, 09.30 Аромати Колумбії

10.00 Т/с Еліза. 12+

10.45, 11.10 Відкривай 

Україну з «Суспільним»
12.10, 12.35 Д/с «Мегаполіси» 

13.05 Міжнародний День 

Джазу в Будинку 

звукозапису 

«Українського Радіо»

14.15 #KіноWALL з Сергієм 

Тримбачем

14.40 Культура фестивалів

15.35 Неповторна природа

16.10 РадіоДень

16.50 Морська кухня

17.40 UA.Музика. Кліп

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.25 Тема дня

18.50 Культура діалогу

19.20 Музеї. Як це працює

19.45 Д/с «Мегаполіси»

20.10 Всесвітня природна 

спадщина

21.00 Новини 

21.20 UA.КУЛЬТУРА. 

Спецпроекти, 

фестивалі. Найкраще 

22.15 Гогольфест-2019

23.00 Новини 

23.25 Тема дня

00.15, 01.10 Концерт 

класичної музики з 

Будинку звукозапису 

«Українського радіо»

02.00 РадіоДень 

02.40 Репортаж громадського

03.25 Шахтарська зміна

03.50, 04.05 Пліч-о-пліч

04.15 Супер-Чуття

04.45 Орегонський путівник

05.10, 05.30 РадіоДень

05.50 Погода 

 

СТБ

07.10 Т/с «Коли ми вдома»

13.30 Т/с «Час кохати»

17.30 Вiкна-Новини

18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

19.00, 22.45 МастерШеф

22.00 Вікна-Новини

23.25 Т/с «Джованні»

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»

16.15 «Кримінал. Підсумки»

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-2»

09.40, 18.15 «Спецкор»

10.20, 18.50 «ДжеДАІ»

11.00, 17.15 «Загублений 

світ»

12.55 «Помста природи»

13.25 Х/ф «Дракони і 
підземелля»

15.25 Х/ф «Орден дракона»
19.25 Х/ф «Сталевий 

світанок»
21.25 Х/ф «Світ 

майбутнього»
23.10 Х/ф «Вбивство — не 

казка»
01.00 «Облом.UA.»

02.35 6-й тур ЧУ з футболу 

«Десна» — «Карпати»

04.20 «Цілком таємно-2017»

ФУТБОЛ-1

06.00 Топ-матч

06.10 Румунія — Іспанія. 

Відбір до Євро-2020 р.

08.05, 16.05, 3.15 Огляд 1-го 

ігрового дня. Відбір до 

Євро-2020 р.

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.25 Ірландія — Швейцарія. 

Відбір до Євро-2020 р.

12.10 Ізраїль — Півн. 

Македонія. Відбір до 

Євро-2020 р.

13.55 Фінляндія — Греція. 

Відбір до Євро-2020 р.

18.00, 0.25 «Студія LIVE»

18.25 LIVE. U-21. Україна 

— Фінляндія. Відбір до 

Євро-2021 р.

19.15 Коефіцієнти ФІФА/

УЄФА

20.55 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

21.25 Огляд матчу «Ірландія 

— Швейцарія». Відбір 

до Євро-2020 р.

21.35 LIVE. Словаччина 

— Хорватія. Відбір до 

Євро-2020 р.

23.40 Словенія — Польща. 

Відбір до Євро-2020 р. 

Прем’єра

01.30 Австрія — Латвія. 

Відбір до Євро-2020 р. 

Прем’єра

04.10 Естонія — Білорусь. 

Відбір до Євро-2020 р.

ФУТБОЛ-2

06.00, 14.25 Огляд 1-го 

ігрового дня. Відбір до 

Євро-2020 р.

07.55 Вірменія — Італія. 

Відбір до Євро-2020 р.

09.45, 12.05, 20.55, 23.40 

«Євровідбір 2020. Матч-

центр»

10.15 Румунія — Іспанія. 

Відбір до Євро-2020 р.

12.35 Україна» (ж) — 

Німеччина» (ж). Відбір 

до Євро-2021 р.

16.20 Ізраїль — Півн. 

Македонія. Відбір до 

Євро-2020 р.

18.10, 3.35, 5.35 Топ-матч

18.20 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини. 

Прем’єра

18.50 LIVE. Естонія 

— Білорусь. Відбір до 

Євро-2020 р.

21.35 LIVE. Німеччина 

— Нідерланди. Відбір 

до Євро-2020 р.

00.10 Огляд 2-го ігрового дня. 

Відбір до Євро-2020 р. 

Прем’єра

01.45 Словаччина 

— Хорватія. Відбір до 

Євро-2020 р.

03.45 Словенія — Польща. 

Відбір до Євро-2020 р.

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.10, 14.10 Правда життя

09.15, 18.05, 22.40 Життя

10.10, 17.05 Погляд 

зсередини

11.10 Місця сили

12.00 Ілюзії сучасності

13.00, 0.35 Речовий доказ

15.20, 23.40 Заборонена 

історія

16.10, 21.45 Останні племена

17.35 Під іншим кутом

19.00, 20.45 Фантастичні 

історії

20.00 Брама часу

01.45 Містична Україна

02.35 Великі українці

05.20 Професія — альфонс

К1

06.30 Top Shop

07.45 М/с «Каспер»

08.30, 0.10 «Вірю не Вірю»

10.30 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

12.15 Т/с «Доктор хаус»

14.00, 23.00 «Орел і решка. 

Мегаполіси»

15.00 «Орел і решка. 

Морський сезон»

17.00 Т/с «Доктор хто»

18.15 Х/ф «Неймовірні 
пригоди факіра»

20.10 Х/ф «Хатіко: 
найвірніший друг»

22.00, 1.10 «Орел і решка. Рай 

та пекло»

02.15 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.45 Х/ф «Кудлатий 
спецназ»

11.15 Т/с «Рання пташка»

13.00, 20.00 Одного разу під 

Полтавою

14.00, 19.00 СуперЖінка

15.00 4 весілля

16.00 М/ф «Льодовиковий 

період 5: Курс на 

зіткнення»

18.00, 1.00 Панянка-селянка

21.00 Х/ф «Сам удома»
23.00 Х/ф «Обдарована»
02.00 Теорія зради

02.50 БарДак

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

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, 1.40, 5.00 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.30 Т/с «Таємниці Борго 

Ларічі»

11.15, 14.15 Телепродаж

11.30 «Тайська кухня»

11.55 Енеїда

13.10 «Браво, шеф!»

14.30 «Аромати Іспанії»

15.15 UA:Фольк. Спогади

16.15 «Морська кухня»

17.15, 3.45 Своя земля

17.25 Схеми. Корупція в 

деталях

17.55 VoxCheck

18.25, 2.25 Тема дня

19.30 Розсекречена історія

20.30 Д/ф «Шамварі: 

територія диких тварин»

21.25, 2.00, 5.25 UA:Спорт

21.55 Перша шпальта

22.30 Як дивитися кіно

22.55 Х/ф «Дім, який 

побудував Джек»

03.20 #ВУКРАЇНІ

03.55 Разом

04.25 Спільно
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КАНАЛ «1+1»

06.00 «Світське життя»

06.45 «Гроші-2019»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00 «Їмо за 100»

10.30, 11.30, 12.40, 13.40, 

14.40, 15.35 «Світ 

навиворіт-4»

16.30, 21.30 «Жіночий 

квартал-2019»

18.30 «Розсміши коміка»

19.30 ТСН

20.15 «Українські сенсації-

2019»

23.30 «Світське життя-2019 

дайджест»

00.30 Драма «Три білборди 

за межами Еббінга, 

Міссурі»

02.30 Жахи «Імла»

05.15 М/ф

ІНТЕР

05.35 «Жди мене. Україна»

07.15 «Слово Предстоятеля»

07.25 Х/ф «Невиправний 
брехун»

09.00 «Шість соток»

10.00 «Готуємо разом. 

Випічка»

11.00 Х/ф «Тегеран-43»
14.00 Х/ф «У зоні 

особливої уваги»
16.00 Х/ф «Хід у відповідь»
17.40, 20.30 Т/с «Слідчий 

Горчакова-2»

20.00 «Подробиці»

22.40 Х/ф «Ідеальне 
вбивство»

00.35 Х/ф «Дідька лисого»
02.25 Подробиці

02.55 «Школа доктора 

Комаровського. 

Невідкладна допомога»

03.15 «Орел і решка. Шопінг»

04.30 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 

3-й сезон»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 21.00 Сьогодні

07.30, 5.30 Зоряний шлях

07.50 Т/с «Капітанша»

15.20 Т/с «Капітанша»

16.45 Х/ф «Виховання 

і вигул собак і 

чоловіків»

18.50 Футбол. Відбір до 

Євро 2020 р. Литва 

— Україна

22.00 Шоу Братів Шумахерів

00.00, 2.15 Т/с «Моє нове 

життя»

01.45 Телемагазин

03.50 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.45 Служба розшуку дітей

03.50, 2.50 Зона ночі

05.50 М/с «Лунтик»

06.45, 7.45 Kids Time

06.50 М/с «Том і Джеррі»

07.50 Подіум

09.50 Т/с «Бібліотекарі»

13.20 Хто зверху?

17.10 М/ф «Мадагаскар 2»

19.00 Х/ф «Година пік»

21.00 Х/ф «Година пік 2»

22.50 Х/ф «Антиганг»

00.50 Х/ф «Прощавай, 

Крістофер Робін»

ICTV

05.20 Скарб нації

05.30 Еврика!

05.35 Факти

06.00, 11.50 Особливості 

національної роботи

07.45 Я зняв!

09.30 «На трьох»

12.45 Факти. День

13.00 Дизель шоу

16.00 Х/ф «Царство 

небесне»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Боги Єгипту»

21.30 Х/ф «Війна богів. 

Безсмертні»

23.30 Х/ф «Повітря»

01.15 Т/с «Патруль 

«Самооборона»

5 канал

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

07.55, 8.55, 9.55, 11.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 

20.55, 0.55 Погода на 

курортах

09.15 Автопілот-новини

09.25 Укравтоконтинент

09.35 Натхнення

10.10 Історія успіху

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

НТН

05.00, 4.45 Top Shop

06.00 Х/ф «Тіні зникають 
опівдні»

11.50 Т/с «Спецзагін «Кобра 

11»

15.45, 2.35 «Випадковий 

свідок»

16.55 «Таємниці світу»

18.05 «Круті 90-ті»

19.00, 2.05 «Свідок»

19.30 Х/ф «За двома 
зайцями»

21.00 Х/ф «Скажені»
22.55 Х/ф «Доріан Грей»
01.00 «Реальні злочинці»

03.55 «Легенди бандитського 

Києва»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00, 06.25 Елементи

07.00 Новини 

07.05 Браво, Шеф!

08.00 Новини 

08.05, 08.20, 08.30, 08.45 М/с 

«Марин та його друзі. 

Підводні історії»

09.00 Новини 

09.05 UA.Музика. Кліп

09.15 Казки, перевірені 

часом. Соляний принц

10.45 Відкривай Україну з 

«Суспільним»

11.10, 11.40, 12.05 Все по 

Азимуту

12.25 Фестивалі планети

12.55, 13.50 14.45, 15.35, 

16.30 Т/с Еліза. 12+ 

17.45 Творчий вечір Сергія 

Жадана «Цитатник».

20.00 Луганський форпост

21.00 Новини 

21.25, 22.05 Замки Британії

22.50 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА

23.00 Новини 

23.20 Концертна програма 

Зустріч епох. Вівальді 

— Гайдн

00.30, 01.00 Букоголіки 

01.00 Букоголіки

01.25, 01.55, 02.20 Разом 

02.40 Заміновані вірністю

03.30 Шахтарська зміна 

03.55, 04.10, 04.20, 04.35, 

04.45 Своя земля

05.00, 05.30 #ВУКРАЇНІ

 

СТБ

06.20 Наречена для тата

08.10 Зважені та щасливі

11.10 Т/с «Кріпосна»

19.00 Т/с «Список бажань»

23.05 МастерШеф

03.50 Х/ф «Два капітани»

ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 

14.00, 15.00, 16.00 

«Репортер». Новини

09.10 «Золотий Гусак»

10.15 «18 мінус»

11.15 «Споживач»

12.00 «Ехо України»

14.15, 15.15, 16.15, 17.00 

Прямий ефір

18.00, 19.00, 20.00 В прямому 

ефірі

21.00 «Закрита зона»

22.00 «THE WEEK» 

Міжнародний огляд

23.00 «ВАТА-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 «ДжеДАІ. Дайджест-

2018»

09.00 «Загублений світ»

13.00 Х/ф «Дракони і 
підземелля»

15.00 Х/ф «Зоряна брама: 
Початок»

17.05 Х/ф «Літаючі мечі 
біля брами Дракона»

19.25 Х/ф «День 
Незалежності»

22.15 Х/ф «Смертельне 
падіння»

00.00 Х/ф «Акуляче 
торнадо: Четверте 
пробудження»

01.35 «Облом.UA.»

04.20 «Цілком таємно-2017»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

06.30 Топ-матч

06.40, 23.40 Німеччина 

— Нідерланди. Відбір 

до Євро-2020 р.

08.25, 3.15 Огляд 2-го 

ігрового дня. Відбір до 

Євро-2020 р.

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.25 Словаччина 

— Хорватія. Відбір до 

Євро-2020 р.

12.10 Словенія — Польща. 

Відбір до Євро-2020 р.

13.55 U-21. Україна 

— Фінляндія. Відбір до 

Євро-2021 р.

16.05 Австрія — Латвія. 

Відбір до Євро-2020 р.

17.50 Огляд матчу 

«Словаччина 

— Хорватія». Відбір до 

Євро-2020 р.

18.00, 20.55 «Головна 

команда»

18.50 LIVE. Литва — Україна. 

Відбір до Євро-2020 р.

19.45 Коефіцієнти ФІФА/

УЄФА

21.35 LIVE. Франція 

— Албанія. Відбір до 

Євро-2020 р.

01.30 Косово — Чехія. Відбір 

до Євро-2020 р.

04.10 Англія — Болгарія. 

Відбір до Євро-2020 р.

ФУТБОЛ-2

06.00, 14.55 Огляд 2-го 

ігрового дня. Відбір до 

Євро-2020 р.

07.35, 9.50 «Студія LIVE»

08.00 U-21. Україна 

— Фінляндія. Відбір до 

Євро-2021 р.

10.20 Австрія — Латвія. 

Відбір до Євро-2020 р.

12.05, 14.25 «Євровідбір 

2020. Матч-центр»

12.45 Німеччина — 

Нідерланди. Відбір до 

Євро-2020 р.

15.50 LIVE. Косово — Чехія. 

Відбір до Євро-2020 р.

16.45 Коефіцієнти ФІФА/

УЄФА

17.55, 4.30 Огляд 1-го 

ігрового дня. Відбір до 

Євро-2020 р.

18.50 LIVE. Англія 

— Болгарія. Відбір до 

Євро-2020 р.

20.55 Огляд матчу 

«Німеччина —

Нідерланди». Відбір до 

Євро-2020 р.

21.05 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

21.35 LIVE. Сербія — 

Португалія. Відбір до 

Євро-2020 р.

23.40 Огляд 3-го ігрового дня. 

Відбір до Євро-2020 р. 

Прем’єра

00.55 Литва — Україна. 

Відбір до Євро-2020 р.

02.45 Франція — Албанія. 

Відбір до Євро-2020 р.

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.30, 23.30 Містична Україна

09.15, 18.25 Прихована 

реальність

10.50 Речовий доказ

12.00 Заборонена історія

12.55 Секрети Другої світової

13.55, 21.00 Найбільші 

обмани в історії

16.25 Життя

00.20 Наші

К1

06.30 Top Shop

07.45 М/с «Каспер»

08.30 «Ух ти show»

09.25 М/ф «Барбі як 

Рапунцель»

11.00 Х/ф «Легенда 

танцюючого ніндзя»

13.00 Х/ф «Неймовірні 

пригоди факіра»

14.50 «Орел і решка. Навколо 

світу»

00.30 Х/ф «Королівський 

Роман»

03.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

11.05 М/ф «Ніко 2: 

маленький братик — 

великі неприємності»

12.25 Х/ф «Кудлатий 

спецназ»

14.00, 23.30 Панянка-

селянка

17.00 Х/ф «Сам удома»

19.00, 20.00, 21.00 Одного 

разу під Полтавою

19.30, 20.30, 21.30 Танька і 

Володька

22.00 Сімейка У

02.30 Щоденники Темного

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 М/с «Тачки проти»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.30, 

2.50, 5.00 Новини

09.30 Енеїда

10.35 Хто в домі хазяїн

11.05 Відкривай Україну з 

«Суспільним»

11.35, 14.50 Телепродаж

11.50 М/с «Марин та його 

друзі. Підводні історії»

13.05 Х/ф «Король 

Дроздовик»

15.05 «Браво, шеф!»

16.05 Разом

16.35 Спільно

17.05 #ВУКРАЇНІ

17.40 Д/ф «Індія. 

Національний парк 

Канха»

18.35 «Мегаполіси»

19.05 «Супер-Чуття»

20.05 «Таємниці людського 

мозку»

21.25 «Світ дикої природи»

22.25 Т/с «Монро»

00.00, 4.05, 5.25 Розсекречена 

історія

00.55 «Хроніка Української 

повстанської Армії. 

1942-1954»

03.10 «Волинянин»
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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 «Світ навиворіт 10: 

Бразилія»

11.00 «Світ навиворіт-4»

11.50 Х/ф «Геркулес»

13.45 Драма «Втеча з 

Шоушенка»

16.40 Х/ф «Марсіанин»

19.30 «ТСН-тиждень»

21.00 «Танці з зірками-2019»

00.10 Драма «Чужа молитва»

02.00 «Ліга сміху»

ІНТЕР

05.15 Д/п «Життя»

06.05 Х/ф «Міський 

романс»

08.00 «уДачний проект»

09.00 «Готуємо разом»

10.00 «Орел і решка. Чудеса 

світу»

11.00 «Орел і решка. 

Морський сезон 3»

12.00 Т/с «Тягар істини 2»

13.50 Т/с «Не жіноча робота»

17.50 Х/ф «007: Завтра 

ніколи не помре»

20.00 «Подробиці»

20.30 Х/ф «007: І цілого 

світу замало»

23.10 Х/ф «Багрові ріки»

01.10 «Речдок»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30 Сьогодні

07.30, 4.45 Зоряний шлях

09.10 Т/с «Виноград»

13.00 Т/с «Доля обміну не 

підлягає»

17.00, 21.00 Т/с «День сонця»

19.00, 3.10 Сьогодні. 

Підсумки з Олегом 

Панютою

23.00, 2.10 Т/с «Дружини на 

стежці війни»

01.40 Телемагазин

05.00 Профілактика 

передавального 

обладнання

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.50 Зона ночі

05.50 Х/ф «Перлини 

дракона: Еволюція»

07.10 Х/ф «Похмурі 

небеса»

09.10 Х/ф «Явище»

11.10 Х/ф «Антиганг»

13.00, 0.00 Х/ф «Кікбоксер: 

Помста»

14.50 Х/ф «Кікбоксер: 

Реванш»

17.10 Х/ф «Солт»

19.10 Х/ф «Скеля»

22.00 Х/ф «24 години на 

життя»

02.00 Профілактика

ICTV

04.40 Скарб нації

04.50 Еврика!

04.55 Факти

05.20 Секретний фронт

06.05 Громадянська оборона

07.00 Антизомбі. Дайджест

08.00 Т/с «Володимирська, 

15»

11.35, 13.00 Х/ф «Царство 

небесне»

12.45 Факти. День

14.30 Х/ф «Війна богів. 

Безсмертні»

16.30 Х/ф «Боги Єгипту»

18.45 Факти тижня

20.35 Х/ф «Битва титанів»

22.45 Х/ф «Гнів титанів»

00.35 Т/с «Патруль 

«Самооборона»

5 канал

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, 

11.55, 14.55, 16.55, 

17.55, 20.55, 0.15 

Погода на курортах

08.40 Натхнення

09.10 Автопілот-Тест

09.20 Технопарк

09.25 Драйв

10.30, 3.15 Кіно 

з Я. Соколовою

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

НТН

05.45 Х/ф «Самотня 
жінка бажає 
познайомитись»

07.20 «Страх у твоєму домі»

11.00 Х/ф «Морський 
характер»

12.55 Х/ф «Беремо все на 
себе»

14.25 Х/ф «Улюблений зять»
17.10 Х/ф «Скажені»
19.00 Х/ф «Одиночне 

плавання»
20.50 Х/ф «Сліпий»
22.40 Х/ф «Вцілілий»
01.00 Х/ф «Доріан Грей»
03.00 «Речовий доказ»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 100 років історії

06.10, 06.35 Українська 

революція. Іван Канівець

07.00 Новини 

07.05, 07.30 Августин 

Волошин. Метеорит 

незалежності – над 

Срібною землею

08.05 Українська читанка 

08.15 100 років історії

08.30, 09.05 Волинянин

09.00 Новини 

09.35, 19.55 Розсекречена історія

10.30, 11.15, 12.00, 12.45 

Мисливці на нацистів

12.00 Хвилина мовчання

13.35, 15.30 Х/ф Генріх VIII
17.20, 17.45 Волинянин

18.15 Малевич. Український 

квадрат

19.05 РадіоДень

20.45 Українська читанка

21.00 Новини 

21.25, 22.10 Дика Африка

23.00 Новини 

23.20 Концертна програма 

 Tempesta Di Mare. Буря 

на морі

00.40, 01.05 Букоголіки

01.30 Разом 

02.00 ПРОФІЛАКТИКА 

КАНАЛУ (02.00 

— 12.00)

СТБ

12.55, 0.35 Слідство ведуть 

екстрасенси

20.00 Один за всіх

21.00 Я соромлюсь свого тіла

02.00 Профілактика

ПРЯМИЙ

10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.45, 20.45 

«Репортер». Новини

10.10 «18 плюс»

11.10 «Кримінал»

12.00 «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 «ДжеДАІ.

 Дайджест-2018»

11.00 Т/с «Опер за викликом-4»

13.00 Х/ф «Катастрофа на 
авіалінії»

14.45 Х/ф «Сталевий 
світанок»

16.45 Х/ф «Петля часу»
19.00 Х/ф «Заручник»
21.05 Х/ф «Клин клином»
23.00 «ПРОФУТБОЛ»

00.20 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 Огляд 1-го ігрового дня. 

Відбір до Євро-2020 р.

06.55 Сербія — Португалія. 

Відбір до Євро-2020 р.

08.45, 14.20, 3.20 Огляд 3-го 

ігрового дня. Відбір до 

Євро-2020 р.

10.00, 15.30, 22.30 Футбол 

NEWS

10.25 «Автогол». Прем’єра

10.40, 13.15 «Головна 

команда»

11.30 Литва — Україна. 

Відбір до Євро-2020 р.

13.55 Журнал Ліги Чемпіонів

15.50 LIVE. Вірменія — 

Боснія і Герцеговина. 

Відбір до Євро-2020 р.

16.45 Коефіцієнти ФІФА/УЄФА

16.55 LIVE. Вірменія — 

Боснія і Герцеговина. 

Відбір до Євро-2020 р. 

2 тайм

17.55 23.40 

«Євровідбір 2020. Матч-

центр»

18.50 LIVE. Грузія — Данія. 

Відбір до Євро-2020 р.

20.55 «Великий футбол»

21.40 LIVE. Фінляндія 

— Італія. Відбір до 

Євро-2020 р.

00.10 Огляд 1-го ігрового дня. 

Відбір до Євро-2020 р. 

Прем’єра

01.35 Англія — Болгарія. 

Відбір до Євро-2020 р.

04.35 «Бундесліга weekly». 

Чемпіонат Німеччини

05.00 Профілактика

ФУТБОЛ-2

06.00 Огляд 3-го ігрового дня. 

Відбір до Євро-2020 р.

07.15 Словаччина 

— Хорватія. Відбір до 

Євро-2020 р.

09.00 Англія — Болгарія. 

Відбір до Євро-2020 р.

10.45 Журнал Ліги Чемпіонів. 

Прем’єра

11.15 Сербія — Португалія. 

Відбір до Євро-2020 р.

13.00 Огляд 2-го ігрового дня. 

Відбір до Євро-2020 р.

14.25, 17.05 «Головна 

команда»

15.15 Литва — Україна. 

Відбір до Євро-2020 р.

17.55 Відбір до Євро-2020 р. 

Огляд туру. Прем’єра

18.50 LIVE. Швейцарія 

— Гібралтар. Відбір до 

Євро-2020 р.

19.45 Коефіцієнти ФІФА/

УЄФА

20.55 «Автогол»

21.10, 4.30 Журнал Ліги 

Чемпіонів

21.35 LIVE. Швеція 

— Норвегія. Відбір до 

Євро-2020 р.

23.45 Відбір до Євро-2020 р. 

Огляд туру

00.40 Вірменія — Боснія і 

Герцеговина. Відбір до 

Євро-2020 р.

02.30 Огляд матчу «Литва-

Україна». Відбір до 

Євро-2020 р.

02.40 Грузія — Данія. Відбір 

до Євро-2020 р.

05.00 Профілактика

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.45, 22.55 Містична Україна

08.35, 17.55 Прихована 

реальність

10.15 Речовий доказ

11.25 Секрети Другої світової

13.25, 20.25 Найбільші 

обмани в історії

15.55 Життя

23.40 Гордість України

К1

06.30 Top Shop

07.45 М/с «Каспер»

08.25 М/ф «Відважна Ліфі»

10.15 М/с «Земля до початку 

часів»

11.10 Х/ф «Хатіко: 
найвірніший друг»

13.00, 3.10 «Орел і решка. 

Навколо світу»

01.00 Х/ф «Він і вона»
04.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

12.00 Х/ф «Прогулянки з 
динозаврами»

13.30 М/ф «Гніздо дракона»

15.00 Х/ф «Обдарована»
17.00 Х/ф «Час»
19.00 М/ф «Епік»

21.00 Х/ф «Світанок 
планети мавп»

23.30 Панянка-селянка

00.30 Т/с «Домашній арешт»

01.30 Теорія зради

02.20 БарДак

03.10 Віталька

05.50 Корисні підказки 

UA: Перший

06.00, 10.15, 17.25, 22.25 

Розсекречена історія

06.30, 7.05 «Волинянин»

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.30 

Новини

07.35, 8.05 «Хроніка 

Української 

повстанської армії. 

1942-1954»

09.05, 18.25 Д/ф

11.20 Тема дня (початок)

12.00 Тема дня (продовження)

12.20 UEFA Чемпіонат Європи 

з футзалу U19 2019 р. 

Україна — Нідерланди

14.20 «Мегаполіси»

14.55 UEFA Чемпіонат Європи 

з футзалу U19 2019 р. 

Хорватія — Іспанія

16.55 Перший на селі

19.30 «Супер-Чуття»

20.00 «Таємниці людського 

мозку»

21.25 Тема дня

23.55 Телепродаж Тюсо
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Яким був цей «перший раз»
 Закрита зона під кодовою 
назвою «Ш». Саме тут секрет-
ною операцією «Перша блис-
кавка» Радянський Союз всту-
пив у ядерну гонку зі Сполу-
ченими Штатами. На полігоні 
у Семипалатинську підірвали 
атомну бомбу, у 20 разів потуж-
нішу за ту, яку американці ски-
нули на Хіросіму під час Другої 
світової війни. За радянською 
традицією, місцеве населення 
не евакуювали. Навпаки, 700 
тисяч людей мали стати піддо-
слідними в таємних експери-
ментах.
 Очевидці розповідають, що 
на полігоні встановили трид-
цятиметрову вежу, на верхів-
ці якої і приєднали смертель-
ну зброю. Вежу було зроблено 
за американськими креслення-
ми. Щоб зрозуміти силу бомби, 
навколо вежі розставили вій-
ськову техніку, звели житлові 
будинки, казарми і навіть дві 
станції метро. Військові неохо-
че про це згадують, але під час 
першого випробування дію не-
мирного атому ледь не переві-
рили на живих людях. За кіль-
ка секунд до вибуху доброволь-
ці в бетонних казематах мали 
вручну ввімкнути камери, які б 
і зняли історичний момент. Од-
нак в останню мить усе переве-
ли на автоматику.
 За день до випробувань на 
об’єкт приїхав куратор ядерно-
го проєкту — член Політбюро 
Лаврентій Берія. Його разом iз 
науковцями посадили в перших 
рядах — бетонний бункер стояв 
за десять кілометрів від епіцен-
тру. Решта глядачів розмісти-
лися на 15-кілометровій точці. 
Випробування пройшли, за вис-
новками радянського керівниц-
тва, «гладко». Берія надiслав до 
Кремля телеграму: «Товаришу 
Сталін, Ваше завдання успішно 
виконане».
 Офіційно під час експери-
менту ніхто з людей не постраж-
дав. Насправді жертви були. 
Але згадувати про це було су-
воро заборонено. Після вибуху 
групу фотокореспондентів пус-
тили на об’єкт — зафіксувати 
для історії «ядерний успіх» ра-
дянської держави. Вони отри-
мали смертельну дозу радіації. 
Крім того, радіаційна хмара на-
крила декілька аулів. 

Як створювали немирний атом
 Наукове керівництво ра-
дянського атомного проєкту 
здійснював радянський фізик 
Ігор Курчатов. Питанням  лан-
цюгової реакції розподілу ура-
ну займалися Яків Зельдович і 
Юлій Харитон. На початку 1942 
року кілька листів Сталіну про 
те, що атомна бомба можлива, 
написав Георгій  Фльоров, який 
звернув, зокрема, увагу на те, 
що роботи з атомної фізики пе-
рестали публікуватися у закор-
донних журналах. Упродовж 
1942-го багато розвідувальної 
інформації про роботу зі ство-
рення атомної бомби надійш-
ло з Англії від Клауса Фукса, а 
зі США від Бруно Понтекорво. 
Радянська розвідка зробила не 
менший внесок у створення ра-
дянської атомної бомби, ніж 

учені. Вже через 12 днів після 
закінчення складання першої 
атомної бомби в США опис її 
складу отримали в Москві. 
 Усього з 1941-го по 1945-й 
роки розвідка СРСР отримала 
близько 10 тисяч листів секрет-
ної документації, пов’язаної з 
роботами над атомною бомбою 
в США і Великобританії, саме 
розвідка поінформувала про от-
римання нового елемента плу-
тонію в атомному реакторі, роз-
відка добула вирішення безлічі 
технічних проблем. Тільки в 
1992 році радянські-російські 
науковці зізналися, що тоді, в 
1949-му, вони просто скопію-
вали роздобуту розвідкою схе-
му американської бомби.
 Наслідки ядерного бомбар-
дування Сполученими Шта-
тами Японії неабияк вразили 
Сталіна. Він розумів, що в ру-
ках американців — зброя не-
баченої сили. Тому створення 
власної машини смерті стало 
першочерговим завданням для 
Сталіна. Для цього до СРСР пе-
ревезли зі східної окупаційної 
зони близько 300 німецьких 
фахівців, які раніше працю-
вали над створенням ядерної 
зброї для Гітлера. Їх розмісти-
ли в таємному осередку побли-
зу Сухумі. Німецьких фізиків із 
західної окупаційної зони пере-
везли до США. Паралельно вій-
ськові та в’язні ГУЛАГу удар-
ними темпами будували заліз-
ницю, заводи для збагачення 
урану та сам «полігон смерті».
 Улітку 1948 року поблизу 
Челябінська завершилося спо-
рудження першого промисло-
вого атомного реактора, а че-
рез кілька місяців прийняли в 
експлуатацію і радіохімічний 
завод із виділення плутонію з 
урану. Пуск цих двох підпри-
ємств дозволив приступити до 
виготовлення й випробовуван-
ня ядерної бомби. 

Семипалатинське пекло
 «Пекло в степу» — так нази-
вали найбільший ядерний полі-
гон Радянського Союзу в Казах-
стані, що був створений рішен-
ням Ради Міністрів СРСР від 
21 серпня 1947 року. Місце для 
нього обрали в районі ріки Ір-
тиш, за 170 км на захід від Се-
мипалатинська. Полігон розки-
нувся на території трьох облас-
тей: Семипалатинської, Пав-
лодарської і Карагандинської. 
Се мипала тинський полігон — це 
18,5 тисячi квадратних кіломет-
рів, на яких упродовж 42 років 
провели 456 наземних і підзем-
них ядерних випробувань. Те, 
що за 70 кілометрів від епіцент-
ру ви бухів жили люди, нікого не 
турбувало. Місцевому населен-
ню відвели роль піддослідних 
кроликів. Людям наказували 
виходити зі своїх домівок і диви-
тися на вибухи, щоб згодом від-
стежувати вплив радіації на ор-
ганізм. А тварин і взагалі як жи-
вих піддослідних використову-
вали. Їх прив’язували на різних 
відстанях від епіцентру вибуху 
та вивчали вплив ударної хвилі 
та радіації на живі організми. 
Так у СРСР моделювали ядерну 
війну з Америкою. 
 За Хрущова на прилеглих до 

полігону землях почали масово 
сiяти пшеницю. Робили це пе-
реважно селяни з України, яких 
підступними обіцянками чи під 
примусом вивозили до Казахста-
ну «піднімати цілину». А потім 
радіоактивний хліб із казахсь-
кої цілини споживали в усьому 
Радянському Союзі. 
 Казахське місто Курчатов 
носить ім’я радянського науков-
ця Ігоря Курчатова, що очолю-
вав наукову команду ядерників. 
Місто було побудоване разом iз 
полігоном. У ньому жили буді-
вельники, військові й учені. 
 12 серпня 1953 року на Се-
мипалатинському полігоні була 
випробувана термоядерна зброя, 
а 22 листопада 1955 року світ 
довідався про надпотужну ра-
дянську водневу бомбу, яку ство-
рив академік Сахаров. Назем-
ні вибухи проводилися до 1962 
року. З 1963-го вони були пере-
несені під землю на майданчики 
Балапан і Дегелен. Останній ви-
бух на території полігону відбув-
ся 19 жовтня 1989 року. З 29 сер-
пня 1991 року Семипалатинсь-
кий полігон указом президента 
Казахської РСР Назарбаєва іме-
нується як колишній. У 1995 
році на ньому був знищений ос-
танній ядерний пристрій.
 У квітні 1996 року Націо-
нальний ядерний центр Казах-

стану й Агентство з ядерної без-
пеки при Міністерстві оборони 
США підписали угоду, відповід-
но до якої казахські й амери-
канські фахівці приступили до 
ліквідації тунелів і штолень, у 
яких проводилися випробуван-
ня. Проект завершився 29 лип-
ня 2000 року — була знище-
на остання штольня Семипала-
тинського ядерного полігону.

Урановий «інтернаціонал»
 Після війни в СРСР було пе-
рероблено 100 тонн оксиду ура-
ну, 12 тонн урану. Для запус-
ку реактора був потрібний уран 
у кількості десятків тонн, а в 
розпорядженні Курчатовської 
лабораторії № 2 в той час було 
лише кілька кілограмів урану. 
У грудні 1946 року був запуще-
ний перший (експерименталь-
ний) атомний реактор, який 
потребував 45 тонн урану. Для 
запуску промислового реакто-
ра з отримання плутонію було 
потрібно ще 150 тонн урану, 
які були накопичені тільки до 
початку 1948 року.
 І «прорив» у цьому питан-
ні стався лише завдяки «брат-
ській» допомозі чеських това-
ришів. Швейцарський дослід-
ник чеського походження док-
тор Георг Іржи Добровольни 
провів велику роботу в держав-
них архівах, передусім архіві 
парламенту Чехії, і встановив, 
що роботи на чеських уранових 
родовищах почали вести ще 
1942 року німці.
 Після закінчення Другої сві-
тової війни започаткований ні-
мецькими нацистами видобуток 
уранової руди на найбільших 

чеських родовищах поблизу 
місцевостей Яхимів, Пшибрам, 
Горні Славков, Маріанське Лаз-
не Карловарського краю та са-
мого міста Карлові Вари відно-
вився. Відповідна угода про пос-
тавки руди до СРСР була підпи-
сана 23 листопада 1945 року. 
В шахти замість військовопо-
лонених почали заганяти чесь-
ких політв’язнів, яких звози-
ло сюди місцеве управління 
«Виправні установи», органі-
зоване за зразком сталінського 
ГУЛАГу у складі 18-20 концта-
борів регіону. 
 До 1959 року, коли СРСР 
проголосив, що припиняє ім-
порт руди для військових 
цілей, до Радянського Союзу 
з Чехії надійшло 97 тис. тонн 
уранової руди. Але розробка 
політв’язнями названих ро-
довищ велася навіть до 1962-
1965 років, зрозуміло, що не 
для власного вжитку чехами. 
 Після амністії 1961 року 
в’язні змогли повернутися до 
своїх домівок. Але далеко не всі. 
Загальну кількість загиблих від 
важкої праці, браку їжі та води 
і, передусім, радіоактивного оп-
ромінення досі не встановлено. 
Є лише точні дані по урановому 
родовищу в Яхимові. Через ньо-
го пройшли приблизно 70 ти-
сяч в’язнів комуністичного ре-
жиму, з яких загинули 15 тисяч 
726 осіб. 
 P.S. Висловлюю вдячність 
доктору Георгу Добровольни за 
інформацію про «чеський вне-
сок» у створення радянської 
атомної бомби, який досі не був 
відображений у вітчизняних 
ЗМІ. ■

ЯК ЦЕ БУЛО...

Під отруйним грибом
70 років тому СРСР здійснив перше ядерне випробування, 
а історія виготовлення радянської атомної бомби є ще одним 
свідченням злочинів сталінського режиму

■

НАСЛІДКИ

 Ракові захворювання, фізичні му-
тації та вади, з якими народжувалися 
діти, неврологічні хвороби, різні врод-
жені каліцтва серед тварин i худоби 
— усе це стало буденністю для меш-
канців Семипалатинського регіону. В 
інших країнах ядерні випробування 
проводили на безлюдних територіях, 
незаселених островах чи в пустелях. 
Семипалатинський полігон — це єди-
ний випробувальний простір, де жили 
і живуть люди. Внаслідок роботи 
полігону, за оцінками експертів, пос-
траждали близько мільйона місцевих 
мешканців. Семипалатинськ досі за-
лишається найзабрудненішим місцем 
на Землі, де люди вимирають цілими 
вулицями від аномальних хвороб.
 За підрахунками вчених, лише че-
рез тисячу років цей регіон Казахста-
ну знову стане придатним для жит-
тя. Утiм тут і досі проживає понад пів-
мільйона людей, а влада країни будує 
грандіозні плани промислового роз-
витку регіону.

■

За вибухами на полігоні відкрито спостерігали військові й цивільні. ❙

Перший ядерний вибух.
Фото Карагандинського екологічного музею в Казахстані.

❙
❙

Ігор ВІТОВИЧ

У 1949 році, 29 серпня, Радянський Союз випробував на Семипа-
латинському полігоні Казахстану свою першу ядерну бомбу. Над 
казахським степом піднявся ядерний гриб, а над рештою світу на-
висла загроза ядерної гонки, нагадує «Радіо «Свобода». «Перша 
блискавка» — так назвали радянську ядерну бомбу, яку підірвали 
тоді о 7-й годині ранку. Американці на чотири роки раніше вже 
показали, що вони володіють атомною зброєю, скинувши ядерну 
смерть на японські міста Хіросіму і Нагасакі у серпні 1945 року. 
Отож Радянському Союзу хотілося наздогнати військові досягнен-
ня Заходу. Секретність тієї роботи була такою, що деякі свідки вип-
робувань заговорили тільки після розпаду СРСР. 
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Валентина САМЧЕНКО

 Серпень став місяцем 
«Династії Моцартів» у 
Львові. Виставка з такою 
назвою, створена спільно з 
фундацією «Моцартеум» з 
австрійського Зальцбурга, 
розмістилася на першому 
поверсі ошатного палацу 
Потоцьких, який є части-
ною Національної галереї 
мистецтв імені Бориса Воз-
ницького. Загалом проєкт 
реалізували у рамках тре-
тього сезону Міжнародно-
го фестивалю класичної 
музики LvivMozArt, який 
наповнював місто нови-
ми смислами і креативни-
ми концертами впродовж 
дев’яти днів. 
 Організатори мали ва-
гомий привід для виставко-
вого проекту — на ниніш-
ній рік припадає 300-й 
ювілей Леопольда Моцар-
та — батька найвідомішого 
з родини Вольфґанґа Ама-
дея Моцарта і дідуся Фран-
ца Ксавера, чиї життя після 
17 років у найактивніші на-
ступні три десятиліття були 
пов’язані зі Львовом (Лем-
бергом у ті часи) і Галичи-
ною. Саме скрипаль, а зго-
дом і композитор Моцарт-
найстарший заклав фунда-

мент музичних традицій у 
сім’ї і був педагогом, авто-
ром представленого на вис-
тавці виданого кількома 
мовами «Підручника гри 
на скрипці». Він органі-
зовував виступи своїх зов-
сім юних дітей (віртуоз-
ною піаністкою була і сес-
тра Вольфганга Амадея 
— Марія Ганна Вальбурга 
Ігнатія) по тодішній трохи 
не всій Європі. 
 Варто згадати, що 
львівські музикознавці 
вже не перший рік дослід-
жують причетність знаме-
нитої родини до Галичи-
ни. Ще на початку 2006-
го була в роботі пам’ятна 
меморіальна таблиця ан-
глійською, німецькою 
та українською на честь 
Франца Ксавера Моцар-
та — сина видатного ком-
позитора, яка прикрасила 
Собор святого Юра. Вона 
нагадує про історичне ви-
конання «Реквієму» Воль-
фґанґа Амадея Моцарта у 
храмі на роковини його 
смерті 5 грудня 1826-го 
та інформує, що його син 
мешкав у Львові у період 
із 1808 до 1838 рік. 
 «Франц-Ксавер Моцарт 
— це той «місточок», який 
вписує yкраїнську культу-

ру в західноєвропейський 
контекст, — каже заснов-
ниця й арт-директорка 
LvivMozArt Оксана Линів, 
нині головна диригентка 
опери та філармонійного 
оркестру міста Ґрац в Авс-
трії. — Розповідаючи іно-

земцям про Україну через 
призму його творчості, ми 
маємо сильний аргумент 
на користь того, що Украї-
на — це не «третій світ», 
не «другий сорт». Це — 
повноправний член євро-
пейської спільноти, краї-

на з глибокими музични-
ми традиціями, потужним 
культурним бекґраундом і 
самобутньою історією».
 З Україною пов’язана 
більша частина творчого 
життя Франца Ксавера. 
Він викладав музику дітям 
із шляхетних родин, ор-
ганізував і очолив музич-
не товариство святої Це-
цилії, хор. Галицька зем-
ля надихнула його написа-
ти низку музичних творів.
 Фестиваль LvivMozArt 
на перший сезон запро-
шував представників 

міжнародної фундації 
Mozarteum. «А вже наступ-
ного року вони проявили 
себе як надзвичайно ініціа-
тивні та захоплені нашою 
спільною справою парт-
нери», — ділиться Оксана 
Линів. Із Зальцбурга при-
везли на львівський фести-
валь оригінальну скрипку 
Моцарта, яка лише у ви-
няткових випадках зали-
шає приміщення фонду. І 
музика цього унікального 
інструмента чарувала слу-
хачів заключного концер-
ту фестивалю.
 Проєкт у Львові, при-
свячений 300-річчю Лео-
польда Моцарта, — це теж 
ініціатива Mozarteum.
 Творчість та діяльність 
всіх трьох поколінь Мо-
цартів: Леопольда, Воль-
фґанґа Амадея та Фран-
ца Ксавера — змінила іс-
торію світової музики та 
об’єднала музичні тра-
диції цілих країн, під-
креслила, перебуваю-
чи у Львові, директорка 
фундації «Моцартеум» 
Габрієлє Гамзавер. 
 Прізвище Моцартів досі 
залишається символом 
класичної музики, яка не 
підвладна часу. І це укотре 
довів LvivMozArt. ■

Валентина САМЧЕНКО

 «Не вмирай! Ще триває бій...». 
Ці слова пісні завершують фільм 
«Іловайськ 2014. Батальйон 
«Донбас», який вийшов у прокат 
29 серпня — з цього року в офіцій-
ний День пам’яті захисників Ук-
раїни, які загинули в боротьбі за 
її незалежність, суверенітет і те-
риторіальну цілісність. 
 Число загальних втрат ук-
раїнських бійців у війні на Дон-
басі — понад 4 тис. 100... 
 Драма з детективним сюже-
том «Іловайськ 2014. Батальйон 
«Донбас» — це реальна історія 
мужності і, незважаючи на об-
ставини, людяності доброволь-
ців, які воювали у районі Іло-
вайська спекотним літом 2014-
го. Кіно про «укропів», яким на 
Донбасі приклеюють прізвиська 
«карателів» і «фашистів», незва-
жаючи на те, що смертельні сна-
ряди летять зі сторони ополчен-
ців, яким керують російські кад-
рові військові.
 І в назві стрічки, і на екрані — 
реальний батальйон «Донбас», 
але це означення для більшості 
глядачів усе ж всеохоплююче, за 
яким вони бачать усіх українсь-
ких захисників, які взяли в руки 
зброю для оборони східних тери-
торій України від російсько-се-
паратистської «Новоросії».
 Сценарій виник із розповідей 
командира штурмової групи ба-
тальйону «Донбас» Тараса Кос-
танчука, якого донині побрати-
ми з повагою називають леген-

дарним Бішутом. Як і в кіно, у 
реальності він витягнув зі своєї 
голови кулю, і пораненим пере-
бував у квартирі поважного віку 
жінки, з якою потім підтриму-
вав контакт і яка 94-річною 
відійшла у засвіти у 2018-му. 
Хто дивився, у документальній 
стрічці Анастасії та Марії Старо-
жицьких «Війна химер» є кад-
ри: рота Бішута рухається в Іло-
вайськ, він сам це знімає, комен-
туючи: «Їдемо, хрін знає куди і 
хрін знає навіщо». 
 Коли зароджувалася ідея зйо-
мок художнього фільму «Іловай-
ськ 2014. Батальйон «Донбас», 
не планували, що Тарас Костан-
чук буде грати у ньому самого 
себе. Це стало очевидним у про-
цесі проведення кастингів. І Бі-
шут на екрані — виразний та ха-
ризматичний персонаж, який 
ризикує, щоб вижити і врятува-
ти інших.
 Сценаристом став письменник 
Михайло Бриних. Розповідає, що 
остаточний — сьомий варіант сце-
нарію. Утім навіть уже зі змонто-
ваного матеріалу довелося скоро-
тити годину, залишивши гляда-
чеві 120 хвилин, які вивірені вій-
ськовими, що вийшли живими з 
Іловайського котла. 
 У кадрах художнього фільму 
навіть техніка «зеленим коридо-
ром» рухається у тому порядку, 
як було насправді... І все ж твор-
ча група зауважує, що це худож-
ня стрічка, де є узагальнення. 
На 85-90% — це документаль-
ні історії, уточнює режисер Іван 

Тимченко. Скажімо, нема у кад-
рах Семена Семенченка, є прос-
то легко поранений командир ба-
тальйону, який наказує здійняти 
гвинтокрил, не дочекавшись для 
транспортування в госпіталь за-
кривавленого бійця.
 У батальних сценах фільму 
пошкоджено не одну машину. 
Тарас Костанчук розповідає, що 
Генштаб ЗСУ відмовив у спри-
янні зйомкам і наданні техніки, 
аргументуючи це письмово тим, 
що у фільмі не висвітлили роль 
керівництва Антитерористичної 
операції і в ньому відсутні при-
клади героїзму(?). Допоміг полк 
«Азов», що підпорядкований 
Міністерству внутрішніх справ.
 «Як не менеджер, то вчитель. 
Добре, хоч поетів немає», — так 
характеризують у фільмі попов-
нення добровольців професій-
ні військові на сході України. 
Це їм довелося стати учасника-
ми Іловайської трагедії: Фран-
ко, Шульц, Квентіна, Скіф, жін-
ка-штурмовик Альона, яка допо-

магає 300-м, а 200-х уже не вря-
тувати... Загалом у зйомках було 
задіяно близько сотні акторів та 
20 бійців «Донбасу».
 Загальний бюджет стрічки — 
близько 33 млн грн, фільм зня-
то без державної фінансової під-
тримки. У прокат в Україні з 29 
серпня «Іловайськ 2014» взяли 
практично всі кінотеатри — біль-
ше 190. Творча група проводила 
передпокази і продовжує пред-
ставляти кінороботу в Україні. 
Уже є домовленості про покази 
фільму в Чехії, Польщі, Японії, 
Південній Кореї. Є плани робити 
телевізійну версію.
 Один із героїв художнього 
кіно реальний Марко Пославсь-
кий, американець українського 
походження, у кадрі каже, що 
події 2014 року на Донбасі — як 
фільми Тарантіно. Хочеться, щоб 
на «Іловайськ 2014» ішло стіль-
ки ж глядачів, як і на кіно режи-
сера і сценариста «Кримінально-
го чтива» та «Безславних вирод-
ків». Не лише тому, що вже п’ята 

річниця Іловайської трагедії. Бо 
це якісне кіно, яке переконує, 
що людяність — найголовніша 
за будь-яких обставин. ■

МАРКЕРИ

Моцарт у Львові
Як в Україні 300-ліття батька відомого 
австрійського композитора відзначали

■

Франц Ксавер 
Вольфґанґ Моцарт.
Живопис олійними фарбами 

Карла Готліба Швайкарта.

Львів, 1825 р.

❙
❙
❙
❙
❙

«Підручник гри на скрипці» Леопольда Моцарта, 
німецьке видання 1756 р.
Фото Валентини САМЧЕНКО.

❙
❙
❙

ГЕРОЯМ — СЛАВА!

Як у фільмах Тарантіно
Командир штурмової групи добровольчого батальйону «Донбас» 
Тарас Костанчук зіграв себе у кіно

■

На зйомках фільму «Іловайськ 2014. Батальйон «Донбас».
Фото надані B&H film distribution.

❙
❙

Тарас Костанчук — легендарний Бішут.❙

МАРТИРОЛОГ

 В Іловайській операції з 7 по 31 
серпня 2014 року підрозділи Зброй-
них сил України та добровольчі ба-
тальйони втратили 366 бійців. «Чис-
ло 366 загиблих часто не зовсім до-
речно використовують у контексті за-
гиблих під час виходу так званим 
зеленим коридором, — зазначає ук-
ладач Іловайського мартиролога, по-
шуковець Ярослав Тинченко. — Без-
посередньо в зеленому коридорі заги-
нули 254 бійці». З цих 254 — 39 осіб 
досі юридично неідентифіковані (мо-
жуть одночасно перебувати у списках 
зниклих безвісти і полонених). Ще 19 
осіб зникли безслідно — ні тіл, ні да-
них про їхнє місцезнаходження немає 
(хоча офіційна цифра зниклих безвіс-
ти значно більша за рахунок тих бій-
ців, чиї родичі не визнають факт заги-
белі близької людини навіть попри ек-
спертизу ДНК).

■



П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 30—31 СЕРПНЯ 2019 15СПОРТ

«Грати проти Вінус Уїльямс – це виклик, й перемогу потрібно заробити».Еліна Світоліна
українська тенісистка

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Після трьох поспіль пора-
зок на старті ЧЄ-2019 перед-
останній поєдинок жіночої во-
лейбольної збірної України в 
групі перетворився для неї на 
момент істини, адже в грі проти 
збірної Словенії мало виріши-
тися майбутнє команди Гарія 
Єгіазарова на єврофорумі. 
 Загалом, лише перемога над 
словенками залишала українсь-
кій збірній шанс на участь у 
«плей-оф», куди, за регламен-
том турніру, потрапляють по 
чотири кращі збірні з чотирьох 
секстетів. Відзначимо, що ЧЄ-
2019 приймають одразу чотири 
країни — Туреччина, Словач-
чина, Угорщина та Польща. В 
останній, до слова, свої мат-
чі єврофоруму й проводила ук-
раїнська збірна.
 Програвши по черзі не ос-
таннім у континентальному 
рейтинзі збірним Бельгії, Італії 
та Польщі, головний тренер ук-
раїнської збірної зазначив: «Я 
бачу, що з кожною грою ми до-
даємо. Це прослідковується і в 
цифрах, і в якості гри. Нам пот-
рібно зберегти цей ритм. Якщо 

будемо так грати, то результат 
буде на нашу користь».
 Збірна Словенії, котра лише 
вдруге бере участь у фінальній 
частині ЧЄ, перед побаченням 
з Україною переграла аутсай-
дера «пульки» — національ-
ну команду Португалії — від-
так успіх в дуелі з українськи-
ми волейболістками гарантував 

їм виграш останньої з чотирьох 
перепусток до «плей-оф».
 Звісно, подолати груповий 
етап прагнули й вітчизняні во-
лейболістки.
 «Потрапити до «плей-оф» 
важливо для подальшого роз-
витку волейболу в Україні, для 
наших уболівальників. Це важ-
ливо для рейтингу збірної, для 

нашого авторитету та, що важ-
ливо, для менталітету наших 
гравців», — відзначив прези-
дент Федерації волейболу Ук-
раїни Михайло Мельник.
 Як наголосив очільник ФВУ, 
перемагати Словенію потрібно 
було за будь-яку ціну, адже по-
разка закриє «синьо-жовтим» 
дорогу до «плей-оф».

 Команда Гарія Єгіазаро-
ва, складена переважним чи-
ном із «легіонерок», жваво роз-
почала доленосну битву зі сло-
венками й виграла стартову 
партію. Щоправда, низка про-
стих помилок призвела до про-
валу в другому сеті, після чого 
«синьо-жовтим» знову довело-
ся розпочинати все спочатку. 
Третя партія знову додала неа-
биякого оптимізму уболіваль-
никам української команди. 
Проте, як виявилося згодом, 
то була остання радісна подія в 
матчі. Хоч як намагалися підо-
пічні Єгіазарова спіймати свою 
гру, словенські волейболіст-
ки по стійно на крок виперед-
жали українську збірну, в діях 
котрої, слід визнати, бракувало 
стабільності та зіграності.
 Свою перевагу над опонен-
том словенки продемонструва-
ли й на «тай-брейку», достро-
ково позбавивши таким чином 
українську команду шансів на 
вихід із групи. Відтак заключна 
зустріч на ЧЄ-2019 (проти Пор-
тугалії) перетвориться для «си-
ньо-жовтих» на матч прести-
жу, в якому вони зможуть на-
бути додаткового змагального 
досвіду, котрого вочевидь так 
бракує нашій команді для ус-
пішного виступу на міжнарод-
ній арені. ■

ТАБЛО

 Чемпіонат Європи. Жінки. Гру-
па В. Бельгія — Україна — 3:0 
(25:10, 25:19, 25:22), Україна — 
Італія — 0:3 (16:25, 18:25, 10:25), 
Польща — Україна — 3:1 (20:25, 
25:11, 25:22, 25:15), Україна — Сло-
венія — 2:3 (25:22, 21:25, 25:18, 
21:25, 8:15).
 Турнірне становище: Італія — 
12 (4 матчі), Бельгія — 11 (5), Поль-
ща — 10 (4), Словенія — 5 (5), Украї-
на — 1 (4), Португалія — 0 (4).

■

У запеклій боротьбі за місце в «плей-оф» ЧЄ-2019 українські волейболістки поступилися збірній Словенії.
Фото з сайта cev.eu.

❙
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ВОЛЕЙБОЛ

Досвід для колекції
На чемпіонаті 
Європи вітчизняним 
волейболісткам 
не вдалося пробитися 
до раунду «плей-оф»

■

Григорій ХАТА

 Як і на попередніх цьогорічних тур-
нірах iз серії «Великого шолома», на 
Відкритій першості США український 
теніс представляє лише його жіноча по-
ловина. І традиційно найбільше уваги до 
себе привертає прима вітчизняного тені-
су Еліна Світоліна. 
 Після нетривалої паузи вона знову 
повернулася до «топ-5» рейтингу WTA 
й у статусі п’ятої ракетки турніру вже 
встиг ла пробитися до третього кола 
«Ю-Ес оупен»-2019, здолавши на своє-
му шляху двох господарок кортів.
 У стартовому раунді Світоліній опо-
нувала 17-річна Уїтні Осігве, для пере-
моги над котрою українській тенісистці 
вистачило трохи більше однієї години 
часу — 6:1, 7:5.
 Водночас у наступному колі Еліна 
зустрілася з легендою жіночого тені-
су — багаторазовою тріумфаторкою 
«гранд слемів» — Венус Уїльямс, яка, 
за словами першої тенісистки Украї-
ни, кинула їй справжній виклик. Звіс-
но, у свої 39 років старша з сестер Уї-
льямс уже не виглядає настільки по-
тужно, як це було десятиліття тому. 
Утім, маючи за плечима величезний 
досвід, Венера й досі є серйозним су-
перником навіть для нових лідерів жі-
ночого тенісу. Приміром, у передостан-
ньому геймі матчу легендарна амери-
канка влаштувала своїй опонентці за-
пеклу битву, тривалістю 15 хвилин, у 
якій змогла відіграти у Світоліної п’ять 
«матч-болів». І нехай уже в наступному 
розіграші — на своїй подачі — Еліна все 
ж «взяла» матч, поєдинок для українки 
видався не з простих — 6:4, 6:4. «Грати 
проти Вінус — це виклик, й перемогу 
потрібно заробити. Потрібно заслужи-
ти кожне очко, покращити рівень своєї 

гри, бути агресивною», — сказала пер-
ша ракетка України.
 Завдяки зірковому статусу госпо-
дарки кортів Світоліна отримала мож-
ливість вже на початку турніру відчу-
ти «камерну» атмосферу на одній з го-
ловних арен «Ю-Ес оупен», що має дах 
над головою.
 «Мені сподобалося грати на корті 
Армстронга, він трохи швидший, ніж 
корт Артура Еша. Утім особливої різ-
ниці в протистоянні під зачиненим да-
хом я не відчула. Загалом, я насолоджу-
валася грою. Атмосфера на корті була 
чудовою, стадіон — практично пов-
ний, хоча й глядачі підтримували не 
мене», — поділилася емоціями прима 
українського тенісу.
 Розсувний дах на двох ключових аре-
нах укотре врятував організаторів «Ю-
Ес оупен» від повної ігрової блокади зма-
гань. Водночас дощ, який посеред тиж-
ня накрив Нью-Йорк, не дозволив другій 
рекетці України Даяні Ястремській вчас-
но зіграти свій матч другого кола проти 
шведки Ребекки Петерсен. (У першому 
раунді вона здолала румунку Моніку Ні-
кулеску — 6:4, 1:6, 6:2) Примітно, що на 

переможницю цього протистояння в на-
ступному раунді чекає побачення з Елі-
ною Світоліною. «Українське «дербі» — 
було б цікаво, адже ми з Даяною родом з 
одного міста — Одеси. Якщо так станеть-
ся, то одна з українських тенісисток точ-
но опиниться в четвертому колі Відкри-
тої першості США», — наголосила Сві-
толіна. 

 Відзначимо, що серед учасниць ос-
новного раунду «Ю-Ес оупен»-2019 фігу-
рували ще дві українки, проте третя ра-
кетка українського тенісу Леся Цуренко 
знялася з розіграшу через травму, а чет-
верта за рейтингом тенісистка України 
Катерина Козлова залишила турнір піс-
ля поразки в першому колі Тейлор Таун-
сенд із США — 6:3, 2:6, 3:6. ■

ТЕНІС

З одеським колоритом
У третьому колі 
«Ю-Ес оупен»-2019 
очікується дуель двох 
кращих тенісисток України

■

У другому колі «Ю-Ес оупен»-2019 Еліна Світоліна здолала іменитого ветерана жіночого 
тенісу Вінус Уїльямс.
Фото з сайта sportskeeda.com.

❙
❙
❙
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ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

  Беня показує другу в музеї Ве-
неру Мілоську:
 — Як ти думаєш, що вона таке 
продавала, що в неї товар відірвали 
з руками?

* * *
  Я захворiв і пішов до лікаря.
  — Прокашляйтесь, будь лас-
ка, прокашляйтесь ще раз. Добре, 
я поставив вам діагноз — у вас ка-
шель.

* * *
  В одеському трамваї:

 — Ви могли б поступитися мені 
місцем.
 — З якого це дива? Ви ж молод-
ший за мене.
 — Я просто краще за вас вигля-
даю.

* * *
  Оголошення в супермаркеті по 
гучному зв’язку:
 — Власник червоного «Фер-
рарі», який перебуває під ковшем 
екскаватора, терміново купіть собі 
валідол.

Оздоровниця, що стане «сіллю на ранах імперії»
Кримський «вузол» усе тугіше затягується у клубок проблем для Кремля

По горизонталі:
 1. Титул правителів деяких про-
вінцій Східної Індії в імперії Великих 
Моголів. 7. Столиця Нідерландів. 8. 
Давня назва литовського міста Кау-

нас. 9. Друге ім’я, отримане при 
народженні знаменитим фран-
цузьким драматургом Моль-
єром. 11. Французький мате-
матик, засновник теорії чисел, 
Велику теорему якого протягом 
століть намагалися довести про-
відні математики. 12. Мінераль-

на фарба, переважно різних відтінків 
жовтого чи червоного кольорів. 13. 
Ярус театральних лож, розташований 
безпосередньо за партером на рівні 
сцени. 16. Офіційна валюта Саудівсь-
кої Аравії. 19. Справжнє ім’я суперге-
роя, персонажа коміксів Marvel, відо-
мого як Залізна людина. 22. Страш-
ний вітер. 25. Вид тюленів. 26. Пре-
зидент Філіппін в 1986—1992 роках, 
перша жінка-президент в історії Азії. 
27. У середньовічній Європі — части-
на спадкових земельних володінь чи 
грошове утримання, що передавало-
ся некоронованим членам королівсь-
кої родини. 29. Давня слов’янська 
назва долоні. 30. Героїня «Іліади» та 
давньогрецьких міфів, дружина Гек-
тора 31. Поширена в Сибіру назва ве-
ликих мас налиплого на гілках мокро-
го снігу. 
По вертикалі:
 1. Ім’я лемківського художника-
примітивіста з містечка Криниця, що 
в Польщі. 2. Мюнхенський футболь-

ний клуб. 3. Тропічне дерево, яке ста-
ло символом тупості. 4. Представник 
одного з кавказьких народів. 5. Дріб-
на британська монета. 6. Гетьмансь-
ка столиця, яка нині є одним із тури-
стичних центрів України. 10. Солод-
кий весільний атрибут. 14. Історич-
ний відрізок часу. 15. Рибний суп. 
17. Японське мистецтво створення 
букетів та квіткових композицій. 18. 
Ворог волосся, з яким борються різ-
номанітні шампуні. 20. Супербагатій, 
який впливає на політику та інфор-
маційні канали. 21. Героїня серед-
ньовічного лицарського роману, ко-
хана Трістана. 23. Український фоль-
клорист та колекціонер, який створив 
унікальний музей народного мистец-
тва. 24. Папір чи тканина з напиле-
ним абразивним матеріалом, яким 
роблять гладенькою деревину. 28. 
Узбецька національна страва. ■

Кросворд №93
від 23—24 серпня

Дара ГАВАРРА

 Хтось досягає вершин слави завдяки та-
лантам, хтось — розуму, хтось — красі, хтось 
пишному бюсту, а декотрі — взагалі завдяки 
пишним, ні, навіть не стегнам, а «ягідним міс-
цям». Так, відома в Америці шоувумен Кім Кар-
дашьян заробляє мільйони, завдячуючи неаби-
якій гепі. Тут зіграли свою «позитивну» роль і 
матінка-природа, і фізичні особливості пред-
ставників певної нації, а ще, подейкують, плас-
тичні операції зі збільшення сідниць. Тоді як 
мільйони представниць слабкої статі впріва-
ють у спортивних залах, намагаючись довести 
до зразкових параметрів те, чим їх нагородили 
природа та батьки, Кім позує перед фотокаме-
рами таким чином, щоб якнайкраще підкресли-
ти свої пишні форми. Як виявилося, прихильни-
ків її навіть не «гітарних згинів», як називають 
пишнотілих жінок, а просто-таки «контрабас-
них», виявилося чимало, тому фото апетитної 
красуні розлітаються у глянці як гарячі пиріж-
ки. Подейкують, що чоловік пані Кардашьян — 
співак Каньє Уест — змусив дружину збільши-
ти сідниці хірургічним шляхом, бо йому подо-
баються такі жіночі форми. Відтоді стегна Кім 

лише зростають в об’ємі. Злі язики стверджу-
ють, що на тілі телезірки не залишилось жод-
ного сантиметра, якого б не торкнувся скаль-
пель пластичного хірурга. Мабуть, усе через 
заздрість, адже до пані Кардашьян ніхто не 
здогадувався заробляти мільйони саме цією 
частиною тіла. Так, гостра на язичок Періс 
Хілтон, яка свої статки також здобула не від-
криттям біному Ньютона, саркастично заяв-
ляє, що «нижній бюст» Кім нагадує їй купу 
сиру, що прокис, у сміттєвій торбинці.
 Та щось змінилося у ставленні до 
свого тіла і в зірки шоу «Сімейка Кар-
дашьян», адже подейкують, що Кім 
таки вирішила зменшити свої пара-
метри, поступово відкачуючи жир із 
сідниць (щоб не так помітно було). 
Можливо, набридло терпіти дивац-
тва своєї половинки, а можливо, 
просто втомилася від надмір-
ної уваги до нижньої части-
ни своєї статури. Адже у неї, 
крім чудових стегон, — пре-
красні виразні очі. ■

з 2 до 8 вересня

 Овен (21.03—20.04). Частi флiрти при-
зводять до одноразових інтрижок. Радимо 
серйознiше ставитися до сiмейних обов’язкiв.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 3.

 Телець (21.04—21.05). Вам доведеть-
ся вибирати мiж сім’єю та службовим рома-
ном. Стосунки в родині залишаться напруже-
ними, і тільки від вас залежатиме, як налаго-
дити ситуацiю.
 Дні: спр. — 5; неспр. — 6.

 Близнюки (22.05—21.06). У вас 
з’явиться додатковий заробiток. Крім того, іс-
нують шанси домогтися професійного зрос-
тання i хороших матеріальних прибуткiв.
  Дні: спр. — 2; неспр. — 4.

 Рак (22.06—23.07). На роботi може ста-
тися конфлікт, що призведе до звільнення. Не 
переймайтеся, поруч iз вами є надійні друзі, 
які допоможуть матерiально.
 Дні: спр. — 4; неспр. — 6.

 Лев (24.07—23.08). Ви нерідко погод-
жуєтеся на авантюри, лотереї та азартні ігри, 
у яких вам щастить. Можливо, вдасться прид-
бати житло або дорогу техніку.
 Дні: спр. — 3; неспр. — 5.

 Діва (24.08—23.09). У вас з’являться 
новi знайомi, якi серйозно вплинуть на ваш 
майбутнiй розвиток. А ви самі розвиватимете 
справу, яку розпочали ранiше.
 Дні: спр. — 6; неспр. — 8.

 Терези (24.09—23.10). У вас з’явиться 
бажання отримати додаткову освiту. Але ви ри-
зикуєте втратити кохану людину, оскiльки буде-
те занадто зосереджені на роботі та навчанні.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 3.

 Скорпіон (24.10—22.11). Ви рідко 
зав’язуватимете стосунки й розкриватимете 
свою душу. Доведеться зосередитися на ро-
боті. Несподiвано ви зустрiнете друзів, з яки-
ми давно не підтримували зв’язок.
 Дні: спр. — 5; неспр. — 7.

 Стрілець (23.11—21.12). Ви ведете аске-
тичний спосіб життя, тож не станете витрачати 
даремно гроші, хiба що на розширення бізне-
су. Вихiднi обiцяють бути веселими.
 Дні: спр. — 3; неспр. — 4.

 Козеріг (22.12—20.01). Від вас зна-
добиться фінансова допомога для близьких, 
швидше за все — батькам. Для цього дове-
деться брати кредит або позичати гроші.
 Дні: спр. — 2; неспр. — 5.

 Водолій (21.01—19.02). З’явиться чи-
мало перешкод і проблем. Знадобляться тер-
піння і фантастичний спокiй, щоб не зірватися 
і цим не погіршити своє становище.
 Дні: спр. — 4; неспр. — 6.

 Риби (20.02—20.03). Настає важкий 
перiод, але ви зможете розвинути в собі нові 
якості й створите фундамент для нового злету 
в кар’єрі та особистому житті.
 Дні: спр. — 3; неспр. — 8. ■

31 серпня — 1 вересня за прогнозами синоптиків

Київ: невелика хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвнiчно-схiдний, 
3-8 м/с. Температура вночi +14...+16, удень +28...+30. Пiсля-
завтра температура вночi +14...+16, удень +28...+30. 

Миргород: без опадiв. Уночi +13...+15, удень +27...+29.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +13...+15, удень +28...+30.
Одеса: без опадiв. Уночi +17...+19, удень +26...+28.

29 серпня температура води в Чорному та Азовському мо-
рях становила 23-25 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 23.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без iстотних опадiв. 
Трускавець: уночi +13...+15, удень +24...+26. Моршин: уночi 
+15...+17, удень +25...+27.

СЕЛЕБРІТІЗ

Набрид «контрабас»? 
Візьміть «гітару»!
Кім Кардашьян подумує над зміною своїх параметрів

■

Кім Кардашьян.❙
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