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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,303 грн 

1 € = 30,540 грн

1 рос. руб. = 0,418 грн

Зураб Аласанія: Недофінансування 
дуже делікатно обставлене Законопроект 

про санкції щодо 

«Північного 

потоку-2» внесено 

в Конгрес США

Керівник «UA: Першого» — про те, 

чому аналогову трансляцію телеканала 

відключали, про  взаємини мовника з 

владою, про «Євробачення», подальше 

реформування регіональних філій і «ЗІК»
стор. 4, 13» стор. 13» стор. 15»

У «Динамо» обурені 

переходом Мораеса у 

«Шахтар», а новачки УПЛ 

активно підсилюються

Під шум скандального 
трансферу

стор. 14»

Дев’ять липневих днів ОМКФ — це незабутня атмосфера і покази десятків фільмів із 19 країн.❙

Справа — труба

Бог Любові полишив 
нас...
Найбільший глядацький 
ажіотаж на Одеському 
міжнародному кінофестивалі 
викликав 
фільм «Донбас»



П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА,20—21 ЛИПНЯ 20182 ІнФорУМ

«Можна весь час дурити декого; можна деякий час дурити всіх; 
але неможливо весь час дурити всіх».

Авраам Лінкольн
(1809-1865) 16-й президент США

УКРАЇНА МОЛОДА

гривень
— найбільший рекордний прибуток за свою 25-річну 
історію отримав у 2017 році державний «Нафтогаз Ук-
раїни», такі дані аудованого річного звіту оприлюдне-
но на сайті компанії.

39,4 млрд.
гривень
невдовзі виділять на реконструкцію та 
будівництво ферм, повідомили в Мін-
агрополітики України.

поїздок
поповнили свої картки метро кияни напередодні 
здорожчання проїзду, повідомили у КП «Київсь-
кий метрополітен». 

пасік
постраждали внаслідок бджолиного 
мору, за інформацією Держпродспо-
живслужби.

браслетів
для підозрюваних 
не вистачило з 

початку цього року, поінформували 
в Департаменті зв’язку та 
телекомунікацій Нацполіції України.

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

220 млн. Майже на 6 млн. 1408 411

БАТЬКИ І ДІТИ

Мільйонів 
не шкода
Де і за скільки 
навчаються нащадки 
Порошенка та інших 
топ-посадовців
Інф. «УМ»

 27% дітей українських високо-
посадовців навчаються за кордо-
ном, на що у минулому році впли-
вові батьки витратили 35,5 мільйо-
на гривень. Про це повідомляє 
Bihus.info.
 Зазначається, що найбільше 
грошей на навчання своїх дітей у 
минулому році витратив Президент 
Петро Порошенко. Так, його донь-
ки-двійнята Олександра й Євгенія 
та наймолодший син Михайло нав-
чаються у британському Сoncord 
College, на що гарант витрачає 3,8 
млн. гривень на рік.
 Повідомляється, що не відстає у 
подібних витратах від Президента і 
народний депутат від «Блоку Пет-
ра Порошенка» Руслан Демчак. Він 
також відправив своїх дітей отри-
мувати знання у Великій Британії. 
Обходиться це нардепові у понад 2 
млн. гривень на рік.
 Автори додають, що змалечку 
навчаються в Європі й діти радни-
ці голови адміністрації Президента 
Наталії Попович. Згідно з деклара-
цією за 2017 рік, на їхню дошкіль-
ну та середню освіту вони зі своїм 
чоловіком Ігорем Перегінцем, що 
раніше обіймав посаду заступника 
міністра охорони здоров’я, витра-
тили понад 1,7 млн. грн.
 На четвертому місці журналіст-
ського рейтингу опинився депутат 
Хмельницької облради Андрій Гор-
дійчук, який також відправив сво-
го сина на навчання на «туманний 
Альбіон». Обходиться  це йому в 1,4 
млн. гривень на рік. «І з усього 40-
тисячним відставанням від Гордій-
чука замикає топ-5 екс-голова Нац-
банку Валерія Гонтарева, що теж 
обрала для свого сина британську 
освіту, щоправда, в Києві», — пові-
домляє видання.
 Зазначається, що у 2017 році 
Микита Гонтарев закінчив столич-
ну British International School, ви-
пускникам якої одночасно видаєть-
ся міжнародний сертифікат і ук-
раїнський атестат. Усього, згідно з 
журналістським дослідженням, за 
кордоном навчаються близько 27% 
дітей чиновників, які задекларува-
ли витрати на освіту.
 Найпопулярнішими країнами 
для здобуття знань виявилися Ве-
лика Британія та Сполучені Шта-
ти Америки. Також чада українсь-
ких високопосадовців навчаються 
в Іспанії, Данії, Канаді, Швейцарії, 
Німеччині, Чехії та Нідерландах. 
Повідомляється, що загалом на ос-
віту своїх дітей у 2017 році 133 чи-
новники витратили 35,5 млн. гри-
вень. ■

■ Тарас ЗДОРОВИЛО

 «Одним із пріоритетів Об’єднаних 
сил сьогодні є приведення блокпостів 
Нацполіції та Нацгвардії до вимог су-
часності», — заявив днями командувач 
Об’єднаних Сил Сергій Наєв під час ро-
бочої поїздки по місцях несення служби 
військовими Нацгвардії та працівника-
ми Нацполіції в Донецькій області. Ге-
нерал-лейтенант підкреслив, що впро-
довж перших двох місяців Об’єднані 
сили зменшили кількість стаціонарних 
блокпостів, натомість збільшили кіль-
кість рухомих для підвищення комфор-
ту переміщення місцевого населення, а 
також створення ефекту несподіванки 
для злочинців i диверсійних груп про-
тивника.
 Тим часом на фронті ситуація зали-
шається контрольованою. 18 липня про-
тивник 17 разів відкривав вогонь по по-
зиціях наших військ, у тому числі тричi 
— із забороненого Мінськими домовле-
ностями озброєння. Російські окупацій-

ні війська проявили активність на всіх 
напрямках і вели прицільний, вогонь 
по захисниках Станиці Луганької, 
Троїцького, Оріхового, Луганського, 
Світлодарська, Південного, Авдіївки, 
Мар’їнки, Старогнатівки, Лебединсько-
го та Водяного.
 У найгарячішій точці фронту — у 
районі Світлодарської дуги — против-
ник тричі застосував 82-мм міноме-
ти, а в районі Станиці Луганської вчи-
нив чергову провокацію на ділянці роз-
ведення сторін для зриву виконання рі-
шення Тристоронньої контактної групи. 

Своїми діями окупанти намагалися зму-
сити військовослужбовців Об’єднаних 
сил відкрити вогонь у відповідь, щоб у 
подальшому звинуватити Україну в не-
дотриманні оголошеного перемир’я.
 За даними розвідки, двоє окупантів 
загинули й п’ятьох було поранено в ре-
зультаті вогняної відповіді наших вій-
ськовослужбовців на провокації ворога. 
І хоча втрат у середу серед захисників 
України не було, проте, на жаль, напе-
редодні, у вівторок, унаслідок ворожого 
вогню один наш воїн загинув, а ще двоє 
— отримали поранення. ■

НА ФРОНТІ

Не піддаються на провокації
В ООС створюють ефект несподіванки для злочинців i 
диверсійних груп противника

■

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 На засіданні Кабміну його 
очільник доручив відповідним 
службам жорсткіше контро-
лювати діяльність лісгоспів 
країни. А також звернувся до 
Президента з проханням яко-
мога швидше підписати закон 
депутатів Радикальної партії 
про криміналізацію контра-
банди лісу. Щоб тих, хто неза-
конно вивозить ліси і робить 
лисими Карпати,  саджали на 
строк до 12 років.
 «Цей закон був внесений 
Олегом Ляшком і   підтрима-
ний парламентом. Наш висно-
вок по ньому є абсолютно по-
зитивним. Я розраховую на те, 
що він буде підписаний і вве-
дений у дію. Таким чином ми 
зможемо реально притягувати 
до кримінальної відповідаль-
ності за контрабанду і вирубку 
лісів», — сказав глава уряду.
 Рішуче стати на захист 
українського лісу Ляшко за-
кликав владу після того, як 
дізнався про результати євро-
пейського дослідження щодо 
масштабів контрабанди не-
обробленої деревини. Вияви-
лося, що, попри дію запрова-
дженого Радикальною пар-
тією мораторію, з України ви-
возили мільйони кубометрів 
лісу-кругляку під виглядом 
дров. І на це свідомо закрива-
ла очі як українська, так і єв-
ропейська влада. 
 «Це дослідження показує, 
що треба робити масштаб-
ні висновки. Перше — з Ук-
раїни йдуть величезні обся-
ги контрабанди. Це означає, 
що програє легальна економі-
ка, легальний виробник і ук-
раїнці програють, адже втра-
чають робочі місця. Друге 
— всю цю контрабанду кри-
шує влада, вона заробляє мі-
льярди, обкрадаючи україн-
ців. Третє — наші європейсь-
кі партнери закривають очі. 
Вони роблять вигляд, що кон-
трабанди немає, а з України 
везуть дрова. Насправді у Єв-
ропу привозять необроблений 
ліс, який вони переробляють 

і потім продають нам меблі в 
100 разів дорожче. І четвер-
те, ключове — потрібні ради-
кальні заходи, щоб це припи-
нити. Криміналізація контра-
банди, перевірка накладних, 
контроль за кожним потягом, 
який іде з України. Від цьо-
го залежать не тільки робочі 
місця для наших людей. Це 
боротьба за майбутнє нашої 
країни — чи буде в нас ліс, чи 
наші діти побачать його тіль-
ки на картинках», — зазначив 
Ляшко.

 Співавтор закону про 
криміналізацію контрабанди, 
соратник Олега Ляшка Віктор 
Галасюк радіє, що уряд наре-
шті взявся за боротьбу з кон-
трабандою, шкодує лише про 
згаяний час.
 «Добре, що уряд почав 
діяти в напрямку боротьби з 
контрабандою згідно з пропо-
зиціями РПЛ. Погано, що до 
того вони згаяли кілька років 
на боротьбу з нашим мора-
торієм на експорт лісу. Це 
тому, що для них головне — 

іноземні кредити, а для нас з 
Олегом Ляшком — інвестиції 
в промисловість, робочі місця 
та доходи українців!» — наго-
лосив він.
 Нагадаємо, саме команда 
Олега Ляшка ініціювала вве-
дення 10-річного мораторію 
на вивіз лісу, щоб дати мож-
ливість розвиватися вітчиз-
няній «деревообробці». Вод-
ночас ляшківці пропонують 
запроваджувати і масштабні 
державні програми з віднов-
лення лісів. ■

ПИТАННЯ РУБА

Контрабанда лісу — стоп!
Гройсман підтримав план Ляшка з боротьби з незаконним 
вивезенням мільйонів кубометрів кругляку

■

На вимогу Олега Ляшка Володимир Гройсман доручив відповідним службам
 розібратися, як на кордоні з ЄС дрова «перетворювалися» на кругляк.

❙
❙
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школах
в Україні активно впро-
ваджують принципи Но-

вого Освітнього Простору, повідомив заступник 
міністра регіонального розвитку, будівництва та 
ЖКГ України Лев Парцхаладзе.

 У 185
балів 
ЗНО
треба 

мати майбутнім медикам для вступу до закладів 
вищої освіти, повідомляє Міністерство охорони 
здоров’я України.

українсь-
ких за-
робітчан 

минулого року влаштувалися на роботу за 
кордоном нелегально, повідомили в ефірі 
«5 каналу».

років
вперше в Україні про-
ведуть пробний пе-

репис населення. Відповідне розпоряд-
ження Кабміну було ухвалено під час за-
сідання 18 липня.

місце
займає Україна се-
ред країн світу, де 

найбільше вживають алкоголь, — такі 
результати звіту Всесвітньої організа-
ції охорони здоров’я.

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

Не менше 150 Понад 60% за 17 4-те

ВИСОКА НОТА

Клас 
доброчинності
Обдарованих дітей учили 
музикування імениті 
виконавці
Олексій КОСТЮЧЕНКО 
Рівненська область

 Грандіозним концертом завершив-
ся Міжнародний курс камерної музи-
ки Ostroh Internasional Chamber Music 
Course, який проходив у Національному 
університеті «Острозька академія». Уп-
родовж тижня учасники з Франції, Ан-
глії, Бельгії, Ізраїлю, Швеції, Італії та 
України відвідували уроки професорів зі 
світовим ім’ям — Наталії Пасічник (фор-
тепіано) та Леоніда Кербеля (скрипка). 
Результатами їхньої роботи стала майже 
двогодинна імпреза, де прозвучали тво-
ри Генделя, Косенка, Моцарта, Шегре-
на, Лисенка, Крайслера.
 «Музична освіта в Україні здебільшо-
го спрямована на виховання передусім 
солістів. А камерна музика є таким собі 
відволікаючим від основної спеціаль-
ності предметом, який потрібно просто 
скласти, — розповідає організаторка за-
ходу, українсько-шведська піаністка, 
засновниця і директорка Українського 
інституту у Швеції Наталія Пасічник. — 
Утім більшу частину європейського му-
зичного ринку складає камерна музика, 
і для мене як музиканта саме камерна 
музика є найвищим виявом музикуван-
ня. Я хотіла створити платформу, де мо-
лоді й зовсім юні музиканти з України та 
Європи могли б зустрітися через такого 
роду музичне спілкування». 
 Музика — це найцивілізованіша 
мова, яка дісталася людству в подару-
нок, зауважує Наталія Пасічник. І по-
яснює: «Я хотіла надати можливість 
відчути насолоду спілкування нею поза 
межами національності, віку і майстер-
ності. Більшість українських дітей не 
можуть дозволити собі заплатити 2000 
євро за такі курси в Європі, тому я вирі-
шила започаткувати їх в Україні й на-
дала дванадцятьом дітям свою особис-
ту стипендію на участь у них. Це діти, 
яких я особисто відібрала, коли була на 
двох конкурсах минулого року — імені 
Чайковського та імені Горовіца, а та-
кож у співпраці з громадською органі-
зацією «Відповідальне майбутнє», яка 
опікується серед іншого талановити-
ми дітьми-переселенцями. Географія 
учасників для першого разу надзвичай-
но вражаюча».
 До проекту долучився знаменитий 
бельгійський скрипаль Леонід Кербель, 
який має вже 25 років досвіду проведен-
ня подібних форумів. 
 Місце проведення Ostroh 
Internasional Chamber Music Course ор-
ганізаторка свідомо вибрала унікаль-
не — перший вищий навчальний за-
клад Східної Європи, нині Національ-
ний університет «Острозька академія». 
Наталія Пасічник сподівається, що цей 
курс стане щорічним і буде поштовхом 
для започаткування таких ініціатив у 
всій Україні.
 «Це дуже класний експеримент: при-
їхати в історичний Острог, щоб обміня-
тися досвідом з іншими учасниками. 
Викладачі Наталія Пасічник та Леонід 
Кербель просто вражають своїми вмін-
нями навчати майстерності музики», — 
поділилася враженнями Міріам Лілє-
форс зі Швеції. ■

■

Світлана МИЧКО
Тернопільська область

 У Торонто пройшов фі-
нал популярного конкур-
су з 60-річною історією для 
представниць української 
діаспори — Miss Ukrainian 
Canada. Треба зазначити, що 
цей конкурс акцентує не на 
дефіле у купальниках, а, ок-
рім зовнішності, надає вели-
кої ваги внутрішнім ціннос-
тям дівчат. Тому одна з умов 
участі — це створення со-
ціального проекту в різних 
сферах освіти та розвитку 
на користь української гро-
мади. 
 Отже, титул Міс Ук-
раїнська Канада 2018 здобу-
ла Юлія Щербан з Дрогоби-
ча на Львівщині, яка тепер 

проживає в канадській про-
вінції Альберта. А звання 
Міс Найкращий соціальний 
проект дісталося колишній 
тернополянці Ірині Джумак 
з провінції Онтаріо. Ще в 
Тернополі дівчина розпоча-
ла кар’єру професійної тан-
цівниці, стала членом Націо-
нальної танцювальної ліги. 
А сьогодні за океаном вчить-
ся у York University в Торон-
то та продовжує улюблену 
справу — працює виклада-
чем у танцювальній студії 
The Art of Soul Dance Studio 
та є суддею Федерації танців 
Онтаріо. 
 У Канаді Ірина багато 
працює з дітьми, тож знає 
про їхні потреби та мрії. 
Саме тому, коли, за умова-
ми конкурсу, їй потрібно 

було запропонувати якийсь 
соціальний проект, вона 
вирішила використати цю 
можливість для допомо-
ги вихованцям з особливи-
ми потребами українсько-
го навчально-реабілітацій-
ного центру «Мозаїка» (м. 
Бровари). Ідею Ірини Джу-
мак підтримав спонсор со-
ціальних проектів — ка-
надська громадська освіт-
ня організація O.W.L. Open 
World Learning Society. До 
речі, її також представля-

ють дві тернополянки, які 
вже довгий час живуть у 
Канаді та всіляко сприя-
ють реалізації численних 
гуманітарних проектів в 
Україні: Світлана Комінко 
(координатор міжнародних 
програм бізнес-школи Тех-
нологічного iнституту Бри-
танської Колумбії ) та Тамі-
ла Карпик (член дирекції 
Міжнародного об’єднання 
українських громад «Чет-
верта хвиля»). ■

КОНКУРС

Не вродою єдиною
У Канаді визначили найкрасивіших 
українок

■

Міс Українська Канада 2018 Юлія Щербан з Львівщини
та Міс Кращий соціальний проект Ірина Джумак з Тернополя.
Фото організаторів конкурсу.

❙
❙
❙

Ірина КИРПА

 Після того як у Миколаєві 
директор КП «Центр захисту 
тварин» Олександр Голоброд-
ський віддав розпорядження 
про так звану «соціальну ев-
таназію» 100 дорослих со-
бак i 50 цуценят, спалахнуло 
справжнє народне повстан-
ня. Щоб розібратися з масо-
вим убивством тварин, волон-
тери прийшли на сесію Ми-
колаївської міськради. Там 
спалахнула спонтанна бійка. 
Співробітникам поліції вда-
лося запобігти тяжким на-
слідкам конфлікту, ніхто з 
учасників не отримав важких 
травм. Зоозахисники вимага-
ють відставки жорстокого чи-
новника. 
 — Я ніде у світі не бачила 
такої жорстокості по відно-
шенню до братів наших мен-
ших, — заявила активістка 
акції протесту, чемпіонка сві-
ту з пауерліфтингу Анна Кур-
куріна. — Поки що в Мико-
лаєві міська влада безкарно 
труїть собак, та й про життя 
городян у цьому південному 

українському місті турбують-
ся також мало. Люди повинні 
об’єднатися проти катів, для 
яких нажива стала важливі-
шою, аніж життя.
 Наразі інформацію про не-
законну евтаназію тварин пе-
ревіряють, а співробітники 
слідчого відділу поліції поча-
ли кримінальне проваджен-
ня за статтею 299 КК Украї-
ни («Жорстоке поводження з 
тваринами»). Її санкції перед-
бачають покарання у вигляді 
позбавлення волі на строк від 
п’яти до восьми років. 
 Захисники тварин ствер-
джують, що незаконно вбиті 
собаки були стерилізовані 
та не представляли ніякої 
небезпеки для оточуючих, 

хоча в документі, який по-
казує Олександр Голоброд-
ський, фігурують такі слова, 
як «агресивна поведінка по 
відношенню до людей».
 Основний аргумент зоо-
захисників полягає в тому, 
що «Методичні рекомендації 
щодо проведення евтаназії 
тварин» від 07.09.2010 року 
ліквідовано наказом Держ-
споживслужби від 17 березня 
2018 року. Після цього кому-
нальники втратили будь-які 
обґрунтування для вбивства 
тварин на міських вулицях.
 Мешканці Києва, Львова, 
Одеси, Миколаєва, Дніпра, 
Івано-Франківська, Жито-
мира, Сум та Охтирки вирі-
шили підтримати зоозахис-

ників iз Миколаєва та вий-
дуть 20 липня на централь-
ні площі своїх міст iз трьома 
вимогами: припинити масо-
ве вбивство безпритульних 
тварин у місті Миколаїв та в 
інших містах; покласти край 
бездіяльності поліції, судів 
та органів влади в питаннях 
захисту тварин; добитися 
справедливого суду над чи-
новниками з Миколаєва, які 
допустили масове вбивство 
невинних тварин.
 — У сучасній країні не 
повинно бути місця для са-
дистів i шкуродерів, — впев-
нена одна з організаторів все-
української акції протесту 
Лана Вєтрова. — Україна — 
гуманна країна, а не кривава 
шкуродерня!
 Активісти руху обіця-
ють оприлюднити інформа-
цію про те, як iдуть справи 
у притулках для бездомних 
тварин в інших містах Украї-
ни. За їхньою оцінкою, най-
жорстокіше з братами мен-
шими поводяться в Харкові 
та Одесі, найгуманніше — у 
Кременчуці. ■

БРАТИ МЕНШІ

Дай лапу, друг!
Стартує всеукраїнська акція на 
підтримку бездомних тварин

■

Людмила НІКІТЕНКО

 На Донеччині у дитячому таборі 
«Орльонок», що в селі Соснове Ли-
манського району, два дні поспіль 
масово госпіталізовували дітей, які 
приїхали туди оздоровитися. Станом 
на 19 липня на лікарняних ліжках пе-
ребували до сотні школярів разом iз 
працівниками. Загалом у таборі пе-
ребували 134 дітей віком від 9 до 16 
років. В усіх ушпиталених до ліка-
рень Слов’янська, Краматорська та 
Лиману — гостра кишкова інфекція, 

повідомили у Держслужбі з питань 
надзвичайних ситуацій.
 Юним відпочивальникам ста-
ло зле ще у понеділок увечері, але 
керівництво табору звернулося по 
допомогу до медиків лише наступ-
ного дня, коли діти почали масово 
звертатися до табірного медика. У 
них була температура більше 39, їх 
нудило, вони відчували недомаган-
ня і постійно бігали до туалету.
 «Що саме стало причиною от-
руєння, з’ясовує слідство — відібра-
ли на експертизу зразки їжі, якою го-

дували дітей. Також встановлюють 
причини масового отруєння дітей та 
винних у цьому осіб», — повідомила 
омбудсман Людмила Денісова, яка 
виїхала на Донеччину. За її словами, 
регіональний координатор у Донець-
кій і Луганській областях Павло Ли-
сянський уже побував у дитячому та-
борі та відвідав дітей у лікарнях. 
 За попередньою інформацією, 
серед можливих причин отруєння — 
порушення правил зберігання про-
дуктів, недотримання норм гігієни та 
правил санобробки посуду співробіт-
никами харчоблоку. Ще є версія, що 
діти вживали неякісні продукти, які 
їм передавали батьки або вони купу-
вали їх самостійно.
 Наразі у таборі проводиться 
комплекс санітарно-гігієнічних та 
протиепідемічних заходів, а за фак-
том масового отруєння дітей проку-
ратура Слов’янська вже розпочала 

кримінальне провадження. До ЄРДР 
внесені відомості за ч. 1 ст. 325 (по-
рушення санітарних правил і норм 
щодо запобігання інфекційним за-
хворюванням та масовим отруєн-
ням) Кримінального кодексу Украї-
ни.
 Нагадаємо, що це не перше от-
руєння дітей у оздоровчих таборах 
цього літа. Схожа надзвичайна ситу-
ація сталася на початку липня в та-
борі «Славутич» на Київщині. Через 
масове отруєння дітей у їдальні 12 
iз них iз розладом шлунково-кишко-
вого тракту також знадобилася до-
помога лікарів. А восьмирічна дів-
чинка досі перебуває в комі, лікарі 
«Охматдиту» борються за її життя. У 
Київській ОДА обіцяли цей табір за-
крити, бо виявили в ньому численні 
порушення та зловживання, але за-
клад працює і вже прийняв нову змі-
ну дітей на оздоровлення. ■

НЕБЕЗПЕКА

Паличка нездоров’я
Масове отруєння дітей на Донеччині

■
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Борг сягнув 74 мільйонів гривень
 ■ Пане Зурабе, як вирішується пи-
тання про аналогове мовлення теле-
каналу після недавнього призупинен-
ня аналогової трансляції «UA: Пер-
шого» вдень у дев’яти містах через 
борги Національної суспільної теле-
радіокомпанії України? 
 — Питання складне не тільки для 
нас, а й для всієї країни, бо ми не єди-
ний телеканал, який зачепила про-
блема мовлення на аналогових часто-
тах. Аналогові частоти — це найбільш 
поширений доступ до виборців по всій 
країні. Почали з нас. Почав не уряд, 
а концерн РРТ, який є державною ус-
тановою і власником усіх транспорт-
них потоків аналогового мовлення. 
 Ми їм боргуємо. Дуже дивна си-
туація, тому що Мінфін  у своєму бю-
джетному паспорті не прописав жодної 
копійки на перші квартали для плати 
РРТ від Національної суспільної те-
лекомпанії. Просто не передбачив їх. 
Поза паспортною системою ми не мо-
жемо перерахувати гроші концерну 
РРТ. 
 Це не смішно для мене зовсім, тому 
що ми не можемо тепер укласти уго-
ди на наступне півріччя. Казначейс-
тво не дозволяє оголошувати тендер 
на наступне півріччя, справедливо за-
уважуючи: «Спочатку віддайте борги, 
а вже тоді укладайте нові угоди». А у 
нас же не тільки аналог, у нас же ще 
супутник і «цифра». І отака дурна си-
туація.
 Незрозуміло, коли держава від-
ключить аналогове мовлення. Але на-
віть якщо вона повністю відключить 
у країні аналог, то нашу ситуацію це 
не рятує, бо ми все одно вже боргуємо. 
Борг сягнув 74 мільйонів гривень. 
 В ефірі ми попереджаємо глядачів 
рухомим рядком про те, що нас мож-
на шукати там-то, там-то, там-то. Ми 
ж, звісно, підтримуємо контакти з 
директором РРТ, один з одним ради-
мося. Він каже: «Я можу відключи-
ти, у мене найбільш важкі місця такі: 
тут, тут, тут і тут» — там, де в нього 
застаріле обладнання, а також мають 
спеціально чергувати інженери. 
 Ми розуміємо, що у великих міс-
тах не дуже дивляться саме аналог, 
здебільшого кабельне, супутник поде-
куди і «цифру», тому ми знали, де він 
відключає, ми знаємо наступні плани 
РРТ. Я не думаю, що концерн ризик-
не ще десь вимикати нас до загально-
го відключення по країні, він про це не 
говорив. Він, я маю на увазі шановного 
Петра Семерея, який є головою РРТ. 
 Активно переходити на «цифру» ми 
не можемо, цього навіть комерційники 
не можуть. Свого часу, за Януковича 
ще, влада роздавала, так само з елек-
торальною метою, приймачі цифрового 
сигналу. Близько двох мільйонів прий-
мачів. Потім ця програма просто зупи-
нилася, і більше ніхто такого не робив. 
Скільки родин має таке обладнання — 
ніхто точно не рахував. Але вважаєть-
ся, що десь приблизно 20% усіх домо-
господарств обладнані такими цифро-
вими приймачами. 
 Можна було, якщо б в Україні 
медійники-мовники якось разом пра-
цювали, наприклад, запровадити про-
граму закупівель таких пристроїв і ор-

ганізувати роздавання незаможним 
родинам. Такого не робиться. І ми не 
можемо цього зробити з нашим недо-
фінансуванням. 
 ■ Чи не вбачають на каналі недо-
фінансування НСТУ певним елемен-
том тиску на мовника, в ефірі якого 
журналісти дозволяють критикувати 
можновладців і їхнє оточення? 
 — Політичного тиску відкрито, 
з диктовкою редакційної політики, 
точно немає, ми такого давно позбу-
лися. Немає тих дзвінків. До поба-
чення, уже забули про це. Влада цьо-
го не робить, бо немає сенсу. Але так, 
ваше питання має підґрунтя. 
 Недофінансування дуже делікат-
но обставлене. Вони кажуть: «Це ж 
на півріччя, це тільки на половину 
першого року, якщо бюджет Украї-
ни зміниться, то ми вам щось зміни-
мо». Я не дуже в це вірю. 
 А в нас за місяць почнеться 
вимкнення не тільки аналогово мо-
влення. Так само у нас буде і з «циф-
рою», і з супутником. 
 Ви праві, можна вважати недофі-
нансування своєрідним політичним 
тиском. Маємо 97% покриття краї-
ни всіма нашими 31 каналом. І це ла-
сий шматочок, незважаючи на те, що 
«у вас рейтинги падають, ви рефор-
муєтесь і втратили рейтинги». Од-
нак спраглі влади люди хочуть той 
ресурс. 
 Виглядає це таким чином: за-
раз ще відключать, ще відключать. 
І можновладці можуть сказати: «Не 
впоралась команда, женіть ту коман-
ду і давайте призначати нових. Звіс-
но, ми підтримуємо Суспільне, але 
керувати ним будуть інші люди». 
 Це можна розцінювати як тиск 
і з урахуванням того, що один з ос-
танніх тижнів проводили на нас ак-
тивні інформаційні атаки. Вони тро-
хи смішні, бо влітку мало дієві. Але 
все відбувається дуже скоординова-
но. Тобто, атаки вже почалися, а во-
сени ще посиляться.
 Шукають помилки у деклараціях 
— у команди або в мене, а можуть 
«знайти» й наркотики або ще щось. 
Хоча ми не робимо ні того, ані іншо-
го. Все може бути, знаючи нашу краї-
ну, знаючи наших політиків і сило-
виків у тому числі...

«Схеми» на каналі будуть довго
 ■ Чи довго ще глядачі телеканала 
матимуть змогу дивитися «Схеми»? 
 — Доти, допоки ми на Суспільно-
му в напрямі політичного мовлення 
не зробимо свою програму, не запус-
тимо свої розслідування. Але програ-
ма розслідувань — це дуже непро-
стий і відповідальний жанр. 
 Узагалі-то, стратегічна політи-
ка каналу — інформаційне і суспіль-
но-політичне мовлення має бути ви-
нятково нашим. Це і є основна місія 
Суспільного. Але поки через недофі-
нансування, зокрема, ми не можемо 
цього зробити. 
 Думаю, що більше року займе, 
поки ми зробимо програму, яка змо-
же конкурувати з сильною програ-
мою «Схеми», з бездоганною за стан-
дартами програмою Дениса Бігуса 
«Наші гроші», було ще «Слідство.

інфо» (Дмитро Гнап пішов у політи-
ку, думаю, що він не буде робити сам, 
але, може, команда продовжить). 
Тобто на каналі зосереджені всі най-
сильніші програми, які є. Вони бу-
дуть ще довго — допоки ми не зроби-
мо свою.
 ■ Які проекти є пріоритетними 
для НСТУ на нинішньому етапі? 
 — Інформаційні й... просвітниць-
кі, хоч як дивно це виглядає. Інфор-
маційний напрям — зрозуміло чому: 
вся країна дивиться саме новини. На 
розважальні — найбільш дорогі — у 
нас не вистачає коштів у достатньо-
му об’ємі. Просвітницькі проекти у 
нас роблять декілька «крутих» ен-
тузіастів, просто «на колінцях» — 
і випускають одна за одною програ-
ми. 
 На нові ідеї у нас проводяться 
пітчинги — конкурси програм. Про-
позицій було декілька сотень, обра-
ли з них понад сорок. Вони лежать 
напоготові — захищені ідеї і плани, 
як їх робити. Але тепер чекаємо гро-
шей. 
 На інформаційне мовлення у нас 
великі плани, бо є співпраця з Ра-
дою Європи на три роки, по проекту 
newshouse — це абсолютно інша мо-
дель інформаційного мовлення, по 
всій країні. Але це довгий стратегіч-
ний проект. Зараз новини «UA: Пер-
шого» займають те місце в країні, 
яке вони отримали не за рейтинга-
ми, а за «чистотою» — відсутністю 
порушень журналістських стандар-
тів. 

У регіонах із кадрами складніше
 ■ Наскільки завершеним є вибу-
довування взаємин з регіональними 
представництвами? 
 — З різних боків по-різному — є 
адміністративна ланка і креативна. 
Адміністративна існує для того, щоб 
працювати сервісом для креативної. 
З адміністративної точки зору, все 
узгоджено, я б сказав, на 95% про-
цеси відлагоджені, бо там пройшли 
конкурси на посади продюсерів і ме-
неджерів, вони обрані; скорочення 
позицій теж відбулося. 
 Наступний серйозний крок — ми 
розглядаємо зведення нинішніх ре-
гіональних представництв до хабів, 
щоб оптимізувати управлінську лан-
ку: з нинішніх 24 філій буде 7 або 
8. Ми зараз вирішуємо, що саме має 
стати критерієм створення хабу, за 
яким принципом: географічним, або 
адміністративно-територіальним, 

або політичним. 
 З креативної точки зору — склад-
ніше, бо регіональники на нинішнь-
ому етапі тільки починають стика-
тися з тим, що центральна дирек-
ція вирішувала ще рік тому. Ми тут 
швидше йдемо, ніж наші колеги по 
регіону. Людей скоротили — і пози-
ції скоротили, але ж далеко не всі 
працівники нові чи мислять по-но-
вому. Ми нових у центрі потроху на-
брали, тепер черга регіонів, вони ви-
шуковують людей. 
 У регіонах з кадрами складніше, 
ніж тут. Якщо звідти сюди їдуть, то 
з Києва по регіонах не дуже хочуть 
журналісти їхати. Ще склад не онов-
лено тих керівників середньої ланки, 
які залишилися працювати і не під-
лягають скороченню, але вони теж 
мають і навчатися. А це довгий про-
цес. Звичайно, добираємо нових. 
 У нас немає жодних неробочих 
проблем з регіонами, вони суто ро-
бочі: не вистачає того, не виста-
чає цього. Здебільшого ми позбули-
ся токсичного контенту, який був 
пов’язаний з місцевою владою: з го-
ловами адміністрацій і міст. Регіони 
починають робити нові програми. І 
виходить. Але концентрація нових, 
скажемо так, людей, з новим мислен-
ням там поки що недостатня. 
 Якщо тут я можу нарахувати 
десь 27-28% «драйверів», які горять 
ідеєю і тягнуть за собою решту, то в 
регіонах таких менше. Нові менед-
жери і продюсери там оновили від-
сотків 10 складу філій, подекуди на-
віть менше.
 ■ Чи є особливою ситуація зі 
львівським представництвом? 
 — Якщо ми говоримо про філію, 
то вона прекрасна. Вона перша по-
казує приклади — як найгірші, так 
і найкращі. Найкращі — це означає, 
що вони перебудували саме контент 
і вони перші зробили такий крутий 
«Звіт наживо», що тамтешній голова 
адміністрації, кого найбільше з усіх 
голів областей обціловували, тепер 
почувався в ефірі некомфортно, але 
не пішов розлючений. Ні, зрозумів, 
що так тепер треба робити, що це но-
вий формат, навіть не програми, а 
новий формат спілкування з людь-
ми: ти маєш отримати пряме питан-
ня і прямо на нього відповісти. Тобто 
політики наші теж мають змінитись. 
Львів’яни показали приклад мовлен-
ня для всіх. Прекрасно було. 
 З іншого боку, є колишні праців-
ники, які є найактивнішими саме у 
Львові, вони проводять прес-конфе-
ренції, мітинги тощо. Звісно, люди 
ображені на колишню материнську 
компанію. І залишатись без роботи 
важко. Але я думаю, що вони затре-
бувані можуть бути, якщо вони такі 
профі. І нічого страшного я в цьому 
не вбачаю. Це життя. 
 ■ Що НСТУ не поділила з приват-
ним каналом «ЗІК»? 
 — Із «ЗІКом» окрема історія. Вона 
тягнеться від тих часів, коли все було 
на «договорняках» у нашій країні. 
Так ось, з «ЗІКом» у львівської об-
ласної телерадіокомпанії колись були 
страшенні взаємини. Мені зараз, су-
дячи з паперів, здається, що власник 
«ЗІКу» («Міст», якщо бути точним) 
міг зайти, просто ногами відчинивши 
двері, і сказати будь-якому директо-
ру: «Так, мені подобається оце, і від-
дай мені саме зараз; мені подобаєть-
ся ще те, і я це теж забираю, а там ще 
огірки посаджу». Це стосується, нап-
риклад, найбільшої студії в 600 мет-
рів. Вона перебуває в оренді «ЗІКу» 
і не використовується, пуста стоїть. 
Або апаратна, одна з двох. Одна на-
лежала обласній раді, а інша «ЗІКу». 
Прекрасно, правда? Іще це було зроб-
лено так: «Міст» якимось дивним чи-
ном зобов’язав Львівську ОДТРК рет-
ранслювати «ЗІК» у той час, коли 
львівська телерадіокомпанія не має 
виходити в ефір. Сама не йде в ефір, 
але за угодою з «ЗІКом» — має все 
таки вийти в ефір для того, щоб рет-
ранслювати «ЗІК». 
 

(Закінчення  — стор. 14)

СУСПІЛЬНЕ МОВЛЕННЯ

Зураб Аласанія: Недофінансування 
дуже делікатно обставлене
Керівник «UA: Першого» — про те, чому аналогову трансляцію телеканалаы 
відключали, про взаємини мовника з владою, про «Євробачення», подальше 
реформування регіональних філій і «ЗІК»

■

Зураб Аласанія.
Фото з власного архіву.

❙
❙

Валерія ЗАПОЛЬСЬКА

В інтерв’ю з головою правління НСТУ Зурабом Аласанією «Україна молода» розпи-
тує про найцікавіші проекти «UA: Першого», недофінансування суспільного мовни-
ка і зміни у показах наступного «Євробачення».
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Наталія Балух
Крим, Роздольненський район, 
с. Серебрянка

 У січні 2018 року Воло-
димира Балуха засудили до 
3 років і 5 місяців. Офіцій-
но — за зберігання боєпри-
пасів, неофіційно — за те, що 
він відмовився прибрати пра-
пор України з подвір’я влас-
ного будинку. Нещодавно тер-
мін продовжили до 5 років че-
рез нібито побиття начальни-
ка ізолятора.
 — Я бачила сина тіко один 
раз. Моє здоров’я не дозволяє. 
Мені вже 76-й рік. А то так — хіба 
по телевізору показують, як суд іде. 
Син знає, що у мене здоров’я не-
має і я їздити не можу. Мені як їхати 
— треба наймати машину, бо ноги 
хворі. Тільки біля дому ледве пов-
заю.
 Йому вже краще, бо був довго 
в одиночці, а зараз потрапив у за-
гальну камеру. Йому дають на тре-
нажерах займатися, щоб він потро-
хи розробляв мускули. І є людина, 
яка робить йому масаж. Бо сину 
було дуже плохо — під лопаткою 
боліло, спина сильно... Після маса-
жа трохи краще стало.
 Він голодує, кисельки п’є, тра-
ви якісь і сухарі ржані. Сказав, не зу-
пиниться. Ми його в тому не підтри-
муємо, просимо, щоб не голодував. 
Але він сказав: «Я не перестану».
 Коли прийшли з обшуком, бо 
флаг був на хаті український, Вова 
(Володимир Балух. — «УП») не 
підчинився тому поліцейському, 
чи хто він там — чорт їх знає. І 
йому дали 10 суток. А син такий, 
що не змовчить — скаже все в очі. 
Які вони... А кому ото подобаєть-
ся? І вони стали шукати причину, 
щоб його посадить. Підкинули пат-
рони. А він ніколи не стріляв. Зброї 
в нього ніколи не було. В армії був 
водієм.
 Червоний з чорним прапор у 
нас на тракторі висів, а блакитно-
жовтий — на хаті. Так вони їх зірва-
ли! І табличку з назвою (на стіні Во-
лодимир Балух повісив табличку 
«Вулиця Героїв Небесної сотні». 
— «УП») вирвали! Всьо забрали!
 Коли Вова був у СІЗО, на-
чальник колонії обзивав його вся-
ко і мене обзивав. Вибачте за ви-
раженіє... «Яка блядь тебе родила, 
такого ублюдка». Син не витримав 
і вдарив його. А той не видержав 
і здачі дав. То йому за це ще два 
года дали.
 Не можу сказати, що нам не 
допомагають. Україна адвокатів 
наймає. Чи сусіди підтримують (не-
рвово сміється)? Усі українці стали 
рускими!

 Тут зараз знаєте як... Якщо лю-
дину не знаєш — не можна йому 
душу одкривати. Всі один одного 
бояться. Таке життя у нас склало-
ся, що ми живемо в окупації.
 Є, що підтримують, — чужі 
люди приїжджають до мене, з Сім-
ферополя, з Євпаторії, з Алушти.
 Друзі сина повиїжджали, тіль-
ки кримські татари осталися. Вони 
от допомагають! Якщо треба щось 
підвезти, занести чи ще щось...
 Раніше я ще корову Зорьку де-
ржала, а зараз продала її — сил не-
має з нею. Колись ми й свиней три-
мали, і бугай був... Син був єдиним 
годувальником — він мені всьо 
допомагав. Постоянно! Був каждий 
день у мене! Всю роботу він робив!
 Я б попросила людей, щоб під-
тримали мого сина. Що я можу ще 
людям сказати, як вони не інтере-
суються?
 Путіну передавати щось — 
Боже упаси! Ні-ні! Перед ним я і 
слова не хочу... Доброго слова він 
не стоїть. Вся надія на нашу владу, 
на людей.
 За Сенцова от акції всякі про-
водять, він видна фігура, а мій 
син... Хто мій син, а хто Сенцов?
 Я вже ні в шо не вірю. Усі бага-
то говорять, але нічого не робить-
ся. Якщо він там буде 5 років — я 
вже його не побачу.

Лариса Кольченко
Крим, м. Сімферополь

 Українського режисе-
ра Олега Сенцова і активіста 
Олександра Кольченка затри-
мали в Криму 10 травня 2014 
року. Їх звинуватили в під-
готовці терактів, засудивши 
Кольченка до 10, а Сенцова — 
до 20 років позбавлення волі. 
Вислухавши вирок, вони заспі-
вали Гімн України.
 — У нас буде побачення з си-
ном в кінці липня. Через Сашине 
голодуванням нам його довелося 
на місяць перенести. Це побачен-
ня довгоочікуване — я сина не ба-
чила майже вісім місяців. Минуле 
було в жовтні 2017 року.
 Збираюся повним ходом, ку-
пую те, що Саша просив, і готую-
ся до поїздки. Хочеться йому яки-
хось кримських продуктів відвез-
ти, фруктів. Усе це, звичайно, не-
можливо довезти до Челябінська. 
Але щось смачне повезу — хо-
четься його чимось побалувати.
 З грошима на переїзд допома-
гають волонтери, вже зібрана пот-
рібна сума. Я всім, звичайно, дуже 
вдячна. Одна б не впоралася. У Че-
лябінськ я лечу вже четвертий раз. 
Останній раз ми бачилися ще до 

голодовки. Саша перервав її через 
дефіцит ваги. Він з цим діагнозом 
уже два рази потрапляв до лікар-
ні, тому що при зрості 190 см ва-
жив 64 кг, а зараз втратив ще 10 
кг. Узагалі, він виглядав таким 
виснаженим.
 Після голодування його поча-
ли поїти бульйонами, рідкою їжею, 
ще якийсь час він перебував у сан-
частині. Відразу його не перевели 
на тверду їжу, поступово виводи-
ли з цього стану. Він почав наби-
рати вагу, пішов на поправку, вже 
відчуває себе нормально.
 Наскільки я знаю, йому зараз 
не дають ніяких препаратів. Коли 
він погано себе почував — йому 
вливали вітаміни, глюкозу. Під час 
голодування він був ізольований, 
знаходився в санчастині. Потім 
його вже перевели в загальну па-
лату, з’явилося якесь спілкування. 
Останнім часом, наскільки я знаю, 
йому дозволили виходити з сан-
частини у загін, на прогулянки.
 Періодично до нього прихо-
дять співробітники ФСБ, викли-
кають його на бесіду, розповіда-
ють, як погано в Україні і як доб-
ре в Росії. Шантажують тим, що у 
нього батьки, родичі в Криму за-
лишилися. Після цього йому про-
понують підписати російський пас-
порт. Мабуть, у нього він уже ви-
готовлений. Напевно, так легше 
утримати його в Росії вже на за-
конних підставах.
 Я думаю про переїзд. Але 
поки з Сашком питання не вирі-
шене, поки він знаходиться в Росії 
— не збираюся. Тому що так лег-
ше з ним спілкуватися, посилати 
передачі і їздити до нього. Раніше 
в Ростов я добиралася на поїзді, а 
зараз — літаком.
 Я розумію, що в Крим Саша 
вже не повернеться, тому з ча-
сом доведеться нам перебиратися 
на материкову Україну. Я до цьо-
го вже готова. Думаю, в такий ват-
ний Крим він уже не захоче повер-
татися. Та й це небезпечно. Хоча 
він дуже любить Крим, дуже ціка-
виться, що тут відбувається. Але в 
Криму у нього немає майбутнього. 
Всі ми це прекрасно розуміємо.
 Він сказав, що не хоче втрача-
ти часу дарма, займається само-
освітою. Почав вивчати англійську 
мову, дуже багато читає. Захопив-
ся психологією і педагогікою, про-
читав Макаренка, Сухомлинського. 
Дуже шкодує, що не можна чита-
ти україномовну літературу — там 
це все заборонено. Ми намагалися 
передати йому книжки українською 
мовою — нам не дозволили. Чи не 
пропустила цензура.
 Ще в Сімферополі йому хлоп-
ці передали тритомник Франка. 
Ось до цих пір він його всюди з со-
бою возить. Але зараз книга збері-
гається на складі і її не видають, 
тому що україномовна література 
під забороною.
 Саша — звичайний хлопець, 
студент, був цивільним активіс-
том. Він навчався в Таврійському 
національному університеті. Брав 
активну участь в екологічних і різ-
них студентських акціях. Він у жит-
ті такий шукач правди. Юний мак-
сималіст. Але в політиці не був та-
кий активний до анексії Криму. А 
після анексії почав активно брати 
участь у всіх заходах, зборах, мі-
тингах. Ось, мабуть, тому потрапив 
в поле зору ФСБ.
 Після затримання, звичайно, 

хлопці не припускали, що вони от-
римають такі терміни. Думали, що 
все це скоро закінчиться. Спочат-
ку Саші ставили масові заворушен-
ня, потім це все наростало як сні-
гова куля і вилилося в статтю «те-
роризм». Для нас усіх це було не-
сподіванкою (зітхає).
 Саша неохоче розповідав про 
тортури. Але він сказав, що били 
всіх. І що Олегу Сенцову більше 
всіх дісталося. Тому Саша не вва-
жав за потрібне заявляти про себе.
 Коли я дізналася, що Олег 
оголосив голодування, я про себе 
відразу подумала, що Саша його 
обов’язково підтримає, хоч і не 
схвалював таких радикальних ме-
тодів. Так і сталося. Тим самим 
вони проявили свою позицію і на 
них звернули увагу, заговорили. Їм 
це вдалося. Тому що весь цей час 
було таке затишшя...
 Зараз синові багато листів 
пишуть. Навіть мені, коли я була 
в Києві, передали листи. Писали 
діти — учні з львівських шкіл. Це 
дуже зворушливо. Я це все відісла-
ла Саші. Сподіваюся, він отримає.
 На жаль, тих, хто нас підтри-
мує тут, в Криму, трохи. В основно-
му Сашкові друзі. Вони часто при-
ходять, мені є з ким поговорити, з 
ким поділитися.
 Я, звичайно, дуже сподіваюся 
на обмін. Сподіваюся і вірю. Саша 
теж не втрачає надію. Він дуже 
сподівається на Україну. Що хлоп-
ців не кинуть.
 У мене один стимул в житті. 
Це син. Це дає сили для подаль-
шої боротьби.
 До Путіна я б не зверталася. 
І Саша б мого звернення не схва-
лив. Він сказав, що ніколи не буде 
просити про помилування.
 А до нашої влади я вже не 
один раз зверталася, але хотілося 
б повторити. Щоб наш уряд, наш 
Президент зробили все для звіль-
нення політв’язнів. Щоб наші хлоп-
ці не розчарувалися — ні в своїй 
країні, ні в своєму Президентові.

Тамара Клих
м. Київ

 У 2016 році українців Ми-
колу Карпюка і Станіслава 
Клиха засудили до 22,5 і 20 
років ув’язнення, відповідно. 
За версією російського слідс-
тва, вони були членами ор-
ганізації УНА-УНСО і у 1994-
1995 роках воювали у складі 
бандформувань у Чечні. Втім, 
Клих заявив, що ніколи не був 
у Чечні. Пізніше стало відомо, 
що він збожеволів через тор-
тури у в’язниці.
 — Син зараз знаходиться 
в лікарні (Обласній психіатрич-

ній тюремній лікарні в Магніто-
горську. — «УП»). Я мала поїха-
ти до нього, але його саме туди 
забрали. Якби мені було годів 50 
чи 60, я б сіла і поїхала. Може, 
пустили б, добилася б. А мені 75 
років.
 Зараз із сином взагалі не 
спілкуємося. Тільки через адво-
ката. Каже, начебто нічого так — 
його накололи сильно ліками, то 
він був спокійний.
 Я два раза бачила сина у Гроз-
ному і один — у Верхньоуральсь-
ку. Три раза. За чотири роки. Ми ж 
перший рік взагалі не знали, де він 
знаходиться. Шукали. Він до цьо-
го тільки встиг одне смс написа-
ти «Мамо, мене доправляють до 
Чечні». Знаєте, це вже зараз бать-
ки і консули більш опитні. А тоді 
дуже тяжко було. З однієї інстан-
ції в другу турляли всіх.
 Від нового року син не пише 
листів. Заболів, не може... Весь 
час згадує дитинство, може го-
ворити незв’язно... Коли адвокат 
була у нього, запитала, як йому 
ставлять діагноз, які препарати ко-
лять. Вони сказали, шо лише при 
виписці скажуть. А у виписці що 
їм вигодно, то і напишуть.
 Це все ще з Грозного триває 
— вони ж навіть діагноз (психіч-
нохворий. — «УП») не встанов-
люють. Лише якісь «легкі пору-
шення», щоб його тримати. Пси-
холог до нього з адвокатом їз-
дили, кажуть: видно, що людина 
хвора. Та й я сама бачила... Він 
не давав згоду на переведення 
в психлікарню. Коли Стасу було 
погано, йому дали які-то бумаж-
ки підписать. А це була підписка, 
що він дає згоду. Він не знав, що 
підписує.
 Я питала у адвоката, чи він 
зараз голодує, вона сказала — 
по-різному. З виду наче нічого. У 
жовтні 2017-го він гораздо худі-
ший був. Ми з ним 7 червня роз-
мовляли, він наче нормально гово-
рив. До того двічі був нехороший 
стан. Він і обурювався, і кричав, і 
розказував не те, шо треба. А 7-го 
він попросив батька до телефону. 
Зазвичай я коло телефону. Батько 
хворів дуже і так... менше по теле-
фону розмовляє. Я інтерв’ю багато 
даю, а він менше в цьому участвує. 
Звичайно, в житті участвує, а в цих 
справах менше...
 Це дуже складно. Раніше 
я крепша була, а цей рік дуже 
хворію. Все пересказуєш, а змін 
немає, розумієте? Одне й те саме. 
Воно, може, постороннього бере 
за душу, але тебе тим більше.
 Тоді, у розмові 7 червня, Стас 
сказав, що Кольченко і Сенцов 
голодують, то він теж в підтрим-
ку хлопців буде голодувати із за-
втрашнього дня. І зразу перервали 
разговор. Він тільки сказав це сло-
во і більше вже нічого не було.
 Він взагалі часто голодав. Його 
ж у 2017 році забрали в лікарню, бо 
він три неділі не їв. А в нього вже і 
почки болять, і серце болить. У Вер-
хньоуральську він находиться один 
в камері. Раньше більша була каме-
ра, а зараз маленька і воздуха не-
має. Мало виводять на вулицю. Від 
того болять очі.
 Зимою дуже великі морози, 
а одежа яка? Каже, там 10 мінут 
не можна побути на вулиці в тому 
одязі, бо примерзає до тіла. Оде-
жа штучна. Даже майки не да-
ють. Коли я приїхала, на ньому 

була синтетична страшна рубаш-
ка і все.
 Може, тому у нього рани на 
тілі не гоїлися. Але хіба вони бу-
дуть зв’язувати з цим? Там такі 
самі лікарі, як і вартові. Всі такі, 
як Путін. Всі однакові. Хто ж там 
скаже, що то таке від одягу? Ка-
тування сильні рани позалиша-
ли на тілі. І на психіці відобра-
зилися...
 Мама з хвилину плаче і не 
може говорити.
  — Сказать, шо нам особли-
во допомагають — ні. Минуло-
го року хворів чоловік, то Ірина 
Геращенко допомогла положити 
в лікарню і безплатно пролікува-
ти. Потім через два місяці мене 
туди поклала.
 Якийсь бізнесмен помагає 
п’ятьом чи шістьом політв’язням 
матеріально, нам теж. Якби не 
він, то не знаєм, як би вижили. 
Каждий місяць які-то дві жінки 
перечисляють по 100 гривень — 
вони для мене просто Оля і Аня, 
всьо.
 Від государства нічого не по-
лучаєм, нічого. Тільки адвоката 
МЗС оплачує. Все. А раньше ми 
оплачували. Вже б, певно, і хату 
продали. Дуже прошу, напишіть 
про консула Данила Запівало. 
Консули дуже багато роблять. 
Тільки поїхать, добитися, щоби 
пустили, — це дуже проблем-
но. У Стаса з нервами не дуже, 
а вони знаходять спільну мову. 
Тяжко домовлятися, коли люди-
на психічно нездорова.
 Ізначально друзі Стаса теле-
фонували. А так, знаєте, время ж 
людину лічить, так само і їх. Не 
можуть вони весь час дзвонити. 
Зараз рідко хто телефонує. Пи-
тають, чим допомогти. А чим нам 
допомогти? Я знаю...
 Це ж історія не Карпюка і 
Клиха, це історія Яценюка. Сина 
коли катували, хотіли, щоб він па-
пірець підписав, що бачив Яценю-
ка й Тягнибока в Чечні.
 Мені дали телефон секре-
таріату Яценюка. Я думала, шо 
він допоможе. Но вони даже пе-
рестали дзвонити. Не то шо допо-
могти, а перестали дзвонити! Він 
їздить за кордон, кругом, міг десь 
слово сказати...
 Зараз ми щомісяця виси-
лаємо Стасу 2-3 тисячі гривень. 
Пенсія у нас 5 тисяч. Моя сест-
ра в Москві більше не зв’язується 
з нами. Вона спочатку ходила на 
суди, була у сина, так до неї при-
йшло ФСБ. А в неї сім’я, діти.
 Оце зараз дуже багато гово-
рять про звільнення. Конкретних 
прогнозів ніхто взагалі не дає. 
Як сказав Стас, тільки на Бога 
надіяться і більш ні на кого.
 Я була в Порошенка. Наче він 
гарно розмовляє, на каждому са-
міті говорить. Але як мама, я не-
задоволена, що так довго мій син 
там находиться. Уже треба піти на 
якісь уступки і забрати тих дітей, 
щоб вони не голодали, щоб вони 
не мучились. Це ж вони мучаться 
не тільки за себе. За всіх. Бо ними 
торгуються — «Північний поток» 
треба одкрити, санкції зняти. Хоча 
розмовляють усі гарно. Утішають, 
заспокоюють, «будемо робити 
все, що можемо». Але все вони 
матері не розкажуть.
 Зараз люди своїм зайняті. 
Багаті думають, як на Мальдіви 
поїхати. Бідні — що поїсти, таке 
все дороге. Але як не буду я гово-
рити — то люди тим більше.
 Стас у мене був домашнім, 
мав колекцію метеликів. Пам’ятаю, 
на першому курсі університету го-
лодував на граніті. А я ходила, но-
сила їм їсти на Майдан. Принесла 
їм банку меду, трьохлітрову, бо у 
нас тоді тато цим займався. Вони 
такі вдячні були, називали мене 
«Пані Тамаро». Мені так було при-
ємно. А тепер ні... Яка я нещасна 
зараз «пані». ■

ДОЧЕКАТИСЯ Й ОБІЙНЯТИ

Голос матері
Чому наші політв’язні в Росії не проситимуть 
про помилування

■Наталія СУДАКОВА
(«Українська правда»)

Матері українських політв’язнів давно втомилися від 
запитань про своїх дітей. Ковтаючи сльози, вони про-
довжують говорити. Бо розуміють: мовчатимуть вони 
— люди тим більше не заговорять.
Їхніх синів посадили за різними статтями, але з однієї 
причини — щоб показово залякати залишки активістів, 
які досі готові протистояти Кремлю.
«Українська правда» поговорила з матерями трьох ук-
раїнських політв’язнів. Лариса Кольченко, Наталія Балух 
і Тамар Клих розповіли, з чим щодня живуть їхні сім’ї, і 
звернулися до людей, які «втомилися» від цієї теми.
Збережено стиль мовлення співрозмовників.

«Якщо він там буде 5 років 
— я вже його не побачу».

❙
❙

«Зараз із сином взагалі 
не спілкуємося. Тільки 
через адвоката».

❙
❙
❙

«Я, звичайно, дуже 
сподіваюся на обмін. 
Сподіваюся і вірю».

❙
❙
❙



КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 19.30, 5.35 

ТСН

09.30, 11.15 Одруження 

наосліп

13.05, 14.20, 15.45 Міняю 

жінку

17.00 Т/с «Моє чуже життя»

20.15, 20.55, 21.35, 4.20 

Комедія «Байки Мітяя»

22.00, 22.40, 23.10, 23.45 

Комедія «Недотуркані»

00.15, 1.20 Мелодрама 

«Хазяйка»

ІНТЕР

05.40, 5.30 Школа лікаря 

Комаровського

06.00 М/ф

06.10 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 Ранок з 

«Інтером»

10.00, 12.25 Т/с «Сільський 

романс»

14.00 Т/с «Анна Герман»

16.10 Чекай на мене. Україна

18.00, 19.00, 4.15 Стосується 

кожного

20.00, 3.00 Подробиці

20.40 Т/с «Східні солодощі»

22.30 Лайма Вайкуле. 

Юрмала. Рандеву-2018

01.15 Т/с «Батьківський 

інстинкт»

03.40 Орел і решка. Шопінг

05.00 Top Shop

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.10 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.30 Сьогодні

09.30, 3.20 Зоряний шлях

10.30, 4.40 Реальна містика

12.30 Т/с «Черговий лікар-2»

14.30, 15.25 Т/с «Жіночий 

лікар-2»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «Легковажна жінка»

23.30 Х/ф «12 мавп»

02.00 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.45 Зона ночі

03.40 Абзац

05.29, 6.49 Kids Time

05.30 М/c «Хай живе король 

Джуліан»

06.50 Х/ф «Королівство 

мавп»

08.30 Х/ф «Патріот»

11.45 Х/ф «Брати Грімм»

14.00 Х/ф «Три мушкетери»

16.00 Х/ф «Робін Гуд-

Принц злодіїв»

19.00 Ревізор

21.40 Пристрасті за 

Ревізором

00.50 Т/с «Клініка»

02.40 Служба розшуку дітей

ICTV

05.40, 19.20 Надзвичайні 

новини

06.30 Факти тижня. 100 

хвилин

08.45, 12.45, 15.45, 18.45, 

21.10, 4.30 Факти

09.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки

10.10 Антизомбі. Дайджест

11.20, 13.20 Секретний фронт

14.10, 16.20 Х/ф «Година 
пік-3»

16.35 Х/ф «Як викрасти 
хмарочос»

20.20 Багач-Бідняк. Реаліті-

шоу

21.30 Т/с «Менталіст»

22.30, 2.30 Т/с «Винищувачі-

2. Останній бій»

00.50 Т/с «Невиправні»

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.50 Т/с «Відділ 44»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.30, 8.35 Огляд преси

06.50, 17.00 Час новин. Київ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 00.00, 

1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.30 Фінансовий тиждень

08.15 Про військо

09.25, 17.45 Час громади

10.10, 11.10, 12.30 Трансляції 

суспільно-політичних 

подій

13.05 Час. Підсумки тижня 

14.10 Кендзьор

15.30, 16.10 Інформаційний 

день

17.10, 18.20, 19.25 

Інформаційний вечір

19.50 Дзеркало історії

22.00 БлогПост

23.00 «За Чай.com»

23.40 Агрокраїна

00.40, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15 Машина часу

02.10 Нові Герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

06.30 ф «Вірний Руслан»

08.30 Свідок. Агенти

09.10 Х/ф «Справа була в 
Пенькові»

11.05 Судіть самі

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.25 

Свідок

12.50, 3.10 Речовий доказ

15.50, 16.50, 19.30 Легенди 

карного розшуку

20.45, 0.45 Т/с «Елементарно-

4»

22.40, 23.45 Т/с «Кулагін і 

партнери»

02.55 Випадковий свідок

04.35 Правда життя. Професії

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Документальна 

програма «Після 

прем’єри — розстріл», 

ч. 1

06.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Іван 

Драч, ч. 1

07.00 Казки Лiрника Сашка 

07.30 Школа Мері Поппінс

07.45 UA.МУЗИКА. Кліп 

07.50 Візитівки Полтавщини 

08.05 Українська читанка. 

Софія Андрухович

08.15 Зоя Звиняцьківська 

«Соня Делоне. У 

пошуках універсального 

дизайну» 

08.40 Документальний 

серіал «Бюджетний 

відпочинок» Мадрид 

09.05 UA.МУЗИКА. Кліп 

09.15 Українська читанка. 

Григорій Семенчук

09.25 Візитівки Карпат 

09.30 Фольк-music 

10.30 Документальний цикл 

#ВУКРАЇНІ 

11.00 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом. 

11.10 Київський академічний 

Молодий театр. 

ВінаДельмар 

«Поступися місцем» 

16+

13.35 Міжнародний день 

джазу/телевізійна 

версія

14.30 РадіоДень

14.55 Лайфхак українською 

15.10 РадіоДень. «Життя+» 

15.30 Хто в домі хазяїн? 

15.50 Хочу бути 

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. «Твій 

час»/«Модуль знань»

16.50 Суспільний університет 

17.10 Українська читанка. 

Оксана Забужко

17.25 UA.МУЗИКА. Кліп 

17.30 Як дивитися кіно 

18.00 Інформаційна година

18.50 Українська читанка. 

Петро Мідянка

19.05 Документальний цикл 

#ВУКРАЇНІ

19.35 Концертна програма 

Марії Бурмаки & Gypsy 

lyre 

20.30 #МузLove з Любою 

Морозовою 

20.55 Мирослав Скорик. 

Проект «Три С»

21.50 Національна опера 

України. Мануель де 

Фалья, «Ночі в садах 

Іспанії»

22.15 Національна опера 

України. Мануель де 

Фалья, «Трикутний 

капелюх» 

23.00 РадіоДень. «Книжкова 

лавка. ТОП 7» 

23.50 Фольк-music 

00.50 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом 

01.00 Київський академічний 

Молодий театр. 

ВінаДельмар, 

«Поступися місцем», 

16+

03.25 Міжнародний день 

джазу/телевізійна 

версія

04.40 Мирослав Скорик. 

Проект «Три С»

05.30 #МузLove з Любою 

Морозовою 

 

СТБ

06.45 За живе!

08.00 Т/с «Тато Ден»

10.00 Зважені та щасливі

13.10 Битва екстрасенсів

15.25 Містичні історії 

17.30, 22.00 Вікна-новини

18.00 Х/ф «Провідниця»
19.00 Т/с «Медики»

19.55 Хата на тата

22.45 Х/ф «Кохання Надії»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 

Ранок. «Ми всі...» 

13.15, 14.15, 15.15 Деталі

16.15, 23.00 Кримінал

17.15 Ситуація

18.00 «Ехо України» 

19.30 Разом

20.30 Події

21.00 Підсумки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 1.50 Нове «Шалене 

відео по-українськи»

09.30, 18.15 Спецкор

10.10, 18.50 ДжеДАІ

10.50 Т/с «Опер за викликом-

2»

14.50 Х/ф «Допит»
16.20 Х/ф «Напролом»
19.25 Т/с «Команда»

21.30 Т/с «Касл-4»

23.05 Х/ф «Парниковий 
експеримент»

00.55 Т/с «Моссад»

03.05 Облом.UA

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 15.40, 17.45, 

20.05, 22.30 Топ-матч

06.10, 20.35 «Ліверпуль» 

— «Боруссія» (Д)». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

08.05 «Шахтар» — 

«Динамо». Суперкубок 

України

10.15 Великий футбол

12.05 «Челсі» — 

«Тоттенгем». ЧА

13.55 «Наполі» — 

«Феєнорд». ЛЧ УЄФА

15.55 «Баварія» — «ПСЖ». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

18.15 «Арсенал-Київ» 

— «Львів». ЧУ

22.45 «Чорноморець» 

— «Олімпік». ЧУ

00.35 «Атлетік» — 

«Марсель». 1»/«8 

фіналу. «ЛЄ УЄФА

02.20 «Ман Сіті» 

— «Боруссія» (Д)». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

04.05 «Бернлі» — 

«Тоттенгем». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Бернлі» — 

«Тоттенгем». ЧА

07.50, 9.50, 11.50, 14.00, 

23.15, 1.20, 3.20, 5.25 

Топ-матч

08.00 «Ман Сіті» 

— «Боруссія» (Д). 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

10.00, 23.30 «Баварія» — 

«ПСЖ». Міжнародний 

кубок чемпіонів

12.10 «Арсенал-Київ» 

— «Львів». ЧУ

14.30 «Шахтар» — 

«Динамо». Суперкубок 

України

16.40, 1.30 Великий футбол

18.30, 20.55 Тур ONLINE

18.55 «Чорноморець» 

— «Олімпік». ЧУ

21.25 «Спортінг» — 

«Астана». 1/16 фіналу. 

ЛЄ УЄФА

03.35 «Чорноморець» 

— «Олімпік». ЧУ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.20, 14.00 Правда життя

08.20, 16.50 Таємниці акул

09.20 Фестивалі планети

10.20 Ілюзії сучасності

11.10 Підроблена історія

12.00 Брама часу

13.00 Код доступу

15.00, 23.40 Смертельний 

двобій

16.00, 21.40 Полювання на 

рибу-монстра

17.50 Під іншим кутом

18.40 Їжа богів

20.40, 0.40 Речовий доказ

22.40 Погляд зсередини

01.40 Містична Україна

03.40 Там, де нас нема

К1

06.30 Top Shop

07.40 TiBi Абетка

07.50 Чи знаєте ви, що...

08.15 Т/с «Дикий ангел»

09.10, 12.00, 13.00, 14.00, 

16.00, 20.00, 21.00, 1.00 

Орел і решка

22.00 Вірю не вірю

23.00 Х/ф «Все можливо, 
бебі!»

01.50 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

09.30 М/ф «Шлях до 

Ельдорадо»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

12.00 Битва салонів

13.00, 17.00 Чотири весілля

14.00, 19.30, 20.30 Одного 

разу під Полтавою

15.00, 3.20 Віталька

16.00, 2.30 Панянка-селянка

18.00, 19.00, 20.00 Танька і 

Володька

18.30 Країна У

21.00 Т/с «Село на мільйон»

22.00 Вечірка

23.00 ЛавЛавСar

00.00 Т/с «Помста»

01.00 Теорія зради

02.00 БарДак

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00, 9.45 М/с «Чорний 

Джек»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 21.00, 3.00 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.35 М/с «Гон»

10.15 Хто в домі господар?

10.40 Телепродаж

11.00 Гордість світу

12.00 Смачні історії

12.25 Смаки культур

13.10 РадіоДень

13.40 Лайфхак українською

13.55 Перша шпальта

14.30 РадіоДень

15.15 Т/с «Гранд готель»

16.50, 22.40 Т/с «За 

службовим обов’язком»

18.00, 0.15 Інформаційна 

година

19.00 «Пліч-о-пліч»

19.25 Д/ф «1000 днів для 

планети»

20.15 Д/ф «Жива природа»

20.30 Посттравматичний 

синдром

21.25, 3.20 Новини. Спорт

21.45 Д/ф «Велике 

фотополювання Дага 

Гарднера»

23.50, 4.05 #МузLove з Любою 

Морозовою

01.10 Розсекречена історія

02.05 Складна розмова

02.30 До справи

03.40 Тема дня

04.30 Фольк-music

05.30 Незвичайні культури
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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, 19.30, 5.35 

ТСН

09.30, 11.20 Одруження 

наосліп

13.10, 14.30, 15.50 Міняю 

жінку

17.05 Т/с «Моє чуже життя»

20.15, 20.55, 21.35, 4.20 

Комедія «Байки Мітяя»

22.00, 22.40, 23.10, 23.45 

Комедія «Недотуркані»

00.15, 1.20 Мелодрама 

«Хазяйка»

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.10 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.15, 12.25 Т/с «Спокуса»

12.50 Х/ф «Все можливо»
14.50, 15.45, 16.45 Речдок

18.00, 19.00, 4.15 Стосується 

кожного

20.00, 3.00 Подробиці

20.40 Т/с «Східні солодощі»

22.30 Лайма Вайкуле. 

Юрмала. Рандеву-2018

01.15 Т/с «Батьківський 

інстинкт»

03.40 Орел і решка

05.00 Top Shop

05.30 Школа лікаря 

Комаровського

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.10 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.20 Сьогодні

09.30, 4.10 Зоряний шлях

10.30, 4.40 Реальна містика

12.30 Т/с «Черговий лікар-2»

14.30, 15.25 Т/с «Жіночий 

лікар-2»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «Легковажна жінка»

23.30, 2.00 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

01.30 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.20 Зона ночі

04.10 Абзац

06.04, 7.24 Kids Time

06.05 М/c «Хай живе король 

Джуліан»

07.25, 21.00 Зоряні яйця

09.10 Ревізор. Крамниці

13.00, 16.00 Таємний агент

14.15, 17.20 Таємний агент. 

Пост-шоу

19.00 Хто зверху?

22.50 Т/с «Клініка»

ICTV

05.35, 20.20 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45, 12.45, 15.45, 18.45, 

21.10, 4.30 Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Багач-бідняк. 

Реаліті-шоу

11.10 Стоп-10

12.15, 13.20 Х/ф 
«Бадьорість духів»

14.50, 16.20 Х/ф «Копальні 
царя Соломона»

17.30 На трьох

17.35, 21.30 Т/с «Менталіст»

22.45, 2.30 Т/с «Винищувачі-2. 

Останній бій»

00.45 Т/с «Невиправні»

04.00 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.50 Т/с «Відділ 44»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.30 Огляд преси

06.50, 8.00, 17.00 Час новин. 

Київ

07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 00.00, 

01.00, 2.00, 3.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.15, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.30 Код успіху

07.50 Будівельний стандарт

08.25 Агрокраїна

09.25, 17.45 Час громади

10.10, 11.10, 12.30 Трансляції 

суспільно-політичних 

подій

13.05 БлогПост

14.10, 15.30, 16.10 

Інформаційний день

17.10, 18.20, 19.25 

Інформаційний вечір

19.50 Дзеркало історії

22.00 Поліграф

23.00 «За Чай.com»

00.40, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15 Машина часу

02.10 Нові герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.35 Х/ф «Не було б 
щастя...»

06.50 Х/ф «Кросмейстер»
08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Слідопит»
10.55 Судіть самі

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.25 

Свідок

12.50, 3.15 Речовий доказ

14.40, 16.50 Страх у твоєму 

домі

17.45, 19.30 Легенди карного 

розшуку

20.45, 0.45 Т/с «Елементарно-

4»

22.40, 23.45 Т/с «Кулагін і 

партнери»

02.55 Випадковий свідок

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Документальна 

програма «Після 

прем’єри — розстріл», 

ч. 2

06.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Іван 

Драч,ч. 2

07.00 Казки Лiрника Сашка 

07.30 Школа Мері Поппінс

07.45 UA.МУЗИКА. Кліп 

07.50 Візитівки Полтавщини 

08.05 Українська читанка. 

Любко Дереш

08.15 Новини 

08.45 Тема дня 

09.05 UA.МУЗИКА. Кліп 

09.15 Українська читанка. 

Тарас Прохасько

09.25 Візитівки Карпат 

09.30 Фольк-music 

10.30 Двоколісні хроніки

10.45 UA.МУЗИКА. Кліп 

10.50 Біографії великих. 

Ніл Армстронг. Один 

маленький крок

11.40 Львівський театр опери 

та балету ім. Соломії 

Крушельницької, 

«Безумний день, або 

Весілля Фігаро»

14.30 РадіоДень

14.55 Лайфхак українською 

15.10 РадіоДень. «Життя+» 

15.30 Хто в домі хазяїн? 

15.50 Хочу бути

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. «Твій 

час»/«Модуль знань»

16.50 Суспільний університет 

17.10 Українська читанка. 

Олександр Ірванець

17.25 UA.МУЗИКА. Кліп 

17.30 #МузLove з Любою 

Морозовою 

18.00 Інформаційна година

18.55 Українська читанка. 

Любко Дереш

19.05 Світло 

19.50 Діалог Василь 

Герасим’юк — Анатолій 

Томків

20.30 #KіноWALL з Сергієм 

Тримбачем 

21.00 Київський академічний 

Молодий театр. Іван 

Карпенко-Карий, 

«Зачарований», 16+

23.00 Новини

23.30 Тема дня 

23.50 Фольк-music 

00.50 Діалог Василь 

Герасим’юк — Анатолій 

Томків

01.30 Світло 

02.40 Львівський театр опери 

та балету ім. Соломії 

Крушельницької, 

«Безумний день, або 

Весілля Фігаро»

05.30 #KіноWALL з Сергієм 

Тримбачем 

 

СТБ

06.45 За живе!

08.00 Т/с «Тато Ден»

09.55 Зважені та щасливі

13.10 Битва екстрасенсів

15.25 Містичні історії 

17.30, 22.00 Вікна-новини

18.00 Т/с «Медики»

19.55 Слідство ведуть 

екстрасенси

22.45 Х/ф «Кохання Надії»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день» 

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 

Ранок. «Ми всі...»

13.15, 14.15, 15.15 Деталі

16.15, 23.00 Кримінал

17.15 Ситуація

18.00 «Ехо України» 

19.30 Разом

20.30 Події

21.00 Підсумки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 3.10 Облом.UA.

09.35, 18.15 Спецкор

10.15, 18.50 ДжеДАІ

10.55, 17.15 Загублений світ

13.00, 1.55 Нове «Шалене 

відео по-українськи»

15.30 Х/ф «Зворотний 
відлік»

19.25 Т/с «Команда»

21.35, 23.10 Т/с «Касл-4»

01.00 Т/с «Моссад»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00 Топ-матч

06.10 «Баварія» — «ПСЖ». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

08.10 «Лестер» — «МЮ». ЧА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.15, 2.20 «Арсенал-Київ» 

— «Львів». ЧУ

12.05 Великий футбол

13.55 «Челсі» — «Рома». ЛЧ 

УЄФА

15.55 «Чорноморець» 

— «Олімпік». ЧУ

17.45, 20.50 Студія LIVE

18.40 «Шахтар» — 

«Динамо». Суперкубок 

України

21.35 Голи сезону. ЧА

22.45 «Ліверпуль» 

— «Боруссія» (Д)». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

00.35 «Лейпциг» — 

«Марсель». 1/4 фіналу. 

«ЛЄ УЄФА

04.05 «Тоттенгем» — 

«Саутгемптон». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00, 23.55 «Шахтар» — 

«Динамо». Суперкубок 

України

08.10 «Чорноморець» 

— «Олімпік». ЧУ

10.00 «Ліверпуль» 

— «Боруссія» (Д). 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

11.50, 14.00, 16.20, 18.30, 

20.50, 5.25 Топ-матч

12.10 «Лестер» — «МЮ». ЧА

14.30 «Шахтар» — 

«Феєнорд». ЛЧ УЄФА

16.40 «Арсенал-Київ» 

— «Львів». ЧУ

19.00 «Баварія» — «ПСЖ». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

21.10 «Спортінг» — 

«Вікторія Пльзень». 1/8 

фіналу. ЛЄ УЄФА

23.00, 2.05 Студія LIVE

02.50 Огляд матчів 1/4 

фіналу. Ювентус»/

«Реал». ЛЧ УЄФА

03.35 «Шкендербеу» 

— «Динамо» (К). ЛЄ 

УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.20, 14.00 Правда життя

08.20, 16.50 Таємниці акул

09.20 Фестивалі планети

10.20 Ілюзії сучасності

11.10 Підроблена історія

12.00 Брама часу

13.00 Код доступу

15.00, 23.40 Смертельний 

двобій

16.00, 21.40 Полювання на 

рибу-монстра

17.50, 23.10 Під іншим кутом

18.40 Їжа богів

20.40, 0.40 Речовий доказ

22.40 Погляд зсередини

01.40 Містична Україна

03.10 Скептик

К1

06.30 Top Shop

07.40 TiBi Абетка

07.50 Чи знаєте ви, що...

08.15 Т/с «Дикий ангел»

09.10, 12.00, 13.00, 

14.00, 16.00, 20.00, 

21.00,00.00, 0.50 Орел 

і решка

22.00 Вірю не вірю

01.50 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

09.45 М/ф «Барбі Дрімтопія. 

Фестиваль розваг»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

12.00 Битва салонів

13.00, 21.00 Т/с «Село на 

мільйон»

14.00, 19.30, 20.30 Одного 

разу під Полтавою

15.00, 3.20 Віталька

16.00, 2.30 Панянка-селянка

17.00 Чотири весілля

18.00, 19.00, 20.00 Танька і 

Володька

18.30 Країна У

22.00 Вечірка

23.00 ЛавЛавСar

00.00 Т/с «Помста»

01.00 Теорія зради

02.00 БарДак

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00, 9.45 М/с «Чорний 

Джек»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 21.00, 3.00 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.35 М/с «Гон»

10.15 Хто в домі господар?

10.40 Телепродаж

11.00 Гордість світу

12.00 Смачні історії

12.25 Смаки культур

13.10 РадіоДень

13.40 Лайфхак українською

13.55, 2.05 Складна розмова

14.30 РадіоДень

15.20 Т/с «Гранд готель»

16.50 Т/с «За службовим 

обов’язком»

18.00, 0.15 Інформаційна 

година

19.00 Перший на селі

19.25 Д/ф «1000 днів для 

планети»

20.15 Д/ф «Жива природа»

20.30 Наші гроші

21.25, 3.20 Новини. Спорт

21.45 Д/ф «Велике 

фотополювання Дага 

Гарднера»

22.40 Т/с «Дірк Джентлі»

23.50, 4.05 #KіноWALL з 

Сергієм Тримбачем

01.10 Розсекречена історія

02.30 До справи

03.40 Тема дня

04.30 Фольк-music

05.30 Незвичайні культури
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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, 19.30, 5.35 

ТСН

09.30, 11.10 Одруження 

наосліп

12.55, 14.10, 15.35 Міняю 

жінку

17.00 Т/с «Моє чуже життя»

20.15, 20.55, 21.35, 4.20 

Комедія «Байки Мітяя»

22.00, 22.40, 23.10, 23.45 

Комедія «Недотуркані»

00.15, 1.20 Мелодрама 

«Хазяйка»

ІНТЕР

06.00 М/ф
06.10 Слідство вели... 
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»
10.20, 12.25 Т/с «Спокуса»
12.50 Х/ф «Полину гіркого 

трава»
14.50, 15.45, 16.45 Речдок
18.00, 19.00, 4.10 Стосується 

кожного
20.00, 2.50 Подробиці
20.40 Т/с «Східні солодощі»
22.30 Лайма Вайкуле. 

Юрмала. Рандеву-2018
01.15 Х/ф «Осінні клопоти»
03.30 Орел і решка
04.55 Top Shop
05.25 Школа лікаря 

Комаровського

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.10 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.20 Сьогодні

09.30, 4.10 Зоряний шлях

10.30, 4.40 Реальна містика

12.30 Т/с «Черговий лікар-2»

14.30, 15.25 Т/с «Жіночий 

лікар-2»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «Легковажна жінка»

23.30, 2.00 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

01.30 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.20 Зона ночі

04.05 Абзац

05.55, 7.10 Kids Time

06.00 М/c «Хай живе король 

Джуліан»

07.15, 21.00 Зоряні яйця

09.00 Ревізор. Крамниці

12.50, 15.50 Таємний агент

14.15, 17.10 Таємний агент. 

Пост-шоу

19.00 Хто зверху?

22.45 Т/с «Клініка»

02.15 Служба розшуку дітей

ICTV

05.35, 10.00 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у Великому Місті
08.45, 12.45, 15.45, 18.45, 

21.15, 4.30 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
11.00 Стоп-10
12.10, 13.20 Х/ф «Копальні 

царя Соломона»

14.50, 16.20 Х/ф «Алан 
Квотермейн: у 
пошуках Золотого 
міста»

17.25 «На трьох»
17.35, 21.35 Т/с «Менталіст»
20.20 Секретний фронт
22.50, 2.30 Т/с «Винищувачі-2. 

Останній бій»
00.50 Т/с «Невиправні»
04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!
04.25 Студія Вашингтон
04.50 Т/с «Відділ 44»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.30, 8.35 Огляд преси

06.45, 8.00, 17.00 Час новин. 

Київ

07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 00.00, 

01.00, 2.00, 3.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.25 Драйв

07.30 Медекспертиза

08.15 Топ дня

09.25, 17.45 Час громади

10.10, 11.10, 12.30 Трансляції 

суспільно-політичних 

подій

13.05 Поліграф

14.10, 15.30, 16.10 

Інформаційний день

17.10, 18.20, 19.25 

Інформаційний вечір

19.50 Дзеркало історії

22.00 БлогПост

23.00 «За Чай.com»

00.40, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15 Машина часу

02.10 Нові герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.10 Правда життя. Професії

06.55 Х/ф «Корупція»
08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Стамбульський 
транзит»

10.45 Судіть самі

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.25 

Свідок

12.50, 3.10 Речовий доказ

14.40, 16.50 Страх у твоєму 

домі

17.40, 19.30 Легенди карного 

розшуку

20.45, 0.45 Т/с «Елементарно-4»

22.40, 23.45 Т/с «Кулагін і 

партнери»

02.55 Випадковий свідок

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Документальна 

програма «Після 

прем’єри — розстріл», 

ч. 2

06.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Іван 

Драч,ч. 2

07.00 Казки Лiрника Сашка 

07.30 Школа Мері Поппінс

07.45 UA.МУЗИКА. Кліп 

07.50 Візитівки Полтавщини 

08.05 Українська читанка. 

Любко Дереш

08.15 Новини 

08.45 Тема дня 

09.05 UA.МУЗИКА. Кліп 

09.15 Українська читанка. 

Тарас Прохасько

09.25 Візитівки Карпат 

09.30 Фольк-music 

10.30 Двоколісні хроніки

10.45 UA.МУЗИКА. Кліп 

10.50 Біографії великих. 

Ніл Армстронг. Один 

маленький крок

11.40 Львівський театр опери 

та балету ім. Соломії 

Крушельницької, 

«Безумний день, або 

Весілля Фігаро»

14.30 РадіоДень

14.55 Лайфхак українською 

15.10 РадіоДень. «Життя+» 

15.30 Хто в домі хазяїн? 

15.50 Хочу бути

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. «Твій 

час»/«Модуль знань»

16.50 Суспільний університет 

17.10 Українська читанка. 

Олександр Ірванець

17.25 UA.МУЗИКА. Кліп 

17.30 #МузLove з Любою 

Морозовою 

18.00 Інформаційна година

18.55 Українська читанка. 

Любко Дереш

19.05 Світло 

19.50 Діалог Василь 

Герасим’юк — Анатолій 

Томків

20.30 #KіноWALL з Сергієм 

Тримбачем 

21.00 Київський академічний 

Молодий театр. Іван 

Карпенко-Карий 

«Зачарований», 16+

23.00 Новини

23.30 Тема дня 

23.50 Фольк-music 

00.50 Діалог Василь 

Герасим’юк — Анатолій 

Томків

01.30 Світло 

02.40 Львівський театр опери 

та балету ім. Соломії 

Крушельницької, 

«Безумний день, або 

Весілля Фігаро»

05.30 #KіноWALL з Сергієм 

Тримбачем 

23.50 Фольк-music 

00.50 52 уїк-енди 

01.10 Документальна 

програма «Бюджетний 

відпочинок». Будапешт 

01.45 Розсекречена історія

02.40 Київський академічний 

театр «Колесо». Фелікс 

Міттерер «Жінки 

Моцарта», 16+

04.20 Національна опера 

України. Мануель де 

Фалья, «Ночі в садах 

Іспанії»

04.45 Національна опера 

України. Мануель де 

Фалья, «Трикутний 

капелюх» 

05.30 #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим

 

СТБ

05.30 За живе!

06.45 Т/с «Тато Ден»

08.45 Зважені та щасливі

13.10 Битва екстрасенсів

15.25 Містичні історії 

17.30, 22.00 Вікна-новини

18.05 Т/с «Медики»

19.55 Слідство ведуть 

екстрасенси

22.45 Х/ф «Кохання Надії»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день» 

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 

Ранок. «Ми всі...» 

13.15, 14.15, 15.15 Деталі

16.15, 23.00 Кримінал

17.15 Ситуація

18.00 «Ехо України» 

19.30 Разом

20.30 Події

21.00 Підсумки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 1.40 Нове «Шалене 

відео по-українськи»

09.35, 18.15 Спецкор

10.15 ДжеДАІ

10.55, 17.15 Загублений світ

12.55 Помста природи

15.25 Х/ф «Рожева 
пантера»

18.50 І тур ЧУ з футболу 

«Динамо»- «Ворскла»

20.50 ПРОФУТБОЛ

22.00, 22.55 Т/с «Касл-4»

00.45 Т/с «Моссад»

02.55 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 17.45, 21.25, 

22.15, 5.30 Топ-матч

06.10 «Ман Сіті» 

— «Боруссія» (Д)». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

08.10 «Челсі» — «Брайтон». 

ЧА

10.00, 15.40, 22.30 «Футбол 

NEWS

10.15 «Чорноморець» 

— «Олімпік». ЧУ

12.00, 14.55 Студія LIVE

12.55 «Шахтар» — 

«Динамо». Суперкубок 

України

15.55 «Ліверпуль» 

— «Боруссія» (Д)». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

18.15, 20.55 Тур ONLINE

18.55 «Десна» — «Шахтар». 

ЧУ

21.45, 5.00 Світ Прем’єр-ліги

22.45 «Арсенал-Київ» 

— «Львів». ЧУ

00.35 «Марсель» — 

«Лейпциг». 1/4 фіналу. 

«ЛЄ УЄФА

02.20 Огляд матчів 1/4 

фіналу. «Ліверпуль»/

«Ман Сіті». ЛЧ УЄФА

03.00 «Ман Сіті» 

— «Ліверпуль». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

ФУТБОЛ-2

06.00 «МЮ» — «Бернлі». ЧА

07.50, 9.50, 11.50, 14.00, 

16.20, 18.30, 20.50, 

23.20, 1.20 Топ-матч

08.00 «Ліверпуль» 

— «Боруссія» (Д). 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

10.00 «Барселона» 

— «Олімпіакос». ЛЧ 

УЄФА

12.10 «Ліверпуль» — 

«Свонсі». ЧА

14.30 «Чорноморець» 

— «Олімпік». ЧУ

16.40 «Мілан» — «Аустрія». 

ЛЄ УЄФА

19.00 «Порту» — 

«Бешикташ». ЛЧ УЄФА

21.10 «Вікторія Пльзень» 

— «Спортінг». 1/8 

фіналу. ЛЄ УЄФА

23.30 «Десна» — «Шахтар». 

ЧУ

01.30 Світ Прем’єр-ліги

02.00 «Ювентус» 

— «Баварія». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

04.00 Голи сезону. ЧА

05.00 «Рома» 

— «Тоттенгем». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів» (1-й тайм)

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.20, 14.00, 3.10 Правда 

життя

08.20 Левиний рик

09.20 Дикий Індокитай

10.20 Ілюзії сучасності

11.10 Україна: забута історія

12.00 Запрограмовані долі

13.00 Код доступу

15.00, 23.40 Смертельний 

двобій

16.00, 21.40 Полювання на 

рибу-монстра

16.50 Таємниці акул

17.50, 22.40 Під іншим кутом

18.40 Їжа богів

20.40, 0.40 Речовий доказ

01.40 Містична Україна

К1

06.30 Top Shop

07.40 TiBi Абетка

07.50 Чи знаєте ви, що...

08.15 Т/с «Дикий ангел»

09.10, 12.00, 13.00, 

14.00, 16.00, 20.00, 

21.00,00.00, 1.00 Орел 

і решка

22.00 Вірю не вірю

01.50 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

09.45 Х/ф «Лускунчик і 
мишачий король»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

12.00 Битва салонів

13.00, 21.00 Т/с «Село на 

мільйон»

14.00, 19.30, 20.30 Одного 

разу під Полтавою

15.00, 3.20 Віталька

16.00, 2.30 Панянка-селянка

17.00 Чотири весілля

18.00, 19.00, 20.00 Танька і 

Володька

18.30 Країна У

22.00 Готель «Галіція»

23.00 ЛавЛавСar

00.00 Т/с «Помста»

01.00 Теорія зради

02.00 БарДак

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00, 9.45 М/с «Чорний 
Джек»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 
13.00, 15.00, 21.00, 3.00 
Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 
ранку, Країно!

09.35 М/с «Гон»
10.15 Хто в домі господар?
10.40 Телепродаж
11.00 Гордість світу
12.00 Смачні історії
12.25 Смаки Культур
13.10 РадіоДень
13.40, 15.20 Лайфхак 

українською
13.55 Наші гроші
14.30 52 уїк-енди
15.35 Т/с «Гранд готель»
16.50 Т/с «За службовим 

обов’язком»
18.00, 0.15 Інформаційна 

година
19.00 Д/ф «Дешевий 

відпочинок»
19.25 Д/ф «1000 днів для 

планети»
20.15 Д/ф «Жива природа»
20.30, 2.05 Складна розмова
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.45 Д/ф «Велике 

фотополювання Дага 
Гарднера»

22.40 Т/с «Дірк Джентлі»
23.50, 4.05 #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим
01.10 Розсекречена історія
02.30 До справи
03.40 Тема дня
04.30 Фольк-music
05.30 Незвичайні культури
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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, 19.30, 5.35 

ТСН

09.30, 11.20 Одруження 

наосліп

12.55, 14.15, 15.40 Міняю 

жінку

17.00 Т/с «Моє чуже життя»

20.15, 20.55, 21.35, 4.20 

Комедія «Байки Мітяя»

22.00, 22.40, 23.10, 23.45 

Комедія «Недотуркані»

00.15, 1.20 Мелодрама 

«Хазяйка»

ІНТЕР

05.50 М/ф

06.10 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.25, 12.25 Т/с «Спокуса»

12.50, 3.10 Х/ф «Осінній 
марафон»

14.50, 15.45, 16.45 Речдок

18.00, 19.00, 4.35 Стосується 

кожного

20.00, 2.30, 5.20 Подробиці

20.40 Т/с «Східні солодощі»

22.40 Д/ф Слідство вели... 

00.30 Х/ф «Прощання з 
Каїром»

КАНАЛ 
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.10 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.40 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях

10.30, 4.30 Реальна містика

12.30 Т/с «Черговий лікар-2»

14.30, 15.25 Т/с «Жіночий 

лікар-2»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «Легковажна жінка»

23.20 Контролер

00.00, 2.15 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

01.45 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.20 Зона ночі

03.55 Абзац

05.39, 6.55 Kids Time

05.40 М/c «Хай живе король 

Джуліан»

07.00, 21.00 Зоряні яйця

08.45 Ревізор. Крамниці

12.35, 15.45 Таємний агент

13.45, 17.00 Таємний агент. 

Пост-шоу

19.00 Хто зверху?

22.45 Т/с «Клініка»

02.15 Служба 

розшуку дітей

ICTV

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45, 12.45, 15.45, 18.45, 

21.10, 4.30 Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Секретний фронт

11.15 Стоп-10

12.15, 13.20 Х/ф «Алан 
Квотермейн: у 
пошуках Золотого 
міста»

14.55, 16.20 Х/ф «Сліпа 
лють»

17.10 «На трьох»

17.35, 21.30 Т/с «Менталіст»

20.20 Інсайдер

22.45, 2.30 Т/с «Винищувачі-

2. Останній бій»

00.50 Т/с «Невиправні»

04.00 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.50 Т/с «Відділ 44»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.30, 8.35 Огляд преси

06.45, 8.00, 17.00 Час новин. 

Київ

07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 00.00, 

01.00, 2.00, 3.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.35 Компанія героїв

08.15 Топ дня

09.25, 16.45 Час громади

10.10, 11.10, 12.30 Трансляції 

суспільно-політичних 

подій

13.05 БлогПост

14.10, 15.30, 16.10 

Інформаційний день

17.10 Кендзьор

18.20, 19.25 Інформаційний 

вечір

19.50 Дзеркало історії

22.00 Історична година

23.00 «За Чай.com»

00.40, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15 Машина часу

02.10 Нові Герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.05 Правда життя. Професії

06.50 Х/ф «Декілька 
любовних історій»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.05 Х/ф «Йшов собака по 
роялю»

10.30 Судіть самі

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.25 

Свідок

12.50, 3.05 Речовий доказ

14.40, 16.50 Страх у твоєму 

домі

17.40, 19.30 Легенди карного 

розшуку

20.45, 0.45 Т/с «Елементарно-

4»

22.40, 23.45 Т/с «Кулагін і 

партнери»

02.55 Випадковий свідок

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Документальна 

програма «Августин 

Волошин. Метеорит 

незалежності — над 

Срібною землею», ч. 2

06.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Іван 

Драч,ч. 4

07.00 Казки Лiрника Сашка 

07.30 Школа Мері Поппінс

07.45 UA.МУЗИКА. Кліп 

07.50 Візитівки Карпат 

08.05 Українська читанка. 

Тарас Прохасько

08.15 Новини 

08.45 Тема дня 

09.10 UA.МУЗИКА. Кліп 

09.10 Українська читанка. 

Сергій Жадан 

09.25 Візитівки Карпат

09.30 Фольк-music 

10.30 Двоколісні хроніки

10.45 UA.МУЗИКА. Кліп 

10.50 Візитівка Полтавщини 

11.00 Документальний цикл 

«Пліч-о-пліч» 

11.20 Документальний цикл 

«Кардинал Мар’ян 

Яворський»,ч. 2 

11.50 Розсекречена історія

12.45 Київський академічний 

Молодий театр. 

Самюель Беккет, 

«Чекаючи на Годо» 16+

14.30 РадіоДень

14.55 Лайфхак українською 

15.10 РадіоДень «Життя+» 

15.30 Хто в домі хазяїн? 

15.50 Хочу бути

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. «Твій 

час»/«Модуль знань»

16.50 Суспільний університет 

17.15 Українська читанка. 

Тарас Прохасько

17.25 UA.МУЗИКА. Кліп 

17.30 #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим

18.00 Інформаційна година

18.55 Українська читанка. 

Софія Андрухович 

19.05 Війна і мир 

19.45 Українська читанка. 

Артем Чапай

20.00 Букоголіки 

20.30 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом

21.00 Театральна майстерня 

«Сузір’я». Микола 

Вінграновський. 

«Прекрасний звір у 

серці»

22.15 Документальна 

програма «Юрій 

Рибчинський. Музика 

слів»

23.00 Новини

23.30 Тема дня 

23.50 Фольк-music 

00.50 РадіоДень на 

«Книжковому 

Арсеналі» (повтор)

01.45 Війна і мир 

02.30 Українська читанка. 

Тарас Прохасько

02.40 Київський академічний 

Молодий театр. 

Самюель Беккет, 

«Чекаючи на Годо» 16+

04.20 Театральна майстерня 

«Сузір’я». Микола 

Вінграновський. 

«Прекрасний звір у 

серці»

05.30 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом

 

СТБ

06.35 За живе!

07.50 Т/с «Ден»

09.50 Зважені та щасливі

13.10 Битва екстрасенсів

15.25 Містичні історії 

17.30, 22.00 Вікна-новини

18.05 Т/с «Медики»

19.55, 23.50 Я соромлюсь 

свого тіла

22.45 Х/ф «Кохання Надії»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 

Ранок. «Ми всі...»

13.15, 14.15, 15.15 Деталі

16.15, 23.00 Кримінал

17.15 Ситуація

18.00 «Ехо України» 

19.30 Разом

20.30 Події

21.00 Підсумки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Відеобімба

09.35, 18.15 Спецкор

10.00, 17.15 Загублений світ

12.05, 3.00 Облом.UA.

15.25 Х/ф «Рожева 
пантера-2»

18.50 ДжеДАІ

19.25 Т/с «Команда»

21.35, 23.10 Т/с «Касл-4»

00.05 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Мілан» — «МЮ». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

08.00 Топ-матч

08.10 «Челсі» — «Сток Сіті». 

ЧА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.15, 22.45 «Десна» 

— «Шахтар». ЧУ

12.05 «Боруссія» (Д) 

— «Бенфіка». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

13.55 «Ювентус» 

— «Баварія». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

15.55 «Арсенал-Київ» 

— «Львів». ЧУ

17.30 «Рома» 

— «Тоттенгем». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

19.15, 21.55 Студія LIVE

19.55 «Юргорден» — 

«Маріуполь». ЛЄ УЄФА

00.35 «Марсель» 

— «Зальцбург». 1/2 

фіналу. «ЛЄ УЄФА

02.20 «Атлетіко» 

— «Арсенал». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

04.05 «МЮ» — «Бернлі». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Рома» 

— «Тоттенгем». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів» (2-й тайм)

07.00, 9.50, 11.50, 16.30, 

18.30, 20.50, 23.00, 

1.20, 3.20, 5.25 Топ-

матч

07.10 Журнал ЛЧ

08.00 «Ман Сіті» 

— «Ліверпуль». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

10.00 «Мілан» — «МЮ». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

12.10 «Чорноморець» 

— «Олімпік». ЧУ

14.00 Світ Прем’єр-ліги

14.30 «Атлетіко» 

— «Арсенал». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

16.40 «Десна» — «Шахтар». 

ЧУ

19.00 «Ювентус» 

— «Баварія». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

21.10 «Атлетіко» — 

«Спортінг». 1/4 фіналу. 

ЛЄ УЄФА

23.30 «Арсенал-Київ» 

— «Львів». ЧУ

01.30 «Юргорден» — 

«Маріуполь». ЛЄ УЄФА

03.35 «Боруссія» (Д) 

— «Бенфіка». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.20, 14.00 Правда життя

08.20, 16.50 Таємниці акул

09.20 Дикий Індокитай

10.20 Ілюзії сучасності

11.10 Україна: забута історія

12.00 Потойбіччя. Сни

13.00 Код доступу

15.00, 23.40 Смертельний 

двобій

16.00, 21.40 Полювання на 

рибу-монстра

17.50 Погляд зсередини

18.40 Їжа богів

20.40, 0.40 Речовий доказ

22.40 Під іншим кутом

01.40 Гордість України

К1

06.30 Top Shop

07.40 TiBi Абетка

07.50 Чи знаєте ви, що...

08.15 Т/с «Дикий ангел»

09.10, 12.00, 13.00, 

14.00, 16.00, 20.00, 

21.00,00.00, 1.00 Орел 

і решка

22.00 Вірю не вірю

01.50 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

09.45 Х/ф «Пані Метелиця»
11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

12.00 Битва салонів

13.00, 21.00 Т/с «Село на 

мільйон»

14.00, 19.30, 20.30 Одного 

разу під Полтавою

15.00, 3.20 Віталька

16.00, 2.30 Панянка-селянка

17.00 Чотири весілля

18.00, 19.00, 20.00 Танька і 

Володька

18.30 Країна У

22.00 Готель «Галіція»

23.00 ЛавЛавСar

01.00 Т/с «Помста»

02.00 БарДак

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 Спільноти тварин

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 21.00, 3.00 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.35 М/с «Гон»

10.00 Додолики

10.15 Хто в домі господар?

10.40 Телепродаж

11.00 Гордість світу

12.00 Енеїда

12.25 «Смачні історії»

13.10 РадіоДень

13.40 Лайфхак українською

13.55, 2.30 До справи

14.30 РадіоДень

15.20 Т/с «Гранд готель»

16.50 Т/с «За службовим 

обов’язком»

18.00, 0.15 Інформаційна 

година

19.00 #ВУКРАЇНІ

19.25 Д/ф «1000 днів для 

планети»

20.15 Д/ф «Жива природа»

20.30 Схеми. Корупція в 

деталях

21.25, 3.20 Новини. Спорт

21.45 Д/ф «Велике 

фотополювання Дага 

Гарднера»

22.40 Т/с «Дірк Джентлі»

23.50, 4.05 #NeoСцена з 

Олегом Вергелісом

01.10 Розсекречена історія

02.05 Складна розмова

03.40 Тема дня

04.30 Фольк-music

05.30 Незвичайні культури
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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, 19.30 ТСН

09.30, 11.20 Одруження 

наосліп

13.00, 14.20, 15.45 Міняю 

жінку

17.05 Т/с «Моє чуже життя»

20.15, 22.10 Ліга сміху

00.55, 5.35 Ігри приколів

01.55 Вечірній Київ

ІНТЕР

06.00 М/ф «Казка про царя 
Салтана»

07.00 Марафон до Дня 
Хрещення Русі «Наша 
віра»

13.00 Трансляція Молебню з 
Володимирської гірки 
та Хресного ходу

15.15 Х/ф «Не стріляйте в 
білих лебедів»

17.30 Х/ф «Весна на 
Зарічній вулиці»

19.00 Д/ф «Києво-Печерська 
лавра. Фотографія 
тисячоліття» 

20.00, 4.25 Подробиці
20.40 Концерт «Весна на 

Зарічній вулиці»
22.00 Х/ф «Піп»
00.05 Х/ф «Про нього»
01.30 Речдок
03.45 Д/ф «Два Миронових»
05.05 Top Shop

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.10 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.50 Сьогодні

09.30, 5.20 Зоряний шлях

10.50, 3.40 Реальна містика

12.50 Х/ф «Усміхнись, коли 
зірки плачуть»

14.45, 15.25 Т/с «Тест на 

любов»

19.45 Говорить Украна»

21.00, 00.00 Т/с «Легковажна 

жінка»

23.20 По слідах

01.40 Телемагазин

02.10 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.35 Зона ночі

04.05 Абзац

05.59, 7.15 Kids Time

06.00 М/c «Хай живе 

король Джуліан»

07.20, 19.00 Хто зверху?

21.00 Зоряні яйця

22.45 Т/с «Клініка»

01.30 Служба 

розшуку дітей

ICTV

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45, 12.45, 15.45, 18.45, 

21.10, 2.40 Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Інсайдер

11.15 Стоп-10

12.15, 13.25 Х/ф «Сліпа 

лють»

12.45, 15.45 Факти. День

14.40, 16.20 Х/ф 

«Максимальний 

ризик»

17.10, 21.30 «На трьох»

17.35 Т/с «Менталіст»

20.20 Антизомбі

01.05 Т/с «Невиправні»

03.00 Т/с «Морська поліція. 

Спецвідділ»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.30, 8.35 Огляд преси

06.45, 8.00, 17.00 Час новин. 

Київ

07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 00.00, 

01.00, 2.00, 3.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.25, 8.15 Топ дня

07.45 Драйв

09.25, 17.45 Час громади

10.10, 11.10, 12.30 Трансляції 

суспільно-політичних 

подій

13.05 Історична година

14.10, 15.30, 16.10 

Інформаційний день

17.10, 18.20, 19.25 

Інформаційний вечір

19.50 Дзеркало історії

22.00 БлогПост

23.00 «За Чай.com»

00.40, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15 Машина часу

02.10 Нові герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00, 3.40 Правда життя. 

Професії

06.45 Х/ф «Іподром»
08.30 Ранковий «Свідок»

09.05 Х/ф «Зникнення»
10.50 Судіть самі

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 

Свідок

12.50, 3.15 Речовий доказ

14.40, 16.50 Страх у твоєму 

домі

17.40, 19.30 Легенди карного 

розшуку

20.45, 0.50 Т/с «Елементарно-

4»

22.40, 23.50 Т/с «Кулагін і 

партнери»

03.00 Випадковий свідок

04.40 Х/ф «Вірність»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Документальна 

програма «Персона 

грата. Іван Фундуклей»

06.30 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Іван 

Драч,ч. 5

07.00 Казки Лiрника Сашка 

07.30 Школа Мері Поппінс

07.45 UA.МУЗИКА. Кліп 

07.50 Візитівки Полтавщини 

08.00 Українська читанка. 

Олександр Ірванець

08.15 Новини 

08.45 Тема дня 

09.10 UA.МУЗИКА. кліп 

09.15 Українська читанка. 

Юрій Винничук

09.25 Візитівки Карпат 

09.25 Фольк-music 

10.30 Міжнародний день 

джазу/телевізійна 

версія

11.00 Документальна 

програма «Іван Драч. 

Крізь час і слово» 

11.50 Війна і мир 

12.30 Національна опера 

України. Джакомо 

Пуччіні «Турандот»

14.30 РадіоДень. 

14.55 Лайфхак українською 

15.10 РадіоДень 

15.35 Хто в домі хазяїн? 

15.55 Українська читанка. 

Софія Андрухович

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. «Твій 

час»/«Модуль знань»

16.50 Суспільний університет 

17.15 Українська читанка. 

Петро Мідянка

17.25 UA.МУЗИКА. Кліп 

17.30 #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим

18.00 Інформаційна година

18.55 Українська читанка. 

Лариса Денисенко

19.05 Документальна 

програма «Біографії 

великих. Дивовижний 

світ потягів»

20.00 Документальний цикл 

#ВУКРАЇНІ

20.30 Як дивитися кіно 

21.00 Київський академічний 

театр «Колесо». 

«Пристрасті дому пана 

Г. -П.» 

22.15 Документальна 

програма «Український 

пересмішник. 

Андрій Сова»

23.00 Новини

23.30 Тема дня 

23.50 Фольк-music 

00.50 Документальна 

програма «Біографії 

великих. Дивовижний 

світ потягів»

01.45 Букоголіки 

02.10 Книжковий арсенал. P. S 

02.40 Київський академічний 

Молодий театр. Жорді 

Гальсеран, «Метод 

Гронхольма» 16+

04.15 Київський академічний 

Молодий театр. Август 

Стріндберг, «Фрекен 

Жюлі» 16+

05.30 Як дивитися кіно 

 

СТБ

07.05 Х/ф «Осінній вальс»
09.20 Т/с «Тато Ден»

17.30, 22.00 Вiкна-новини

18.00 Т/с «Медики»

19.55 Х/ф «Діамантова 
рука»

22.45 Х/ф «Чужі душі»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 

«Новий день» 

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 

Ранок. «Ми всі...»

13.15, 14.15, 15.15 Деталі

16.15, 23.00 Кримінал

17.15 Cитуація

18.00 «Ехо України» 

19.30 Разом

20.30 Події

21.00 Підсумки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 2.55 Облом.UA.

09.35, 18.15 Спецкор

10.15, 18.50 ДжеДАІ

10.55, 17.10 Загублений світ

13.00 Х/ф «Відділення 
лейтенанта 
Качури. Фільм 3. 
Смертельний танець»

19.25 Х/ф «Числова 
радіостанція»

21.10 Х/ф «Страхувальник»
23.20 Змішані 

єдиноборстваUFC

01.40 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 3.00, 3.40 Топ-

матч

06.10 «Арсенал-Київ» 

— «Львів». ЧУ

08.10 «Ньюкасл» — «Ман 

Сіті». ЧА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 «Рома» 

— «Тоттенгем». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

12.05 «Мілан» — «МЮ». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

13.55 «Чорноморець» 

— «Олімпік». ЧУ

16.00, 18.25 Студія LIVE

16.40 «Юргорден» — 

«Маріуполь». ЛЄ УЄФА

19.00 «Ман Сіті» 

— «Ліверпуль». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

20.45 «Десна» — «Шахтар». 

ЧУ

22.50 «Боруссія» (Д) 

— «Бенфіка». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

00.35 «Зальцбург» — 

«Марсель». 1/2 фіналу. 

«ЛЄ УЄФА

03.10 Світ Прем’єр-ліги

03.55 «Ліверпуль» — 

«Свонсі». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Ювентус» 

— «Баварія». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

07.50, 9.50, 20.50, 23.00, 1.20, 

3.20, 5.25 Топ-матч

08.00, 1.30 «Десна» — 

«Шахтар». ЧУ

10.00, 12.30 Студія LIVE

10.40 «Юргорден» — 

«Маріуполь». ЛЄ УЄФА

13.05, 3.35 «Атлетіко» 

— «Арсенал». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

14.50 «Ман Сіті» 

— «Ліверпуль». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

16.40 Світ Прем’єр-ліги

17.10 «Чорноморець» 

— «Олімпік». ЧУ

19.00 «Рома» 

— «Тоттенгем». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

21.10 «Спортінг» — 

«Атлетіко». 1/4 фіналу. 

ЛЄ УЄФА

23.30 «Мілан» — «МЮ». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.20, 14.00 Правда життя

08.20 Таємниці акул

09.20 Дикий Індокитай

10.20 Ілюзії сучасності

11.10 Україна: забута історія

12.00 Таємниці пірамід

13.00 Жертви краси

15.00, 23.40 Смертельний 

двобій

16.00, 21.40 Полювання на 

рибу-монстра

16.50 Левиний рик

17.50 Погляд зсередини

18.10, 22.40 Під іншим кутом

18.40 Їжа богів

20.40, 0.40 Речовий доказ

01.40 Містична Україна

03.10 Таємниці кримінального 

світу

К1

06.30 Top Shop

07.40 TiBi Абетка

07.50 Чи знаєте ви, що...

08.15 Т/с «Дикий ангел»

09.10, 12.00, 13.00, 14.00, 

16.00, 20.00, 21.00, 

23.50 Орел і решка

22.00 Бєдняков+1

22.50 Вірю не вірю

00.50 Вечірній квартал

02.20 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

09.30 Х/ф «Замок 
Шрекенштейн»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

12.00 Битва салонів

13.00 Т/с «Село на мільйон»

14.00, 19.30, 20.30 Одного 

разу під Полтавою

15.00, 3.50 Віталька

16.00, 3.00 Панянка-селянка

17.00 Чотири весілля

18.00, 19.00, 20.00 Танька і 

Володька

18.30 Країна У

21.00 М/ф «Ріо-2»

23.00 Х/ф «Винні зірки»
01.30 Т/с «Помста»

02.30 БарДак

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 Спільноти тварин

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 21.00, 3.00 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.35 М/с «Гон»

10.00 Додолики

10.15 Хто в домі господар?

10.40 Телепродаж

11.00 Гордість світу

12.00 Енеїда

12.25 Смачні історії

13.10 РадіоДень

13.40, 15.20 Лайфхак 

українською

13.55 Схеми. Корупція в 

деталях

14.30 РадіоДень

15.25 Смаки культур

16.50, 4.30 Фольк-music

18.00, 0.15 Інформаційна 

година

19.00 Букоголіки

19.25 Д/ф «1000 днів для 

планети»

20.15 Д/ф «Жива природа»

20.30 Перша шпальта

21.25, 3.20 Новини. Спорт

21.40 Сильна доля

22.50 Честь професії

23.50, 4.05 Як дивитися кіно

01.10 52 вікенди

01.35 Роздягалка

02.05 Складна розмова

02.30 До справи

03.40 Тема дня

05.30 Незвичайні культури
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 19.30 ТСН

06.45 Гроші

08.00 Сніданок. Вихідний

10.05 Життя без обману

11.25, 23.20 Світське життя. 

Дайджест

12.00 1030-річчя хрещення 

Русі

12.20 Вечір прем’єр з 

К. Осадчою

14.20 Ліга сміху

16.20, 21.15 Вечірній квартал

18.30, 5.35 Розсміши коміка-8

20.15 Українські сенсації

00.20, 2.00 Вечірній Київ

ІНТЕР

05.35 Х/ф «Про нього»
07.00 М/ф
07.30 Д/ф «Києво-Печерська 

Лавра. Фотографія 
тисячоліття»

09.00 Трансляція 
Божественної літургії з 
Києво-Печерської лаври

11.00 Х/ф «Дорога моя 
людина»

13.10 Х/ф «Мачуха»
15.00 Х/ф «Весна на 

Зарічній вулиці»
17.00, 20.30 Т/с «Що робить 

твоя дружина?»
20.00, 3.15 Подробиці
22.35 Т/с «Джерело щастя»
02.25 Д/ф «Володимир 

Басов. Бігун на довгі 
дистанції»

03.45 Стосується кожного
04.25 М/с «Бабай»
05.00 Top Shop

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00, 3.10 

Сьогодні

07.15, 5.30 Зоряний шлях

08.00 Т/с «Легковажна жінка»

13.30, 15.20 Т/с «Коли на 

південь відлетять 

журавлі»

17.50, 19.40 Т/с «Лист надії»

22.30, 2.20 Т/с «Однолюби»

01.50 Телемагазин

03.50 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

05.49, 7.34 Kids Time

05.50 М/c «Лунтик і його 

друзі»

07.35 Дешево та сердито

09.00 Хто зверху?

19.00 Х/ф «50 перших 
поцілунків»

21.00 Х/ф «Змішані»
23.15 Х/ф «Вен Вайлдер 

— король вечірок»
01.10 Т/с «Клініка»

ICTV

05.00, 4.50 Скарб нації

05.05 Еврика!

05.15, 12.45, 18.45 Факти

05.45 Стоп-10

07.30 Я зняв!

09.30 Дизель-шоу

10.50, 11.45 Особливості 

національної роботи

13.00 «На трьох»

16.30 Х/ф «Індіана 

Джонс: у пошуках 

втраченого ковчега»

19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки

20.10 Х/ф «Індіана Джонс і 

Храм Долі»

22.30 Х/ф «Індіана Джонс 

і Останній хрестовий 

похід»

01.00 Т/с «Морська поліція. 

Спецвідділ»

02.35 Провокатор

5 канал

06.00 Час-Time

06.15 Кендзьор

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 21.00, 

23.00, 00.00, 1.00, 2.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.15, 15.30 Сімейні зустрічі

07.50, 8.50, 22.00, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

08.15 Клуб LIFE

09.15 Автопілот-новини

09.20 Укравтоконтинент

09.40 Натхнення

10.10 Історія успіху

10.25 П’ятий поверх

11.10 Майстри ремонту

11.30 Феєрія мандрів

12.10 Олімпійські історії

12.35 Брифінг речника МО 

України щодо ситуації 

на лінії зіткнення

13.10, 4.30 Відкрита церква

13.35 Навчайся з нами

14.10, 18.10, 1.15 Машина 

часу

15.10 Код успіху

16.10 Будемо жити

16.30 Акцент

17.10 Стоп корупції!

18.40 Про військо

19.25 Особливий погляд

20.00, 2.10, 5.15 Рандеву

21.40, 3.00 Вікно в Америку

22.10 Справжній детектив

23.15 Фінансовий тиждень

23.30 Кордон держави

00.20 Хроніка тижня

03.20 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Діалоги з Патріархом

НТН

06.10 Х/ф «Назад дороги 
немає»

10.05 Х/ф «Єдина дорога»
12.00 Свідок. Агенти

12.40, 3.55 Речовий доказ

15.40 Склад злочину

17.10 Круті 90-ті

18.05 Переломні 80-ті

19.00, 2.55 Свідок

19.30 Х/ф «Приборкувачка 
тигрів»

21.30 Х/ф «Сліпий»
23.20 Х/ф «Втеча з 

в’язниці»
01.20 Таємниці кримінального 

світу

03.25 Випадковий свідок

04.55 Легенди бандитської 

Одеси

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Документальна 

програма «Винниченко 

без брому»

06.40 UA.МУЗИКА. Кліп 

06.45 Поетична сторінка від 

Василя Герасим’юка. 

Григорій Чубай

07.00 Територія Кіно. Іван 

Драч

08.05 Казки Лiрника Сашка

08.30 Хочу бути

08.50 Мистецькі історії 

09.00 Хто в домі хазяїн? 

09.20 1030 від Дня Хрещення 

Київської Русі-України 

13.00 Ювілейний концерт 

гурту «Піккардійська 

терція» 

14.05 Концертна програма 

«Вогонь Купала»

14.30 Документальний цикл 

#ВУКРАЇНІ

14.55 Лайфхак українською 

15.05 Як це? 

15.30 NA HI BA 

15.40 Суспільний університет 

16.10 РадіоДень. «Книжкова 

лавка. ТОП 7»

17.05 Документальний серіал 

«Незвідані шляхи»

17.55 Міжнародний день 

джазу/телевізійна 

версія

18.50 Поетична сторінка. Іван 

Драч. Про художників

19.10 Концертна програма 

Євгена Хмари 

«Знамення»

20.30 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом. 

20.40 Освальд Заградник — 

«Соло для годинника з 

боєм» 

22.15 Документальна 

програма 

«Сімдесятники. Сергій 

Параджанов»

23.00 Документальна 

програма «Іван Драч. 

Крізь час і слово» 

23.50 Документальна 

програма «Левко 

Лук’яненко. Йти за 

совістю» з циклу 

«Дисиденти»

00.20 Національний центр 

театрального мистецтва 

ім. Леся Курбаса. 

Теа Дорн «Marleni. 

Пруські діви, волоссям 

білі, мов сталь»

01.45 Документальна 

програма «Бюджетний 

відпочинок». Берлін 

02.10 РадіоДень на 

Книжковому Арсеналі 

(повтор)

02.40 Міжнародний день 

джазу/телевізійна 

версія

04.30 Концертна програма 

Євгена Хмари 

«Знамення»

 

СТБ

05.55 ВусоЛапоХвіст

07.45 Караоке на майдані

08.45 Все буде смачно!

10.40, 12.40 Т/с «Медики»

12.00 Заходи щодо 

відзначення 1030-річчя 

Хрещення Київської 

Русі-України за участі 

Президента України 

П. Порошенка

16.55 Х/ф «Діамантова 
рука»

19.00 Х/ф «Торгаші»
22.50 Я соромлюсь свого тіла

ПРЯМИЙ

09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 

18.00 «Репортер». 

Новини

09.20 «Золотий гусак.» NEW

10.00 Концерт

11.20, 19.00 Він і Вона

12.15 «Ехо України» 

13.15, 15.10. 16.10 Прямий 

ефір 

14.15 Споживач

17.00, 20.00 Політична кухня

18.15 Культурна дипломатія

21.00 THE WEEK Міжнародний 

огляд тижня 

22.00 Закрита зона

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 102. Поліція

08.55 Зброя

10.30 Загублений світ

16.45 Х/ф «Страхувальник»
18.50 Х/ф «Чужий»
21.05 Х/ф «Ласкаво 

просимо у Гамбург»
23.00 Х/ф «Транзит»
00.45 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

02.50 Облом.UA.

05.00 Змішані єдиноборства. 

UFC FN Alvarez-Poirier

ФУТБОЛ-1

06.00 «Ман Сіті» 

— «Ліверпуль». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

07.45, 12.05, 17.45, 22.00 

«Світ Прем’єр-ліги

08.15 «МЮ» — 

«Саутгемптон». ЧА

10.00, 15.40, 22.30 «Футбол 

NEWS

10.20 «Ювентус» 

— «Баварія». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

12.35, 15.05 Студія LIVE

13.15, 22.50 «Юргорден» 

— «Маріуполь». ЛЄ 

УЄФА

16.00 «Рома» 

— «Тоттенгем». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

18.15 «Атлетіко» 

— «Арсенал». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

20.00 LIVE. «Бенфіка» 

— «Ювентус». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

00.40 Огляд матчів 1/8 

фіналу. «Порту»/

«Ліверпуль». ЛЧ УЄФА

01.20 Огляд матчів 1/8 

фіналу. «Реал»/

«ПСЖ». ЛЧ УЄФА

02.00 «Баварія» — «Ман 

Сіті». Міжнародний 

кубок чемпіонів

04.00 «Кристал Пелес» 

— «Арсенал». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00, 8.30 Студія LIVE

06.40 «Юргорден» — 

«Маріуполь». ЛЄ УЄФА

09.05 Огляд матчів 1/4 

фіналу. Барселона»/« 

Рома». ЛЧ УЄФА

09.50, 14.10, 23.50, 3.50 Топ-

матч

10.00 «Ман Сіті» 

— «Ліверпуль». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

11.50 Світ Прем’єр-ліги

12.20 «Десна» — «Шахтар». 

ЧУ

14.30 «Арсенал» — «ПСЖ». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

16.30, 18.55, 21.25 Тур ONLINE

16.55 «Олександрія» 

— «Зоря». ЧУ

19.25 «Львів» — «Динамо». 

ЧУ

21.45 «Челсі» — «Інтер». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

23.00 Журнал ЛЧ

00.00 «МЮ» — «Ліверпуль». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

02.00 «Олександрія» 

— «Зоря». ЧУ

04.00 «Бенфіка» 

— «Ювентус». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.40, 18.50 Таємний код 

зламаний

11.30 Смертельний двобій

13.10 Подорож на край 

всесвіту

15.00 Дикий Індокитай

17.00,00.00 Фестивалі 

планети

21.30 Титанік: народження 

легенди

23.00 Прокляття двійників 

Титаніка

00.30 Незвичайні культури

01.50 Містична Україна

03.20 Прихована реальність

К1

06.30 Top Shop

07.40 TiBi Абетка

07.50 Чи знаєте ви, що...

08.15 Орел і решка

11.10 «Ух ти show»

11.45 «Ух ти show-2»

12.15 М/ф «Сміливий 

великий панда»

14.00 Орел і решка

00.00 Х/ф «Щоденник 
кар’єристки»

01.45 Бєдняков+1

02.25 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

10.45 М/ф «Мураха Z»

12.15 Х/ф «Лускунчик і 
мишачий король»

13.30 Чотири весілля

14.30 М/ф «Цирк! Цирк! 

Цирк!»

16.00 Вечірка

19.00 Т/с «Село на мільйон»

21.00 Одного разу під 

Полтавою

22.30 Країна У

00.00 Теорія зради

01.00 17+

02.00 БарДак

02.30 Панянка-селянка

03.20 Віталька

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 Хто в домі господар?

06.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.30, 

3.00 Новини

09.35 М/с «Гон»

09.50 Додолики

10.05 Сильна доля

11.00 Д/ф «Пригоди Остіна 

Стівенса»

12.00 Х/ф «Дивна подорож 

Мері Браянт»

13.40, 0.45 Гордість світу

14.05 Телепродаж

14.25 Фестивалі планети

15.20 Зустріч Лувру та 

Забороненого міста

16.20 «Неповторна природа»

16.55 Т/с «Гранд готель»

19.55 Д/ф «Дивовижні міста 

світу»

21.25 Вечірнє шоу з Юрієм 

Марченком

22.10 Спільноти тварин

23.50 Незвідані шляхи

01.10 Ювілейний концерт 

гурту «Піккардійська 

терція»

02.10 «Смачні історії»

02.30 Смаки культур

03.20 Інтермаріум

04.25 Війна і мир

05.05 Розсекречена історія
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КАНАЛ «1+1»

06.10, 19.30, 5.35 ТСН

07.05 Українські сенсації

08.00 Сніданок. Вихідний

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.45 М/ф «Маша і Ведмідь»

10.00, 11.00, 12.00 Світ 

навиворіт-8

13.05 Мелодрама «Біженка»

17.25, 20.15 Мелодрама 

«Папараці»

22.20 Голос. Діти-4

00.20 Ліга сміху

04.50 Світське життя. 

Дайджест

ІНТЕР

05.30, 20.00 Подробиці

06.00 М/ф

06.25 Х/ф «Добрі наміри»
08.00 Удачний проект

09.00 Готуємо разом

10.00 Орел і решка. Морський 

сезон

11.00 Орел і решка. 

Перезавантаження

12.10 Х/ф «Людина з Ріо»
14.40 Х/ф «Бінго Бонго»
16.45, 20.30 Т/с «Що робить 

твоя дружина?»

22.20 Х/ф «Як одружитися 
і залишитися 
холостяком»

00.10 Речдок

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.30 Сьогодні

07.10 Зоряний шлях

08.15 Т/с «Легковажна жінка»

13.45 Т/с «Лист надії»

17.45, 19.40 Т/с «Все 

повернеться»

19.00 Події

22.20, 2.30 Т/с «Однолюби»

02.00 Телемагазин

05.30 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.55 Зона ночі

05.45 Стендап-Шоу

06.40, 7.59 Kids Time

06.45 М/c «Хай живе король 

Джуліан»

08.00 М/ф «Елвін та 

бурундуки»

09.50 М/ф «Планета скарбів»

11.45 Х/ф «План гри»
14.00 Х/ф «Вен Вайлдер 

— король вечірок»
15.50 Х/ф «50 перших 

поцілунків»
17.45 Х/ф «Змішані»
20.00 Х/ф «Пригоди у 

Вегасі»
22.00 Х/ф «Секс-відео»
23.55 Х/ф «Київський торт»

ICTV

05.00 Еврика!

05.05, 12.45, 18.45 Факти

05.35 Стоп-10

07.30 Т/с «Невиправні»

09.20 Т/с «Відділ 44»

11.10, 13.00 Х/ф «Індіана 

Джонс: У пошуках 

втраченого ковчега»

13.50 Х/ф «Індіана Джонс і 

Храм Долі»

16.05 Х/ф «Індіана Джонс 

і останній хрестовий 

похід»

19.10 Х/ф «Година пік-3»

21.45 Х/ф «Загублений 

світ»

23.40 Х/ф «Блакитна 

безодня»

02.45 Провокатор

5 канал

06.00, 9.30 Вікно в Америку

06.30, 0.25 Акцент

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 23.00, 

00.00, 1.00, 2.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.15, 4.20 Феєрія мандрів

07.50, 8.50, 22.00, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

08.15 Клуб LIFE

08.40 Натхнення

09.10 Мотор_ТВ

09.15 Автопілот-Тест

09.20 Драйв

10.05 Сімейні зустрічі

10.25, 3.20 Кіно з 

Я. Соколовою

11.05 Кордон держави

11.20 Будемо жити

11.30 Гра інтересів

12.15, 23.15 Про військо

12.35 Брифінг речника МО 

України щодо ситуації 

на лінії зіткнення

13.05 Медекспертиза

13.25 Діалоги з Патріархом

14.10, 20.00, 1.15, 4.40, 5.15 

Машина часу

15.20 П’ятий поверх

16.10 Агрокраїна

16.20 Фінансовий тиждень

17.05 Особливий погляд

17.25 Компанія героїв

18.00, 2.10 Час. Підсумки 

тижня 

19.10 Стоп корупції!

21.40, 3.00 Час-Time

22.10 Справжній детектив

02.55 Огляд преси

НТН

06.10 Х/ф «Де ви, лицарі?»
07.30 Страх у твоєму домі

11.20 Х/ф «Зайчик»
13.00 Х/ф «Ділові люди»
14.35 Х/ф «Ще один 

зв’язок»
17.05 Х/ф «Сліпий»
19.00 Х/ф «Зимова вишня»
20.40 Х/ф «Вихід»
22.30 Т/с «Я повернуся»

01.30 Х/ф «Втеча з 
в’язниці»

03.15 Речовий доказ

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Документальна 

програма «Казка для 

дорослих»

06.40 UA.МУЗИКА. Кліп 

DAKHABRAKHA, Монах 

06.45 Поетична сторінка від 

Василя Герасим’юка. 

Іван Драч

07.00 Едвард Лукас, Наталья 

Гуменюк. «Нова 

холодна війна — хто 

виграє і як вона може 

закінчитися» 

07.55 UA.МУЗИКА. Кліп 

08.00 Казки Лiрника Сашка

08.30 Додолики. Лялькове 

шоу

08.40 Школа Мері Поппінс

09.00 Хто в домі хазяїн? 

09.30 Фольк-music. Діти 

10.15 Львівський театр опери 

і балету. Цезар Пуні 

«Есмеральда»

12.05 Концерт Павла Табакова 

«Мій світ» 

13.05 Документальна 

програма #ВУКРАЇНІ

13.35 Хто в домі хазяїн? 

14.15 Документальний серіал 

«Незвідані шляхи»

15.05 Як це?

15.30 Концертна програма 

Вогонь Купала

15.55 Ольга Балашова. 

«Кубофутуризм. 

Футуризм динамічний і 

кінетичний»

16.25 Олексанра Андрусик. 

Музичне агентство 

«Ухо». Як працювати з 

сучасною академічною 

музикою 

17.00 Концерт «Тур сонця» 

гурту «Антитіла»

18.30 Документальний 

серіал «Бюджетний 

відпочинок». Париж

19.05 РадіоДень. «Книжкова 

лавка. ТОП 7» 

20.30 Львівський театр ім. 

Марії Заньковецької. 

Михаїл Себастіан, 

«Безімення зірка» 

22.10 Документальна 

програма «Федір 

Стригун. Абриси долі» 

23.00 Територія Кіно. Іван 

Драч

00.05 Київський академічний 

Молодий театр. Іван 

Нечуй-Левицький. 

Кайдаші 12+

02.00 Книжковий арсенал. P. S. 

02.40 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом. 

02.50 Освальд Заградник — 

«Соло для годинника з 

боєм» 

04.30 Концерт «Тур сонця» 

гурту «Антитіла»

 

СТБ

05.55 ВусоЛапоХвіст

08.05 Полювання

9.10 Все буде смачно!

10.05 Караоке на майдані

11.05 Вагітна у

12.05 Доньки-матері

13.05 Хата на тата

15.05 Х/ф «Торгаші»
19.00, 20.05 Слідство ведуть 

екстрасенси 

23.05 Я соромлюсь свого тіла

ПРЯМИЙ

09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «Репортер». 

Новини

09.15, 14.10, 19.15 Віч на віч

10.00, 18.10, 21.00 THE WEEK 

Міжнародний огляд 

тижня 

11.00 Він і Вона

12.15 Споживач

13.15, 15.15 Прямий ефір 

16.00 Концерт

17.10, 22.00 Політична кухня

20.00 Кисельов. Авторське

23.00 Світські хроніки

КАНАЛ «2+2»

07.00 М/ф

09.00 ДжеДАІ. Дайджест

10.00 Зловмисники

11.30 Т/с «Ментівські війни. 

Київ»

15.30 Х/ф «Числова 
радіостанція»

17.05 Х/ф «Ласкаво 
просимо у Гамбург»

19.00 Х/ф «Нікова помста»
21.00 Х/ф «Уцілівша»
23.00 ПРОФУТБОЛ

00.00 Змішані єдиноборства. 

UFC FN Alvarez-Poirier

02.00 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

02.50 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 «Барселона» 
— «Тоттенгем». 
Міжнародний кубок 
чемпіонів

08.00 Топ-матч
08.10 «Юргорден» — 

«Маріуполь». ЛЄ УЄФА
10.00, 15.40, 20.15 Футбол 

NEWS
10.20 «Олександрія» 

— «Зоря». ЧУ
12.05 «Арсенал» — «ПСЖ». 

Міжнародний кубок 
чемпіонів

13.55 «Львів» — «Динамо». 
ЧУ

16.00 Світ Прем’єр-ліги
16.30, 18.55«Тур ONLINE

16.55 «Олімпік» — 
«Ворскла». ЧУ

19.25 «Шахтар» — 
«Арсенал-Київ». ЧУ

21.20 Великий футбол
23.00 «МЮ» — «Ліверпуль». 

Міжнародний кубок 
чемпіонів

00.50 «Марсель» — 
«Атлетіко. Фінал». ЛЄ 
УЄФА

03.00 Журнал ЛЄ
03.55 «Кристал Пелес» 

— «Ман Сіті». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Арсенал» — «ПСЖ». 
Міжнародний кубок 
чемпіонів

07.50, 9.50, 11.50, 16.20, 
18.30, 19.15, 23.15, 
1.20, 3.20 Топ-матч

08.00 «Львів» — «Динамо». 
ЧУ

10.00 «Баварія» — «Ман 
Сіті». Міжнародний 
кубок чемпіонів

12.10 «Челсі» — «Інтер». 
Міжнародний кубок 
чемпіонів

14.00, 18.45 Світ Прем’єр-ліги
14.30 «Юргорден» — 

«Маріуполь». ЛЄ УЄФА

16.40 «МЮ» — «Ліверпуль». 
Міжнародний кубок 
чемпіонів

19.25 «Маріуполь» — 
«Десна». ЧУ

21.25 «Барселона» 
— «Тоттенгем». 
Міжнародний кубок 
чемпіонів

23.30 «Олімпік» — 
«Ворскла». ЧУ

01.30 «Шахтар» — 
«Арсенал-Київ». ЧУ

03.50 «НК Кураж»/« ПСЖ» 
— «Ліон»/« Ман 
Сіті». Фінал. Жіночий 
міжнародний кубок 
чемпіонів

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса
08.20, 18.50 Таємний код 

зламаний
11.00 Смертельний двобій
12.40 Титанік: народження 

легенди
14.00 Прокляття двійників 

Титаніка
15.00 Дикий Індокитай
17.00, 23.30 Фестивалі 

планети

17.30 Незвичайні культури

21.30 Подорож на край 

всесвіту

01.20 Бандитський Київ

04.30 Містична Україна

К1

06.30 Top Shop

07.40 TiBi Абетка

07.50 Чи знаєте ви, що...

08.15, 12.30, 2.10 Орел і 

решка

10.10 «Ух ти show-2»

10.50 М/ф «Сміливий 

великий панда»

00.30 Вечірній квартал

03.00 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

11.45 Х/ф «Замок 
Шрекенштейн»

13.30 Чотири весілля

14.30 Танька і Володька

17.00 М/ф «Ріо-2»

19.00 Т/с «Село на мільйон»

21.00 Одного разу під 

Полтавою

22.30 Х/ф «Винні зірки»
01.00 Х/ф «Лимерівна»
02.30 Панянка-селянка

03.20 Віталька

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 Хто в домі господар?

06.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.30, 

3.00 Новини

09.40 Х/ф «Дивна подорож 
Мері Браянт»

11.25 Д/ф «Дешевий 

відпочинок»

12.10 Перший на селі

12.40 Енеїда

13.35, 0.45 Китайський 

живопис

14.00 Телепродаж

14.20 Фольк-music

15.25, 21.30 Неповторна 

природа

16.55 Т/с «Гранд готель»

19.55 Д/ф «Дивовижні міста 

світу»

22.45 Вечірнє шоу з Юрієм 

Марченком

23.55 Зустріч Лувру та 

Забороненого міста

01.10 Гордість світу

01.35 Букоголіки

02.10 Смачні історії

02.30 Смаки культур

03.20 Інтермаріум

04.25 Війна і мир

05.05 Розсекречена історія
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Google 
набив 
гулю 
ЄС оштрафував 
відомий пошуковик 
на рекордних 
5 млрд. доларів
Олег БОРОВСЬКИЙ

 Європейська комісія оштра-
фувала американську пошуко-
ву систему Google на 4,34 млрд. 
євро (5 млрд. доларів). Це най-
більший штраф в історії за по-
рушення антимонопольного 
законодавства, повідомляє Бі-
Бі-Сі. Єврокомісія заявила, 
що компанія використовувала 
свою мобільну операційну сис-
тему Android, щоб незаконно 
«закріпити своє панівне стано-
вище в інтернет-пошуку».
 Як зазначено в прес-релізі, 
інтернет-компанія порушила 
правила Європейського Сою-
зу і примушувала виробників 
пристроїв на базі операційної 
системи Android заздалегідь 
встановлювати її додатки. У 
своїй заяві Єврокомісія також 
обвинуватила Google, що цей 
ІТ-гігант підкуповував опера-
торів мобільного зв’язку для 
просування свого пошукови-
ка.
 Android потрапив у поле 
зору Єврокомісії в квітні 2015 
року після скарги торгової гру-
пи Fairsearch, до якої входи-
ли Microsoft, Nokia та Oracle. 
У той момент Android займав 
64% ринку телефонів у Єв-
ропі, повідомляла дослідниць-
ка компанія Statcounter. З того 
часу частка Android зросла до 
74%.
 «Google використову-
вав пристрої на базі системи 
Android для того, щоб закріпи-
ти свою домінуючу позицію на 
ринку інтернет-пошуковиків. 
Такий метод ринкової бороть-
би заважає інноваціям. Google 
позбавив європейських спожи-
вачів переваг конкуренції», — 
йдеться в заяві єврокомісара з 
питань антимонопольної полі-
тики Маргрет Вестагер. Євро-
комісія проводить ще і третє 
розслідування щодо Google — 
з приводу розміщення реклами 
AdSense.
 Європейська комісія 
зобов’язала Google змінити 
свою політику впродовж 90 
днів. Інакше компанії дове-
деться заплатити додатковий 
штраф у розмірі 5% від її се-
реднього щоденного обороту. 
Зазначимо, що  Google може 
легко собі дозволити такий 
штраф — її обігові кошти на-
прикінці березня становили 
майже 103 млрд. доларів. Утім 
у каліфорнійській компанії за-
явили, що Google подасть апе-
ляцію на рішення Єврокомісії. 
«Android пропонує користува-
чам більший вибір, а не обме-
жує його», — зазначено в прес-
релізі. 
 Раніше Єврокомісія вже 
штрафувала Google, і також 
на рекордну на той час суму: у 
2017-му компанію зобов’язали 
виплатити 2,42 млрд. євро за 
те, що вона просувала свої сай-
ти та продукти в пошуковій ви-
дачі. ■

■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Британські слідчі вважають, 
що їм удалося встановити осіб, 
відповідальних за отруєння не-
рвово-паралітичною речовиною 
«Новачок» колишнього росій-
ського шпигуна Сергія Скрипа-
ля та його дочки Юлії в англій-
ському місті Солсбері, повідоми-
ла вчора Press Association (PA) у 
«Твіттері».
 Видання цитує неназва-
не джерело, близьке до слідс-
тва. За його даними, до зама-

ху на вбивство причетні декіль-
ка росіян. Джерело уточнює, 
що особи підозрюваних підтвер-
дили перехреснi перевірки, і що 
йдеться про більше ніж одного 
підозрюваного. «Особи підозрю-
ваних встановили через систему 
відеоспостереження і звірили це 
з персональними даними людей, 
які в’їхали до країни приблизно 
в цей же час. «Вони (слідчі) впев-
нені, що це росіяни», — заявило 
виданню джерело. Офіційно бри-
танські правоохоронці цю інфор-
мацію не коментують.

 Американське видання 
«Нью-Йорк Таймс» ще в понеді-
лок повідомило, що до отруєння 
Скрипалів можуть бути причетні 
співробітники військової розвід-
ки ГРУ — чинні або колишні. Га-
зета, посилаючись на британсь-
ких та американських посадов-
ців і колишнього представника 
влади США, інформує, що аген-
тiв ГРУ вiдправили до будинку 
Скрипаля, колишнього офіце-
ра російської військової розвід-
ки та співробітника британської 
розвідки, в Солсбері, що на півдні 
Англії. Влада в Лондоні близька 
до ідентифікації людей, які, на 
їхню думку, несуть відповідаль-
ність за цю операцію, наголошу-
ють анонімні джерела, які цитує 
«Нью-Йорк Таймс».
 Російську військову розвідку 
підозрювали в нападі в Солсбері 
з самого початку розслідування, 
зазначає газета. «Жорстоке по-
карання зрадників є частиною 

доктрини спецслужби», — наго-
лошує видання. Проте британсь-
кі слідчі не виключають, що ата-
ку на Скрипалів могли здійсни-
ти інші російські розвідувальні 
служби або найманці. 
 Тим часом з’явилися нові под-
робиці й у розслідуванні отруєн-
ня в Еймсбері. Британка Дон 
Стерджесс отруїлася після того, 
як побризкала з флакона з-під 
парфумів на свої зап’ястя рідину 
з нервово-паралітичною речови-
ною. Про це розповів її партнер 
Чарлі Роулі, який досі перебуває 
в лікарні, повідомляє Sky News. 
Слідчі виявили, що Стерджесс 
розпилила рідину на обличчя i 
руки, вважаючи, що це парфуми. 
Роулі сказав, що не пам’ятає, де 
саме вони знайшли флакон із рі-
диною — пляшечку експерти ви-
явили в будинку Роулі. Дон Стер-
джесс померла 8 липня в лікарні, 
куди її та Роулі доправили 30 чер-
вня. ■

Ryanair скасовує 600 рейсів через 
страйки
 Авіакомпанія-лоукостер Ryanair скасувала 600 авіа-
рейсів, запланованих на наступний тиждень через загро-
зу страйків співробітників авіаліній. Скасування авіарей-
сів торкнеться близько 50 тисяч пасажирів, йдеться у 
повідомленні компанії у «Твіттері». Передовсім ідеть-
ся про 200 рейсів до або з Іспанії, а також про близько 
50 рейсів до або з Португалії і Бельгії, що загалом ста-
новить майже 12 відсотків від усіх авіарейсів компанії 
у Європі. Саме у вищезгаданих країнах співробітники 
авіаліній планують відгукнутися на заклик профспілок 
щодо організації страйку. Окрім того, на страйк заради 
вищих зарплат і кращих умов роботи планують вийти пі-

лоти в Ірландії уже цього тижня — в п’ятницю, 20 липня, 
та наступного тижня у вівторок, 24 липня. Ryanair вва-
жає страйки невиправданими і обіцяє усім пасажирам, 
чиї рейси буде скасовано, компенсації.

Російській агентці в США висунули 
обвинувачення
 Федеральний суд присяжних у Вашингтоні офіційно 
звинуватив 29-річну росіянку Марію Бутіну у незаконній 
діяльності з метою лобіювання інтересів Москви. Буті-
ну взяли під тимчасову варту. Жінка приїхала до Сполу-
чених Штатів у 2013 році. Вона навчалася на факультеті 
політології в Американському університеті у Вашинг-
тоні. Громадянка Росії заснувала організацію під назвою 

«Право на зброю» і підтримувала відносини з впливо-
вою у республіканських колах Національною стрілець-
кою асоціацією. За словами американської прокуратури, 
її завданням була інфільтрація консервативних органі-
зацій. Росіянка співпрацювала з високопоставленими 
представниками російської влади. За інформацією аме-
риканських мас-медіа, йдеться про заступника директо-
ра російського Центрального банку Алєксандра Торши-
на, проти якого у квітні були введені санкції Міністерс-
тва фінансів США. Бутіна намагалася зблизитися з ото-
ченням Дональда Трампа й організувати його зустріч iз 
Володимиром Путіним. Марію Бутіну не звинувачено у 
шпигун стві. Натомість їй висунуто звинувачення у конс-
пірації та незаконній діяльності для РФ.

Ігор ВІТОВИЧ

 У Конгрес США внесли зако-
нопроект про санкції щодо газо-
проводу «Північний потік-2». 
Про це заявив сенатор-республі-
канець від штату Вайомінг Джон 
Баррасо. У законопроекті під на-
звою «Про припинення російсь-
кої енергетичної агресії» йдеть-
ся про те, що санкції проти га-
зогону дозволять країнам-чле-
нам НАТО уникнути примусу та 
політичних маніпуляцій з боку 
Росії. «Такі країни, як Німеччи-
на, повинні скорочувати обсяги 
природного газу, які вони заку-
повують у Росії, а не збільшува-
ти їх, — цитує заяву Баррасо «Ні-
мецька хвиля». Раніше «Північ-
ний потік-2» критикував також 
президент США Дональд Трамп, 
який заявив, що Німеччина стала 
«заручницею» РФ.
 Нагадаємо, роботи зі спору-
дження газопроводу «Північний 
потік-2» у Німеччині розпочали-
ся в травні 2018 року. Угоди щодо 
фінансування проекту підписані 
з компаніями ENGIE (Франція), 
OMV (Австрія), Royal Dutch Shell 
(Велика Британія—Нідерланди), 
Uniper і Wintershall (обидві — Ні-
меччина). Протяжність трубопро-
воду з пропускною спроможністю 
55 мільярдів кубометрів газу на 
рік повинна становити 1220 кіло-
метрів, він з’єднає російську Усть-
Лугу і німецький Грайфсвальд.
 Україна виступає проти будів-
ництва газопроводу та непокоїть-
ся через можливу втрату статусу 
транзитної держави. Також про-
тивниками «Північного потоку-
2» є США, Польща та країни Бал-
тії. Критики газопроводу є і в Ні-

меччині, однак федеральний уряд 
здебільшого підтримує реаліза-
цію проекту, зазначаючи, що він 
є приватною ініціативою.
 Недавня спроба президен-
та США Дональда Трампа бра-
тання з Кремлем дала зворотний 
ефект, ще більше згуртувала аме-
риканську політичну елiту в про-
тидії Росії. Голова Палати пред-
ставників, республіканець Пол 
Раян заявив наступного дня піс-
ля саміту в Гельсінкі, що він буде 
«більш ніж щасливий», якщо 
з’явиться можливість введення 
додаткових санкцій щодо Росії. 
Пан Раян на підставі Конституції 
США є третьою найважливішою 
особою в ієрархії американської 
влади. Нові обмежувальні заходи 
мали би стати відповіддю на вису-
нуті минулого тижня звинувачен-
ня 12 агентам російської військо-
вої розвідки (ГРУ). Їх звинувачу-
ють у втручанні у комп’ютерну 
систему Національного коміте-
ту демократів США, демократич-
ного штабу виборчої кампанії до 
Конгресу, Демократичної партії 
та її кандидатки на президентсь-
ких виборах Хілларі Клінтон, а 
також у масовому викраденні осо-
бистих даних.
 Звинувачення проти 12 аген-
тів ГРУ стали результатом розслі-
дування спеціального прокурора 
Роберта Мюллера. Його призна-
чили у травні минулого року для 
розслідування втручання Крем-
ля в американські вибори в 2016 
році. Раян, який після закінчен-
ня у січні 2019 року його чинної 
каденції має намір відмовитися 
від політичної діяльності, під час 
розмови з журналістами звернув 
увагу, що 12 росіян, яким Мюл-

лер висунув звинувачення, вже 
перебувають під санкціями.
 До протидії експансії Кремлю 
приєдналися також окремі чле-
ни уряду Дональда Трампа, зок-
рема міністр торгівлі США Віл-
бур Росс. Сполучені Штати роз-
почали розслідування щодо того, 
чи загрожує імпорт урану з Росії, 
Казахстану та Узбекистану на-
ціональній безпеці. Цей процес 
може призвести до зростання та-
рифів на імпорт сировини з Росії 
та країн Центральної Азії. Вілбур 
Росс оголосив про це розслідуван-
ня і заявив, що воно охоплювати-
ме весь урановий сектор, включ-
но з видобутком і збагаченням, а 
також оборонним та промисло-
вим використанням радіоактив-
ного металу. «Наше виробниц-
тво урану, необхідного для війсь-
кових та енергетики, скоротило-
ся з 49% від нашого споживання 
до 5%», — зазначив Росс, наголо-
сивши, що така залежність від ім-
порту може поставити під загрозу 
безпеку Сполучених Штатів. 
 За даними міністерства торгів-
лі, США в 2017 році імпортували 
збагаченого урану на 1,4 мільяр-
да доларів, ще на 470 мільйонів 
доларів купили уранових руд та 
на 1,8 мільярда доларів — спо-
лук та сплавів урану. За дани-
ми міністерства енергетики, на 
Канаду та Казахстан припадає 
близько половини імпортного 
урану, що використовується в 

енергетиці США. Колишні ра-
дянські республіки забезпечу-
ють понад третину цього обся-
гу: Казахстан — 24%, Росія — 
14%, Узбекистан — 4%. Крім 
використання в ядерній зброї, 
уранове паливо дозволяє ви-
робляти близько 20% елект-
роенергії в усьому світі і ви-
користовується для живлен-
ня ядерних підводних човнів 
та авіаносців. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

РОЗСЛІДУВАННЯ

Ми вас знаємо 
Британська поліція ідентифікувала 
підозрюваних в отруєнні Скрипалів

■

А ТИМ ЧАСОМ...

Конституційний суд ФРН 
відхилив скаргу екологів 
на «Північний потік-2»
 Конституційний суд ФРН не взяв 
до розгляду скаргу Спілки охоро-
ни природи Німеччини (Nabu) проти 
будівництва дном Балтійського моря 
газопроводу «Північний потік-2». Про 
це повідомила вчора, 19 липня, прес-
служба Конституційного суду в Карл-
сруе. Nabu мала намір виступити про-
ти рішення Вищого адміністративно-
го суду, що раніше відхилив подану 
екологами скаргу на порядок затвер-
дження плану будівництва «Північ-
ного потоку-2». Серед іншого при-
родозахисна організація вказує на 
серйозну екологічну шкоду внаслідок 
будівництва трубопроводу. Втім Кон-
ституційний суд відхилив позов, ар-
гументувавши своє рішення тим, що 
екологи не змогли переконливо аргу-
ментувати свою позицію.

■

Кого «змиє» «Північний потік-2»?❙

ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА

Справа — труба
Законопроект про санкції щодо «Північного 
потоку-2» внесено в Конгрес США

■
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(Початок — стор. 4)

 Обладнання «ЗІК» там 
поставив і  вважає приміщен-
ня своєю апаратною. Вони ма-
ють, звичайно, платити орен-
ду за приміщення, яке вони 
займають. Але не платять, за-
боргованість уже більше пів-
мільйона. От бачите, апаратну 
заберуть (першу апаратну вже, 
до речі, обласна рада забрала), 
другу апаратну забирає «ЗІК». 
Нам немає чим мовити в ефір. 
З цим ми впорались: з центру 
перекинули обладнання туди і 
мовимо. Але за «ЗІКом» зали-
шилась велика студія, «ЗІК», 
наскільки я розумію, претен-
дує на всеукраїнське мовлен-
ня, вони переїхали, і офіс у 
них в Києві, і мовлення в них 
уже в Києві. Які в них плани у 

Львові, я не можу зрозуміти. 
 Ми говоримо з їхнім керів-
ництвом, зідзвонюємося, ми 
хочемо узгодити плани з ди-
ректором або з його колегами, 
але вони залежать від власни-
ка, який зараз в екзилі, скаже-
мо так, і не може швидко від-
повідати директору, що йому 
робити. Ми готові на перего-
вори, але директор не є само-
стійною фігурою і має вирішу-
вати все з власником. Усе б ні-
чого, але той не дуже на нього 
зважає, мені здається. Декіль-
ка місяців іде таке спілкуван-
ня, а ми ніяк не отримаємо їх-
ньої позиції. «Що ми робимо 
далі, Ігоре, скажи?» — Він не 
має відповіді, бо вони у власни-
ка. І тоді ми продовжуємо судо-
ві справи щодо студії, щодо за-
боргованості і щодо апаратної. 

Подивимось, що з цього вийде. 
Ми нічого не ділили, вони прос-
то прийшли і забрали, а тепер 
ми повертаємо те, що належить 
Суспільному.
 ■ Як партнер Мовної спілки, 
що НСТУ планує робити з на-
ступним «Євробаченням»? Хто 
може стати партнером показу в 
Україні?
 — Тут теж дуже складне 
питання. Усе постійно спи-
рається на фінансування. 
Раніше це можна було виби-
вати з уряду окремою про-
грамою. Великі витрати і ви-
датки стосуються Олімпіади, 
чемпіонату світу з футболу, 
інших видів спорту або «Євро-
бачення». Це дорого. Раніше 
держава окремою програмою 
надавала це УТ1, потім Пер-
шому Національному. Навіть 

«ЮА: Першому» одного разу 
надали, але таким чином: те, 
що ми зекономили на «Євро-
баченні», пішло на Олімпіаду 
у Пхенчхані. І ми змогли за-
платити 92 мільйони за одну 
Олімпіаду. Але держава окре-
мо не виділяла на це гроші. 
 Яка політика уряду в цьо-
му питанні, ми просто не знає-
мо. Ми не можемо від них доби-
тися, а політики наші живуть 
здебільшого на один короткий 
крок наперед. Вони не дивлять-
ся на завтра-післязавтра: коли 
буде проблема, тоді будемо ви-
рішувати. Прийде вже скоро 
2020 рік, Олімпіада в Токіо, 
а ніхто навіть не замислюєть-
ся про це і що з цим робити. 
Трансляція доволі дорога, зно-
ву-таки. Вона більше потребує 
коштів, ніж зимова, бо літня і 
популярніша, і дорожча. Але 
ніхто про це не думає. Знову 
буде в останній день якимось 
чином через кіпіш. Уряд: «Як? 
Країна не побачить Олімпіа-
ду?! Такого ніколи не було!». 
Так слухайте, та це ж питання 
грошей. Як хочете, будь ласка, 
ми зробимо. Але зверніть ува-

гу, ніхто в країні цього не по-
каже, бо це не є дохідним — це 
витрати, збитково все. Комер-
ційні канали навіть не думають 
про це. 
 Із «Євробаченням» подиви-
мось, як буде. Ми не планує-
мо виходити з нього. Та й рані-
ше не було просто — в останні 
3-4 роки. Тому ми його діли-
ли, було спільне виробництво з 
СТБ. Вони знаються дуже доб-
ре на виробництві розважаль-
них програм. У нас є всі права. 
І наша участь там була не тіль-
ки правами, не тільки гроши-
ма, а й своїми відносинами, так 
само зі Спілкою, про яку ви ка-
жете. 
 Ми плануємо продовжува-
ти, але ми не впевнені щодо цих 
планів. Наприклад, з дитячим 
«Євробаченням», яке буде цьо-
го року, ми можемо не впора-
тися. Самі по собі не впораємо-
ся і ми не можемо ним займати-
ся з точки зору грошової в тому 
числі. Це ж не жарт. Усі дума-
ють: «Та, як завжди, не виста-
чає грошей», — але за місяць 
може статись щось дійсно схо-
же на банкрутство компанії. ■

Сергій ТРИМБАЧ 
(спеціально для «України молодої»)
Одеса

Кінофестиваль в Одесі закривається в су-
боту, уже традиційно в місцевому Театрі 
опери та балету. Гран-прі отримає фільм, 
який здобув найбільші глядацькі сим-
патії. Свої призи, найкращому режисеру 
та актору / акторці вручить професійне 
журі міжнародної конкурсної програ-
ми, очолюване польським продюсером 
Євою Пущиньською. «Золотого Дюка» 
буде вручено і переможцям конкурсу за 
найкращий документальний фільм і за 
найкращі повнометражний та коротко-
метражний фільми, а також за кращі ре-
жисерські та акторські роботи...
А тим часом — найяскравіші враження і 
роздуми з приводу про побачене: «Дон-
бас» — призера за кращу режисуру в 
програмі «Особливий погляд» цьогоріч-
ного Каннського кінофестивалю; «Обра-
зу» — одного із призерів минулорічно-
го Венеційського фестивалю, та міражі 
«Вулкана».

«І як нам з усім цим бути?»
 Так раз по раз вигукував режисер Сергій 
Лозниця опісля показу фільму «Донбас» (програ-
ма «Фестиваль фестивалів»), який викликав най-
більший глядацький ажіотаж. Картина про те, що 
нині відбувається на східних теренах України — 
сплюндрованих і опромінених безумством та ди-
кістю. Як і у попередній стрічці Лозниці («Кроткая 
/ Лагідна»), тут поєднано трагічне й абсурдистсь-
ко-смішне, відтак не дивно, що публіка Фестиваль-
ного палацу (1260 місць) раз по раз вибухала смі-
хом. Щоби потім затихати і у гіркій тиші думати над 
тим, що ж воно відбувається?
 Одне із запитань із залу: «Цей фільм має по-
дивитись вся Одеса, аби зрозуміти, чого саме ми 
уникнули. Тільки ж скажіть, пане Сергію, які причи-
ни оцього всього?». Відповідь режисера: «Та ж річ 
у тому, що сімдесят років радянської влади усе тут, 
в Україні, несамовито і послідовно нищилось. При-
гадаймо собі — у тридцяті роки минулого століття 
вибито до ноги усе українське письменництво, за-
лишили усього кілька. Витравлювались мова, куль-
тура, аморалізм став одним з головних пріоритетів 
держави. Тому й правлять бал отакі персонажі... 
Питання стоїть так: що нам з усім цим робити, як 
здолати цей стан? Надзвичайно важкий, надзви-
чайно трагічний».
 «Донбас» — спільний проект восьми країн, 
першою з яких є сама Україна (в особі вітчизня-
ного Держкіно та продюсерської компанії «Артха-
уз Трафік»). Біля 100 акторів (серед них Тамара 
Яценко, Людмила Смородіна, Олеся Жураківська, 
Георгій Делієв, Ніна Васильєва), десь зо 30 про-
фесійних, біля 1500 масовки. Основні зйомки від-
бувалися у Кривому Розі та його околицях. Картину 
відзначено призом за кращу режисуру в програмі 
«Особливий погляд» цьогорічного Каннського кі-
нофестивалю. В український прокат стрічка вийде 
восени. 
 Фільм Лозниці починається епізодом у летучій 
гримерці, де готують до зйомки артистів (серед них і 
колоритний персонаж Тамари Яценко). Потому вияв-

ляється: це масовка, завдання якої зімітувати перед 
камерами російських телекомпаній страждання на-
селення, що піддається обстрілам «українських фа-
шистів». Насправді усе це дешевий (у повному ро-
зумінні цього слова) театр. Який — уже в фінально-
му епізоді — самі ж бойовики і знищать, аби, знов-
таки, імітувати злочини «фашистского отребья». 
 А поміж тим у двогодинній за тривалістю 
стрічці низка інших епізодів. Можливо, централь-
ний з них той, коли у центрі міста бойовики вистав-
ляють полоненого українського бійця — аби з ним 
«народ пагаваріл». І «гаварят». Старі й молоді, на-
повнені якимось шалом ненависті, що затьмарює 
розум і включає інстинкти нижчого рівня. 
 Ще один епізод — весілля двох уже немоло-
дих персонажів. У палаці шлюбу, де іменем так зва-
ної Народної республіки (Наталя Бузько у ролі пра-
цівниці, що освячує шлюб) двоє стають офіційним 
подружжям. Тільки обрядове дійство, з місця в 
кар’єр, перетворюється на якусь дику вакханалію. 
Прізвище молодят — Яішніца — відсилає до Го-
голя. І справді, перед нами — дійство, що втрати-
ло свій первісний сенс. От ся перезріла «молода», 
що повсякчас істерично сміється, от сей Яішніца, 
чия вицвіла геть зовнішність виказує стертість са-
мої особистості — замість обличчя тут просто мас-
ка, під якою ніц життєвого змісту. А ще друзяки-во-
яки, котрі салютують-імітують «празнік»... 

Образи, обрАзи, образИ...
 «Донбас» далеко не єдина — у програмі 
Одеського фестивалю — констатація обрушення 
цінностей, ціннісної, сказати б, катастрофи сучас-
ного світу. У фільмі «Важіб» Аннемарі Жасір (вона 
з Йорданії, це копродукція кількох країн), показа-

ного у міжнародній конкурсній програмі, опові-
дається про драму палестинської сім’ї, розбитої 
зрадами й історичними обставинами. Син приїз-
дить з Італії у Палестину, аби допомогти батькові 
влаштувати весілля свої сестри. 
 Перше завдання — накликати гостей. Батько 
й син (Мохамед Бакрі, Салех Бакрі — вони і в жит-
ті є батьком і сином) об’їжджають родичів і близь-
ких знайомих — хід, що дозволяє режисерці пода-
ти такий собі колективний портрет палестинців. Він 
доволі печальний. Візуально — гори сміття, яке 
ніхто й нікуди не вивозить (зате «у нас є свій муні-
ципалітет»), без натяку на іронію говорить батько, 
шкільний учитель. Психологічно — бо в людях чо-
мусь не заводиться стрижень, який дозволяв би 
тримати удар. Соціально, бо ж соціум виявляєть-
ся річчю майже примарною. Щось таке наше, ук-
раїнське, прозирало в усій цій, здавалось би, да-
лекій від нас історії...
 В картині «Образа» (програма «Фестиваль фес-
тивалів», картина є одним із призерів минулорічно-
го Венеційського фестивалю) ліванського режисера 
Зіада Дуейрі — наші дні, Ліван. Правовірний член 
ліванської Християнської партії Тоні люто сварить-
ся з палестинським біженцем Яссером. Привід був 
копійчаний, та зрештою усе це виходить на рівень 
судових процесів і рівень загальнополітичний. Пре-
красний сценарій, драматургія, яка щораз більше й 
глибше нюансує причини задавнених образ. 
 Спершу мої глядацькі симпатії цілком на боці 
палестинця Яссера (Камель Ель Баша). Він пред-
ставник нещасного й гнаного народу, який і на лі-
ванських теренах почувається украй незатишно. 
Проти нього ліванець Тоні (Адель Карам), в крові 
якого задавнена ненависть до от сих, що «понаїха-

ли». Чого тільки не вішають тим палестинцям... Од-
наче виявляється, що і в Тоні своя правда — шес-
тирічним хлопчиком він зазнав жаху нищення рід-
ного поселення, практично геноцидного штибу. Гру-
па палестинців брала у тому участь...
 Фінал стрічки усе ж дарує слабкий промінчик 
надії. Принаймні на особистісному рівні люди мо-
жуть порозумітися. Складніше — на рівні націо-
нальному, політичному. Тим більше, коли політики 
охоче грають на найнижчих проявах людського. 

Міражі в пустелі
 З особливим інтересом очікувався фільм «Вул-
кан» 36-річного українського режисера Романа Бон-
дарчука (міжнародна конкурсна програма). Й карти-
на цілком виправдала сподівання — мої принаймні. 
 Події картини розгортаються на півдні сьогодніш-
ньої України. Знекровленої пертурбаціями останньо-
го століття, нинішньою війною, корупційними влада-
ми та іншими «принадами» нашого життя. В якому є 
одна, не завжди видима особливість — ми боїмося 
говорити правду про самих себе. Бондарчук — схо-
же на те — не боїться. Тим більше, що його оповідь (і 
у «Вулкані», і в попередніх картинах, короткометраж-
них ігрових та документальних) зазвичай базується на 
добре знаному і навіть рідному уродженцю Херсонсь-
ких степів матеріалі. «Вулкан» аж ніяк не виняток. 
 Киянин Лукас (Сергій Степанський, який у житті 
зовсім не актор, а звукорежисер), працівник ОБСЄ, 
супроводжує групу його працівників, що має вивчи-
ти ситуацію на українському півдні, зокрема на кор-
доні з Кримом. Трапляється так, що Лукас «випадає 
в осад», гублячись у цьому безкрайньому просторі. 
Без документів, без грошей, зате з відчуттям того, 
що навколишнє життя абсолютно позбавлене най-
менших ознак структурної упорядкованості. Один із 
персонажів стрічки, немолода жінка, формулює це 
у такий спосіб: «Це у вас там, в Києві, усе є. А у нас 
нічого. Немає зарплати. Немає президента. Немає 
міністрів. Тут інше життя. Мене земля тримає, вода, 
дім. Земля силу дає. А сила щастя. Тому я звідси ні-
куди не поїду...».
 Сама не поїде і сина та онуку буде застерігати 
від подібного кроку. Син — це Вова (Віктор Жда-
нов), десь 45-річний чоловік, що пройшов останній 
Майдан і війну на Донбасі. Пройшов, але як і що мі-
няти в цьому житті, він не знає. Хоча є деякі намітки 
— як заробити грошенят і вискочити в інший вимір, 
одначе якось воно не складається. Сподівається, що 
Лукас посприяє, одначе ж поки що доводиться його 
самого витягати з халеп, число яких множиться.
 А ще є міраж, міражний співочий ансамбль, який 
уже багато літ з’являється у степу, аби заспівати піс-
ню «Пливе човен, води повен...» — як спогад про 
затоплені колись придніпровські села. 
 Утім, у фільмі і йдеться про міражі — голо-
вний серед яких сама Українська держава. Та й хіба 
ж тільки вона? Он Путін в телевізорі рече про Но-
воросію: оддайте, каже, це наше. Та забери свій 
міраж, забери одну з химер свого нездорового ро-
зуму. А землю — ніц, її забрати не можна. Про це 
останній епізод, уже на титрах. Міражні дівчата та-
нуть у повітрі, вода й земля лишаються. Назавжди. 
Як вулкан на тлі фільмового титру. Який ось-ось за-
говорить. 
 На наших очах народжується великий режисер, 
його ім’я — Роман Бондарчук. До цього мого (споді-
ваюсь, не тільки мого) відкриття долучився і Одесь-
кий кінофестиваль. ■

ТАКЕ КІНО

Бог Любові полишив нас...
Найбільший глядацький ажіотаж на Одеському 
міжнародному кінофестивалі викликав фільм «Донбас»

■

«Донбас» Сергія Лозниці.
Фото з сайта prm.ua.

❙
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СУСПІЛЬНЕ МОВЛЕННЯ

Зураб Аласанія: Недофінансування 
дуже делікатно обставлене

■
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Оксана ПРОДАНЧУК

 Після провалених 
Олім пійських ігор у Пхе н -
чхані наша національна 
команда з біатлону зазна-
ла суттєвих змін. У пер-
шу чергу йдеться про жі-
ночу збірну, яка отрима-
ла нового головного тре-
нера. На зміну словенцю 
Урошу Велепцю несподі-
вано для всіх прийшов 
росіянин Андрій Про-
кунін. 
 Зі своїми підопічними 
він пройшов уже два збо-
ри і невдовзі відправить-
ся на третій. Команда го-
тується до сезону в та-
кому складі: Віта Семе-
ренко, Валя Семеренко, 
Анастасія Меркушина, 
Олена Підгрушна, Юлія 
Журавок,Ольга Абрамо-
ва, Яна Бондар, Надія 
Бєлкіна, Дар’я Блашко, 
Анна Кривонос, Хрис-
тина Дмитренко, Любов 
Кіп’яченкова.
 Усіх фанатів дивує від-
сутність у цьому списку 
найкращої спортсменки 
минулого сезону — Юлії 

Джими. Біатлоністка не 
захотіла розлучатися з 
Урошем Велепцем і ви-
рішила, що продовжить 
тренуватися під його 
керівництвом у складі... 
збірної Словенії, але це 
не означає, що Юля змі-
нила спортивне грома-
дянство. Вона, як і рані-
ше, захищатиме кольори 
української команди.
 «З Юлією Джимою 
був хороший діалог. Ми 
поговорили, визначили 
точки дотику, де будемо 
перетинатися, певні тре-
нування виконувати ра-
зом. І в сезон входитиме-
мо великою командою. 
Я в повному контакті з 
Юлією, з її особистими 
планами, з доступом в 
особистий кабінет iз ви-
конання тренувального 
процесу. Якщо резуль-
тат буде гіршим, на на-
ступний рік зробимо пев-
ні висновки. Тільки час 
покаже. Нести відпові-
дальність за будь-який 
результат в будь-якому 
випадку мені», — сказав 
Прокунін.

 Вирішила тренувати-
ся індивідуально й Ана-
стасія Меркушина. «Хочу 
підкреслити, що це було 
колегіальне рішення. Во-
лодимир Михайлович 
Бринзак, тренери збірної, 
мій батько — ми всі бра-
ли участь в обговоренні, 
і кожен викладав свої до-
води. Хоча останнє слово 
було все-таки за мною.
 У збірній, швидше 
за все, було б поверхневе 
шліфування існуючих у 
мене проблем, і не стіль-
ки через тренерів, скіль-
ки через банальну неста-
чу часу. Це було б просто 
некоректно з мого боку — 
тягнути на себе всю тре-
нерську увагу», — ска-
зала Настя Меркушина, 
персональним наставни-
ком котрої, власне, є її 
батько.
 Крім того, через про-
блеми з колінами про-
пускає сезон Ірина Вар-
винець. Біатлоністка 
проводить підтримуючу 
тренувальну роботу за ін-
дивідуальним планом.
 Чоловічу ж збірну змі-

ни майже не торкнулися. 
На збір команда Юрая 
Санітри вирушила у та-
кому складі: Дмитро Під-
ручний, Артем Прима, 
Сергій Семенов, Руслан 
Ткаленко, Артем Тищен-
ко, Андрій Доценко, Ві-
талій Труш, Тарас Лесюк, 
Антон Дудченко, Богдан 
Цимбал.
 Повернули до коман-
ди Віталія Кільчицько-
го, який весь минулий се-
зон пропрацював трене-
ром ХК «Галицькі леви». 
«Поки що все нормально, 
все за планом. Повернув-
ся до збірної Віталій Кіль-
чицький, ми дали йому 
можливість знову увійти 
в команду, тренуватися, 

показати себе на літньо-
му чемпіонаті України. 
А далі, якщо він вписува-
тиметься в результати, — 
отримає можливість тре-
нуватися і виступати на 
найвищому рівні», — ска-
зав Володимир Бринзак.
 Головне ж завдан-
ня команди — повер-
нення втрачених квот 
учасників. «На цей се-
зон завдання — успіш-
но виступити на зимово-
му чемпіонаті світу, і за 
підсумками Кубка сві-
ту нам потрібно повер-
нути квоту. Молодь рос-
те, і їй потрібно більше 
виступати, набиратися 
досвіду», — підсумував 
Дмитро Підручний. ■

БІАТЛОН

Готуй лижі влітку
Оновлена біатлонна збірна України готується до сезону

■

Яна Бондар — одна з представниць умовно другої 
команди, котра може прийти на зміну ветеранам 
жіночої біатлонної збірної України.
Фото з сайта www.biathlon.com.ua.
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1-й тур 
22 липня
«Зоря» — «Маріуполь»
«Карпати» — «Олександрія»
«Арсенал-Київ» — «Львів»
23 липня
«Чорноморець» — «Олімпік»
25 липня
«Десна» — «Шахтар»
«Динамо» — «Ворскла»

2-й тур 
28 липня
«Олександрія» — «Зоря»
«Львів» — «Динамо»
29 липня
«Олімпік» — «Ворскла»
«Карпати» — «Чорноморець»
«Шахтар» — «Арсенал-Київ»
«Маріуполь» — «Десна»

3-й тур 
3 серпня
«Динамо» — «Шахтар»
4 серпня
«Зоря» — «Чорноморець»
«Ворскла» — «Львів»
5 серпня
«Карпати» — «Олімпік»
«Десна» — «Олександрія»
«Арсенал-Київ» — «Маріуполь»

4-й тур 
(базовий день — 11 серпня)
«Олімпік» — «Львів»
«Шахтар» — «Ворскла»
«Олександрія» — «Арсенал-Київ»
«Карпати» — «Волинь»
«Чорноморець — «Десна»
«Карпати» — «Зоря»

5-й тур 
(18 серпня)
«Зоря» — «Олімпік»
«Десна» — «Карпати»
«Арсенал-Київ» — «Чорноморець»
«Динамо» — «Олександрія»
«Ворскла — «Маріуполь»
«Львів» — «Шахтар»

6-й тур 
(25 серпня)
«Олімпік» — «Шахтар»
«Маріуполь» — «Львів»
«Олександрія» — «Ворскла»
«Чорноморець» — «Динамо»
«Карпати» — «Арсенал-Київ»
«Зоря» — «Десна»

7-й тур 
(1 вересня)
«Десна» — «Олімпік»
«Арсенал-Київ» — «Зоря»
«Динамо» — «Карпати»
«Ворскла» — «Чорноморець»
«Львів» — «Олександрія» 
«Шахтар» — «Маріуполь»

8-й тур 
(15 вересня)
«Олімпік» — «Маріуполь»
«Олександрія» — «Шахтар»
«Чорноморець» — «Львів»
«Карпати» — «Ворскла»
«Зоря» — «Динамо»
«Десна» — «Арсенал-Київ»

9-й тур 
(22 вересня)
«Арсенал-Київ» — «Олімпік»
«Динамо» — «Десна»
«Ворскла» — «Зоря»
 «Львів» — «Карпати»
«Шахтар» — «Чорноморець»
 «Маріуполь» — «Олександрія» 

10-й тур 
(29 вересня)
«Олімпік» — «Олександрія»
«Чорноморець» — «Маріуполь»
«Карпати» — «Шахтар»
«Зоря» — «Львів»
«Десна» — «Ворскла»
«Арсенал-Київ» — «Динамо»

11-й тур 
(6 жовтня)
«Динамо» — «Олімпік»
«Ворскла — «Арсенал-Київ»
«Львів» — «Десна»
«Шахтар» — «Зоря»
«Маріуполь» — «Карпати»
«Олександрія» — «Чорноморець»

Олексій ПАВЛИШ

 Ранній старт кваліфікації у 
єврокубках та тривала зимова 
перерва змушує команди про-
водити короткі літні відпуст-
ки. Уже цієї суботи поєдинком 
за Суперкубок, який традиційно 
пройде в Одесі, офіційно стартує 
новий клубний сезон.
 За перший трофей сезону 
учетверте поспіль будуть боро-
тися «гранди» — «Шахтар» і 
«Динамо». З огляду на золотий 
«дубль» минулого сезону саме 
«гірники» є фаворитами зуст-
річі. Кияни ж розпочинають се-
зон 2018\2019 як фіналісти Куб-
ка та срібні призери чемпіонату, 
і, що головне, з дещо оновленим 
складом. 
 Після завершення контрак-
тів покинули «столичних» на-
падники Мбокані та Мораес. 
І якщо втрату вікового конго-
лезця «біло-сині» сприйняли 
спокійно, то перехід бразильця 
до лав головного суперника обу-
рив багатьох. Головний тренер 
«Динамо» Олександр Хацкевич 
заявив, що Мораес його розчару-
вав «із моральної точки зору»: 
«Одразу після появи чуток про 
укладання угоди з «Шахтарем» 
у квітні він запевняв, що нічого 
не підписував, що з нами до кін-
ця. Але вже у червні про перехід 
стало відомо офіційно».
 Хмизу до багаття перед Су-
перкубком підкинув і сам фор-
вард, який дав зрозуміти, що 
буде святкувати голи у воро-
та киян. «Важлива не сама гра 
проти «Динамо», а мій дебют за 
«Шахтар» в офіційному матчі. 
Думаю, будь-який забитий м’яч 
треба відсвяткувати. Я поважаю 
«Динамо», але я відзначаю те, 

що зробив на полі», — наголо-
сив Мораес. 
 Такі слова викликали різку 
реакцію колишніх одноклуб-
ників бразильця. «Якщо Мора-
ес говорив, що не перейде, зна-
чить, тепер це на його совісті. Я б 
такого не зробив», — заявив гол-
кіпер Денис Бойко. Погоджуєть-
ся з воротарем і форвард Артем 
Бєсєдін: «Я не можу такого зро-
зуміти. Може, для легіонерів 
це простіше, їм треба годувати 
сім’ю. Але як же честь? Він грав 
iз капітанською пов’язкою «Ди-
намо», а після цього перейти до 
прямого конкурента — непра-
вильно».

 

Зазначимо також, що кияни 
після того, як команду покину-
ли Мораес, Мбокані та Хльобас, 
мають у нападі лише Бєсєдіна. 
«Біло-сині» переглядали екс-
бомбардира «Полтави» Макси-
ма Дегтярьова, але з ним, як і з 
захисником Папою Гуйє, вирі-
шили не підписувати контрак-
ти. А трансфер Мансільї з арген-
тинського «Расинга» опинився 
на межі зриву. 
 Щодо хавбеків та захисників 
трансферні справи у столичних 
йдуть краще: крім покупок бра-
зильців Сідіклея та Че Че, віце-
чемпіони України повернули з 
оренд Андрієвського, Калитвин-

цева та Рибалку.
 «Гірники» ж після підпи-
сання чотирьох бразильців та 
рекордної продажі Фреда ви-
рішили відпустити гравців, на 
яких тренер Пауло Фонсека 
поки не розраховує. Повернув-
ся до «Маріуполя» Руслан Фо-
мін, перейшов в угорський «Фе-
ренцварош» Іван Петряк, в чер-
гову оренду — у французький 
«Сошо» — поїхав Пилип Буд-
ківський.
 Окрім «грандів», активно 
працюють на ринку й інші учас-
ники єврокубків. Бронзовий 
призер минулого сезону «Вор-
скла» підсилилася Мартинен-
ком, Габелком і Мисиком, а та-
кож продовжила оренду Кулача. 
А «Маріуполь», який першим з 
українських команд стартує у 
Лізі Європи, підписав екс-грав-
ця «Зорі» Бабенка та вже тради-
ційно орендував у «Шахтаря» 
молодих футболістів — Грицен-
ка та Чоботенка. 
 Луганчани ж продовжують 
вигідно продавати своїх лідерів. 
Після того як голкіпер Анд-
рій Лунін поїхав у «Реал» за 9 
мільйонів євро, «чорно-білі» за 
один мільйон євро відпускають 
у турецький «Коньяспор» захис-
ника Євгена Опанасенка.
 Проте найактивніше підпи-
сують нових гравців новачок 
УПЛ «Десна» та ФК «Львів», 
який зробив «рокіровку» з «Ве-
ресом». Чернігівці посилилися 
футболістами з досвідом гри у 
найвищому дивізіоні — Ковпак, 
Люлька, Гітченко, Паст, Брат-
ков, Старенький, а львів’яни 
тепер мають нового тренера-бра-
зильця Жилмара та запросили 
трьох його співвітчизників — 
Аугусто, Дуарте і Панамбі. ■ 

Календар першого 
кола першого 
етапу чемпіонату 
України-2018/2019

Уже традиційно новий футбольний сезон в Україні розпочнеться 
з вітчизняного «класико».
Фото УНІАН.
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ФУТБОЛ

Під шум скандального трансферу
У «Динамо» обурені переходом Мораеса у «Шахтар», а новачки УПЛ активно підсилюються
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Загублений час 
Європа голосує проти переведення годинників на «літо» і «зиму»

УКРАЇНА МОЛОДА

1
 2

 3
 4

 5
 6

 7
 8

 9
 0

Редактор Михайло Дорошенко

Засновник i видавець —

ПП «Україна молода»

Свідоцтво про реєстрацію:

КВ №3386 вiд 29.08.98

© Дорошенко М.І., 2013

Передплатні індекси: 60970, 1555

Наша адреса: 03047, Київ, пр. Перемоги, 50

Телефон для довідок:

т./ф.: (044) 454-84-92 

Рекламне бюро: 

т./ф.: (044) 454-88-86,

reklama@umoloda.kiev.ua

elprymak@gmail.com

Вiддiл реалiзацiї: 

т./ф.: (044) 454-84-41,

sale@umoloda.kiev.ua

«УМ» в iнтернетi: http://www.umoloda.kiev.ua

Відділи:

новин — 454-85-76, novyny@umoloda.kiev.ua;

права — leonov@umoloda.kiev.ua, 454-88-36; 

мiжнародної політики — svit@umoloda.kiev.ua, 454-88-25; 

економіки — eko1@umoloda.kiev.ua,  454-86-39; 

медицини — novyny4@umoloda.kiev.ua, 454-85-99; 

культури — culture@umoloda.kiev.ua, 454-87-96; 

соціальних проблем — socium@umoloda.kiev.ua, 454-85-99;

спорту — sport@umoloda.kiev.ua, 454-87-93

Газета друкується 
у видавництвах:

«Преса України» — у Києвi
 Зам. 3009078

«Видавничий дім 
«Високий Замок» — у Львові

Зам. блок № 431 
 Верстка та виготовлення 

фотоформ — 
комп’ютерний центр  

редакції «УМ», 
тел.: 454-87-71

Газета виходить 
у вівторок, середу, 

п’ятницю—суботу (спільний номер)
Тираж 86734

При використаннi наших публiкацiй посилання на  «УМ» обов’язкове.

Рукописи не рецензуються i не повертаються

Вiдповiдальнiсть за змiст реклами несе рекламодавець. 

Комерційні публікації виходять під рубриками: 

«Український виробник», «Позиція», «Банківська справа», 

«Фінансова експертиза», «Здоровенькі були», «Це — працює!»,

«Знайомтеся — новинка», «Партнерство», «Програми», 

«Проекти», «Альма-матер», «Продукт», «Протистояння», 

«Вітаємо», «Любов і шана». 

Матерiали iз позначкою   р    друкуються на правах реклами

 Розмова двох подруг:
 — Свiтлано, йди швидше на ву-
лицю. Може, нарешті, хтось до тебе 
підійде познайомитися.
 — А чому саме зараз?
 — Туман такий, що обличчя на-
віть впритул не видно.

* * *
 На вулиці один перехожий під-
ходить до іншого і запитує:
 — Чи не могли б ви розміняти 
мені сто євро?
 — У мене немає, але дякую за 
комплімент.

* * *
 Даішник на мотоциклі наздога-

няє мужика на «Запорожці» й кри-
чить на нього:
 — Ви хоч помітили, що ваша 
дружина випала з машини півгоди-
ни тому?
 — Слава Богу! А то я вже зля-
кався, що оглух.

* * *
 На футбольному матчі один із 
глядачів запитує хлопчика:
 — Де ж ти гроші взяв на такий 
дорогий квиток?
 — Татко купив.
 — А де він сам?
 — Удома, квиток шукає.

По горизонталі:
 1. Український діаспорний 
письменник, автор роману «Жов-
тий князь». 5. Ім’я головного отама-
на армії УНР. 8. Місто в Нідерлан-
дах, де засідає Міжнародний вій-
ськовий трибунал. 9. Один з про-
відників гайдамацького руху, який, 
за легендою, вбив своїх синів-като-
ликів. 10. Справжнє ім’я Роксола-
ни. 11. Ім’я одного із синів Анджелі-
ни Джолі. 13. Один із отаманів Хо-
лодноярської республіки 20-х років 
минулого століття. 16. Мисливська 
сумка. 17. Український композитор, 
автор знаменитої «Мелодії» із філь-
му «Високий перевал», який днями 
відзначив 80-річчя. 19. Верхня час-
тина колодязного зрубу, складена 
з дерев’яних колод. 21. Популярна 
страва кримських татар. 25. Націо-
нальна валюта Казахстану. 26. Гру-
зинський хліб. 27. Прозора ткани-
на або сітка, закріплена на жіночому 
капелюшку, щоб закривати облич-
чя. 28. Попереднє оголошення про 
подію. 29. Американський лимонад 
на основі апельсинового соку. 
По вертикалі:
 1. Вінницький козацький пол-
ковник, герой роману «Вогнем і ме-
чем». 2. Харківське видавництво 
дитячої та навчальної літератури. 3. 
Єгиптянка, рабиня Авраама, яка на-
родила йому сина Ізмаїла. 4. Місто 
на Донеччині, колишній Артемівськ. 
5. Волинський князівський рід, який 

брав початок від князя Ольгерда. 6. 
Пригодницький роман Володимира 
Лиса, головний герой якого Прокіп 
Марушко перевтілюється у народ-
ного месника, який грабує багатих і 
допомагає бідним. 7. Божество вод-
ної стихії у давньогрецькій міфології. 
12. Драматична поема Лесі Україн-
ки. 14. Частина літака. 15. Титул ві-
зантійських імператорів. 18. Солдат 
регулярної піхоти Османської імпе-
рії, яка набиралася зі слов’янських 
полонених, обернених у мусульманс-
тво. 19. Струнний щипковий інстру-
мент, схожий на гуслі, поширений у 
Німеччині та Австрії у XVIII столітті. 
20. Широке жіноче хутряне пальто. 
22. Країна на Сході, на прапорі якої 
зображено кедр. 23. Сленгова назва 
найвищої міри покарання в Радянсь-
кому Союзі. 24. Один із літературних 
батьків Остапа Бендера. ■

Кросворд №75
від 13 липня

ПРИКОЛИ■
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з 23 до 29 липня

 Овен (21.03—20.04). На цьому тижнi у 
вас буде багато проблем iз дітьми, які можуть 
тривати досить довгий час. Не виключено, що 
дітям потрібна допомога не тільки моральна, 
а й фінансова.
 Дні: спр. — 26; неспр. — 27.

 Телець (21.04—21.05). Ви з фантас-
тичною точністю вгадуватимете місце і час, де 
пан Випадок призначив вашу зустріч. Від ва-
шої енергії життя вируватиме, а події змінюва-
тимуться, як у калейдоскопі.
 Дні: спр. — 28; неспр. — 29.

 Близнюки (22.05—21.06). Настрій 
здебільшого буде хороший. Тільки іноді ви до-
латимете труднощi. Втім, вам не звикати, але 
ви впевнено просуваєте свої справи.
 Дні: спр. — 29; неспр. — немає.

 Рак (22.06—23.07).  Доведеться прий-
мати рішення, брати на себе відповідальність, 
розвивати свою справу, безперервно оновлю-
ючи коло знайомств. З’являться проблеми, 
які доведеться вирішувати, використовуючи 
всі можливості. 
 Дні: спр. — 23; неспр. — 25.

 Лев (24.07—23.08). До складних мо-
ментів цього часу можна віднести підвище-
ну увагу фiскальної служби до вашої дiяль-
ностi. Перевірки, інспекції стануть постійни-
ми, незабаром у вашому життi почнуться мас-
штабні зміни.
 Дні: спр. — 24; неспр. — 26.

 Діва (24.08—23.09). Треба подумати про 
нову роботу або про власний бізнес. Фінансо-
ва ситуацiя досить благополучна. Ваша iнтуїцiя  
завжди підкаже, де зарито скриньку зi скарба-
ми і як найлегше її дістати.
 Дні: спр. — 26; неспр. — 28.

 Терези (24.09—23.10). Коли ви знайде-
те нові джерела прибутків, не ставте до відома 
колег. Грошовий дощ проллється з несподіва-
них джерел: солідна премія, повернення ста-
рих боргiв, можливість підробити.
 Дні: спр. — 27; неспр. — 29.

 Скорпіон (24.10—22.11). Коло знайо-
мих розшириться. Ви примудрилися не тіль-
ки підтримувати відносини з давнiми друзя-
ми, а й знайшли багато нових, якi змiнять ваше 
життя.
 Дні: спр. — 26; неспр. — 27.

 Стрілець (23.11—21.12). Самотні люди 
можуть розраховувати на цікаві контакти, 
флірт і приємне товариство. Можливий роман 
iз людиною, яка приїхала здалеку, або доле-
носні зустрічі в поїздці.
 Дні: спр. — 23; неспр. — 24.

  Козеріг (22.12—20.01). Вам доведеть-
ся приймати рішення і брати на себе відпові-
дальність не тільки за свої слова та вчинки, а 
й за багатьох людей у своєму оточенні. Вихiд-
нi обiцяють приємний вiдпочинок.
 Дні: спр. — 25; неспр. — 26.

 Водолій (21.01—19.02). Усі події та змі-
ни ви блискуче повернете на користь собі та 
близьким. Ваш головний козир у тому, що ви 
говорите не «я», а «ми». На першому місці для 
вас завжди інтереси сім’ї.
 Дні: спр. — 28; неспр. — немає.

 Риби (20.02—20.03). Ви вiзьмете на свої 
плечі великий тягар, постійно відчуватимете 
себе за когось вiдповiдальним. Така тактика 
виявиться правильною, оскільки серед одно-
думців є такi люди, якi заважають просувати 
в життя потрібний проект.
 Дні: спр. — 24; неспр. — 25. ■

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

21—22 липня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, мiсцями короткочасний дощ, гроза. 
Вiтер пiвнiчно-захiдний, 3-8 м/с. Температура вночi +17...+19, 
удень +26...+28. Пiслязавтра температура вночi 17...+19, удень 
+26...+28.

Миргород: мiсцями короткочасний дощ. Уночi +15...+17, удень 
+26...+28.
Вiнниця: короткочасний дощ. Уночi +16...+18, удень +25...+27.
Одеса: без опадiв. Уночi +20...+22, удень +28...+30.

19 липня температура води на узбережжi Чорного та Азовсько-
го морiв становила 22-26 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 24.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, мiсцями короткочасний 
дощ. Трускавець: уночi +14...+16, удень +23...+25. Моршин: 
уночi +15...+17, удень +24...+26.

Дара ГАВАРРА

 Правду кажуть, що найбільшими святен-
никами стають ті, хто в юності добряче по-
гульбанив. Про Кеті Перрі не можна сказати, 
що її життя було таким же бурхливим, як, ска-
жімо, у Мадонни чи ровесниці Кеті — Бріт-
ні Спірс. Але ніхто з близьких співачки років 
так із двадцять і гадки не мав, що зі скром-
ної дівчинки, що співає у церковному хорі, ви-
росте весела і заповзята бунтівниця, яка сі-
мейні традиції батьків — пасторів церкви 
п’ятдесятників — поміняє на сцену з її зваба-
ми, вадами і надмірностями.
 Зрештою, і батьки Кеті в молодості не 
були святими і відривалися на повну котушку 
(мама навіть зустрічалася з Джиммі Хендрік-
сом, а батько товаришував із «батьком» пси-
ходеліки та любителем галюциногенних грибів 
Тімоті Лірі, що само по собі — не фунт родзи-
нок).
 Та всьому в житті приходить край. От і 
Перрі, перенасичена емоціями постійних кон-
цертних турне, переживань особистих стосун-
ків і розлучень, депресивних станів, зізнала-

ся, що люди, як і комп’ютери, іноді 
«хапають» віруси і їм необхід-
на допомога спеціалістів. 
Під «вірусом» вона мала 
на увазі напади ситуа-
тивної депресії. Дех-
то займається у таких 
випадках самоліку-
ванням, але співач-
ка радить пройти курс 
реабілітації у спеціалістів, 
а ще — повернутися до Бога. 
«Моя мама молилася за мене все 
життя і сподівалася, що я повернуся до 
Бога. Але я ніколи й не залишала його», 
— зізналася Кеті австралійському ви-
данню «Вог».
 Що ж, залишається побажати спі-
вачці знайти душевну рівновагу, що, 
без сумнівів, подарував їй наречений 
Орландо Блум, який після минулоріч-
ного розриву пари і цьогорічного при-
мирення зробив нарешті Кеті пропози-
цію руки і серця. ■

ТРИМАЙ РІВНОВАГУ!

Якщо «схопила вірус»
Душевне здоров’я Кеті Перрі лікує з Божою поміччю

■

Кеті Перрі.❙
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