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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,962 грн 

1 € = 31,534 грн

1 рос. руб. = 0,430 грн

«Ми — останні 
барикади на кордоні 

з Росією»
У США почався процес 

над Полом Манафортом
Мери Конотопа і Глухова 

заявляють, що їхні міста зумисне 

руйнують, аби здати ворогу

стор. 4» стор. 13»

Найкращим компліментом для 

актора Олега Волощенка, який 

зіграв у «Сторожовій заставі», є 

слова «тебе не впізнати у цій ролі»

Муромець 
українського кіно

Куди зникло понад 200 тонн пального з армійських складів — ще належить з’ясувати слідчим. 
Фото з мережі «Фейсбук».

❙
❙

Слідами «чорної бухгалтерії» 
Януковича 

стор. 14»

стор. 5»

Тиловий 
«землетрус»
Хто «випив» пальне 
на армійських складах та хто 
їстиме неякісну «тушонку»?
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«Якщо в цих підприємців (власників устричної ферми на Миколаївщині. — 
Ред.) є ліцензія та всі дозвільні документи, а також відсутня контрабанда, 
я готовий надати їм допомогу та покарати винних». 

Юрій Луценко
Генеральний прокурор України

УКРАЇНА МОЛОДА

Ірина КИРПА
Миколаївська область 

 Під надуманим приводом 
представники рибоохорони в 
Миколаївській області вилу-
чили 1 тис. 200 устриць, що 
належали кампанії «Устри-
ці Скіфії» (головний офіс у 
Києві). На бізнесменів завели 
кримінальну справу за стат-
тею 88 Водного кодексу Ук-
раїни («Порушення порядку 
придбання чи збуту об’єктів 
тваринного або рослинного 
світу»).
 Ревізію делікатесів інс-
пектори обласного управ-
ління Державного агентства 
рибного господарства та пра-
цівники Управління захисту 
економіки на Миколаївщині 
пояснили відсутністю оригі-
налів дозвільних докумен-
тів. 
 Дії своїх підлеглих схва-
лив сам начальник управ-
ління Державного агентс-
тва рибного господарства у 
Миколаївській області Єв-
ген Мечников, який заявив, 
що причиною візиту пра-
воохоронців до устричної 
ферми став анонімний дзві-
нок на «гарячу лінію» його 
відомства. Співробітникам 
поліції, які спритно прибули 
на місце події, фермери змог-
ли надати лише електронні 
копії документів, що засвід-
чили законне походження ус-
триць (ветеринарне свідчен-
ня на всю партію товару та 
сертифікати). 
 «Усі оригінали необхід-
них документів ми надали до 
фіскальних органів уже на-
ступного дня, однак закри-

вати справу проти нас та від-
давати товар  ніхто й не поду-
мав, — обурюється власник 
устричної ферми Андрій Пи-
гулевский. — Підсумком не-
правомірного наїзду «силови-
ків» стало те, що всі 1200 уст-
риць зіпсувалися через нена-
лежні умови зберігання».
 Співробітники управлін-
ня державного агентства риб-
ного господарства у Мико-
лаївській області своїм вольо-
вим рішенням залишили всю 
партію устриць у фіскальній 
службі, а також призначили 
дату судового розгляду. Під-
приємцям доведеться не тіль-
ки чекати, коли почнеться 
суд, а й доводити, що вони 
не мали наміру «грабувати» 
рідну країну відразу на трид-
цять шість тисяч гривень!
 Інформація про те, як на 
Миколаївщині устриці потра-
пили під арешт, швидко ста-
ла ТОП-новиною у соціаль-
них мережах та привернула 
до себе увагу представників 
влади. За постраждалих під-
приємців заступився народ-
ний депутат України Борис 
Козир, який заявив, що бере 
ситуацію під свій контроль.
 «Істина полягає в тому, 
що власники ферми «Устри-
ці Скіфії» тричі ставали ак-
тивістами трьох інвестицій-
них форумів «Миколаївщи-
на — надійний партнер», 
— розповів Борис Козир. — 
Їхня добра ініціатива допо-
магає створювати у Мико-
лаївській області комфор-
тні умови для потенційних 
інвесторів. Свавілля спів-
робітників рибоохорони може 
перетворити південь України 

на зону високого ризику для 
підприємництва з країн Єв-
ропи».
 Із подачі народних депу-
татів українського парламен-
ту в ситуацію швидко втру-
тився Генпрокурор України 
Юрій Луценко. Він закликав 
власників ферми звернутися 
до нього по допомогу.
 «Якщо в цих підприєм-
ців є ліцензія та всі дозвільні 
документи, а також відсутня 
контрабанда, — я готовий на-
дати їм допомогу та покарати 
винних, — заявив Юрій Лу-
ценко. — Власники устрич-
ної ферми повинні негайно 
написати заяву на моє ім’я.
 Відомо, що компанія «Ус-
триці Скіфії» заснована при-
ватним підприємцем із Киє-
ва ще у 2014 році. На сайті 
підприємства зазначено, що 
головна мета об’єднання — 
«відродити культуру спожи-
вання устриць на території 
Чорноморського басейну». У 
селі Червоноукраїнка Бе-
резанського району Мико-
лаївської області розташо-
вана одна з устричних ферм 
компанії. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 У зоні бойових дій на сході 31 липня 
та 1 серпня окупанти дещо «заспокоїли-
ся» й не застосовували важке озброєн-
ня, яким «поливали» наших хлопців 
напередодні. Але в середу противник 
21 раз відкривав прицільний вогонь по 
позиціях наших військ, в основному во-
рог гатив із гранатометів, великокалі-
берних кулеметів i стрілецької зброї, 
а на окремих напрямках — з озброєн-
ня БМП. Обстрілювали «іхтамнєти» 
захисників Кримського, Станиці Лу-
ганської, Новолуганського, Травнево-
го, Новомихайлівки, Мар’їнки, Лебе-
динського, Талаківки, Павлополя, Гну-
тового та Водяного. 
 У результаті цих обстрілів і в ході 
бойових дій 1 серпня трьох військово-
службовців Об’єднаних сил було по-
ранено, а напередодні, у вівторок, ще 
один наш боєць також зазнав пора-
нення. 

 Крім того, несподівано було виявле-
но відсутність одного військовослуж-
бовця підрозділу Об’єднаних сил: на-
разі організовано його пошуки.
 За ці два дні ворог також дорого за-
платив, безповоротно втративши сімох 
осіб, а ще десятьох було поранено.
 Додамо, що цими днями стався не-
великий інцидент між командувачем 
ООС генералом Наєвим та командиром 
добровольчого українського корпусу 
«Правий сектор» Андрієм Стемпіць-
ким. Рiч у тiм, що генерал поставив ви-
могу перед бійцями ДУК ПС, яких за-
раз на передовій у лавах ЗСУ служить 

трохи більше трьох десятків, — зали-
шити зону бойових дій. На що Андрій 
Стемпіцький досить різко відповів: 
«Добровольці покинуть зону АТО тіль-
ки тоді, коли будуть відвойовані ті те-
риторії, які окупувала Російська Феде-
рація, у тому числі й Крим!» 
 Водночас командир роти ДУК ПС 
Дмитро Коцюбайло заявив, що добро-
вольці завжди погоджують свої дії із 
ЗСУ. «Ми завжди готові посилити будь-
яку бригаду, будь-яку ділянку лінії, де 
ми потрібні. Всі наші дії буде повністю 
узгоджено зі Збройними силами Украї-
ни», — наголосивв ротний. ■

ТАРИФИ

АБОнПЛАТА, 
або несплата
Витрати українців 
на «комуналку» можуть 
незабаром зрости 
на 15 відсотків 
Тарас ЗДОРОВИЛО

 На які лише хитрощі не йде наш «до-
рогий» уряд, піклуючись хіба що про те, 
аби якомога більше шкур здерти з грома-
дян. Чергового цінового сюрпризу варто 
очікувати вже наступної весни. Із 1 трав-
ня 2019 року Кабмін пропонує ввести ок-
рему оплату за використану воду, тепло 
та вивезення побутових відходів плюс   
абонплату за підтримку постачальни-
ком працездатності комунікацій (екс-
плуатаційні витрати), яка не залежить 
від того, користувалися ви комунальни-
ми благами чи ні. Уряд розробив і опуб-
лікував для обговорення проект постано-
ви, що встановлює розмір абонплати за 
«комуналку».
 Тож тіштеся, шановні співгромадя-
ни, поки що плата за тепло та вивезен-
ня сміття стягується незалежно від ви-
користання послуги й вона пропорційна 
площі житла, а експлуатаційні витрати 
на воду закладені у тариф, тому, якщо не 
користуєшся — не платиш нічого.
 «Абонплата збільшить витрати на 
«комуналку»: перш за все, це стосується 
холодної води, кубометр якої коштує 12-
18 гривень, у залежності від регіону, — 
пояснює співробітник Українського інс-
титуту аналізу та менеджменту політики 
Андрій Никончук. — Зрозуміло, якщо з 
тарифу приберуть 15-20% експлуатацій-
них витрат (2-3,5 грн./куб. м), то за ра-
хунок введення абонплати куб води подо-
рожчає набагато більше».
 Енергоексперт Валентин Землянський 
також стверджує, що за воду доведеться 
платити більше, а ось опалення, на його 
думку, не повинно здорожчати, бо витра-
та гігакалорій пропорційна житлоплощі, 
що обігрівається, незалежно від кількості 
мешканців. «Вартість гігакалорії змен-
шать на розмір абонплати, її розділять на 
12 місяців (опалювальний сезон — шість 
місяців). Тобто взимку доведеться плати-
ти за опалення трохи менше, а влітку — 
вносити тільки абонплату»,  — заспоко-
ює фахівець.
 «Сміттєве питання» також рахувати-
муть по-новому: платня за його вивезен-
ня залежатиме не від площі квартири, 
а від кількості зареєстрованих мешкан-
ців (нічого не повинно змінитися, якщо 
у квартирі прописана одна людина, але 
чим більше родина, тим більше доведеть-
ся платити «за сміття»). При цьому має 
знизитися плата за обслуговування бу-
динку, куди входить вивезення сміття. У 
цілому, за оцінками експертів, із введен-
ням абонплати «комуналка» подорожчає 
на 10-15%.
 Найбільше допікають ще й єзуїтські 
запевняння наших можновладців, що ук-
раїнців поступово переводять на європей-
ські стандарти розрахунку за комунальні 
послуги, але при цьому чомусь забувають 
«перевести на європейські стандарти» ще 
й наші зарплати! ■

■

українців
скористалися «безвізом» із ЄС із червня 
2017 року, написав у «Фейсбуці» Прези-
дент України Петро Порошенко.

Понад 1 млн.
солдатів
і офіцерів звільняться з лав ЗСУ в цьому році, такі про-
гнози зробив міністр оборони України Степан Полторак 
у листі до Прем’єра Володимира Гройсмана.

іноземців
отримали запрошення на навчання в Ук-
раїні, за даними Українського державного 
центру міжнародної освіти МОН України.

ув’язнених
українських грома-
дян Росія відмо-

вляється видавати Україні, повідомив начальник Де-
партаменту протидії торгівлі людьми Артем Крищен-
ко.

роки
виповнило-
ся від на-

родження митрополита Ан-
дрея Шептицького, нагада-
ли в адміністрації Прези-
дента України.
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Майже  30 тис. Пнад 25 тис. Майже 300 153

НА ФРОНТІ

Ти правий, «Правий»
Добровольці відмовилися залишати зону бойових дій

■

СВАВІЛЛЯ

Справа з душком 
Правоохоронців, які незаконно 
розорили устричну ферму, пообіцяв 
покарати Генпрокурор

■

У рибоохороні спокусилися делікатесом.❙

А ТИМ ЧАСОМ...

 За останні два роки керів-
ників Миколаївської рибоохо-
рони неодноразово ловили на 
хабарах, махінаціях та збиран-
ні данини з підприємців, зай-
нятих у рибному промислі. За 
повідомленнями прес-цент-
ру СБУ, екс-начальник рибо-
охоронного патруля цього ві-
домства Михайло Синиця був 
затриманий за «кришуван-
ня» корупційних схем та отри-
мання у своєму робочому ка-
бінеті хабара в розмірі 20 ти-
сяч гривень. До цього за один 
лише минулий рік за створення 
штучних схем тиску на бізнес-
менів із метою отримання не-
правомірної вигоди співробіт-
никами СБУ були відсторо-
нені від посад начальник опе-
ративного сектору Управління 
державного агентства рибно-
го господарства в Миколаївсь-
кій області Микола Марченко, 
начальник відділу прикордон-
ної служби «Миколаїв» Віктор 
Сапрун, а також депутат Ми-
колаївської обласної ради від 
«БПП» Олександр Каражей.

■
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навчань
і тренувань бойових 
розрахунків плануєть-

ся провести в підрозділах зенітних ракетних військ 
у цьому році, зазначили в прес-службі Командуван-
ня ПС ЗСУ.

Понад 150
судів
— такий штат 
затвердила 

Вища рада правосуддя для 
Антикорупційного суду, 
йдеться у звіті ВРП.

слідчих експериментів 
на вул. Інститутській 
у Києві здійснило Уп-

равління спецрозслідувань Генпрокуратури України у ме-
жах кримінального провадження щодо розстрілів на Май-
дані, заявив начальник цього відомства Сергій Горбатюк.

ключових змін позашкільної освіти (від 
створення нової моделі фінансування 
до модернізації змісту) пропонує Мініс-

терство освіти і науки України, за інформацією 
гендиректора директорату інклюзивної та поза-
шкільної освіти МОН Лариси Самсонової.

випускників з 
угорської гро-
мади провалили 

ЗНО з української мови, конс-
татувала міністр освіти і науки 
України Лілія Гриневич.
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«КРИМНАШ»

«Катрусин» 
кінозал 
Окупанти сором’язливо 
прикривають анексію українського 
півострова Крим історією часів 
Катерини ІІ
Ірина КИРПА

 Як відомо, Держдума Росії, а також Рада Федерації затверди-
ли нову дату прийняття Криму до складу країни-агресора. Вольовим 
рішенням парламентаріїв РФ відновлені норми закону... 1783 року, 
коли прийняття Криму, Тамані та Кубані до складу Російської імпе-
рії відзначали 19 квітня.
 «Росія продемонструвала свою відверту слабкість i безсилля у 
неправомірності питання анексії Криму, — заявив представник МЗС 
України Павло Клімкін. — Таким чином окупанти огризаються на де-
кларації низки цивілізованих країн. Це виглядає досить жалюгідно, 
коли сучасні політики починають копатися в історії 235-річної дав-
нини, щоб знайти виправдання своїм нинішнім злочинам. Поки Росія 
болісно шукає якісь безглузді аргументи у минулому, весь цивілізо-
ваний світ знаходить їх у сучасному міжнародному праві!»
 Відзначимо, що політики кількох країн Заходу (Норвегія, Канада, 
Литва, Великобританія та інші) підтримали Україну та вкотре наголо-
сили, що їхня позиція стосовно окупації українського Криму Росією за-
лишається незмінною: «Це було варварське захоплення!»
 В опублікованій заяві Держсекретаря США Майка Помпео на офіцій-
ному сайті Держдепартаменту США говориться про те, що ті методи, які 
Росія використовує на території окупованого Криму, є не гідними великої 
нації та призвели до ізоляції РФ від міжнародної спільноти.
 «Сполучені Штати знову підтверджують свою політику щодо від-
мови у визнанні претензій Кремля на суверенітет над територіями, 
які було захоплено силою, з порушенням міжнародного права, — за-
явив Держсекретар США. — У згоді з союзниками, партнерами та 
міжнародною спільнотою США відкидають усі спроби Росії захопи-
ти Крим за будь-яку ціну».
 За словами Майка Помпео, Кремль порушив основний принцип 
ООН, на якому базується безпека всього світу.
 Безвідповідальні дії прокремлівських чиновників викликали від-
верте обурення Європарламенту, який заявив, що ніколи не визнає 
законність проведеного 16 березня 2014 року референдуму про при-
єднання Криму до Російської Федерації.
 У такій ситуації експлуатувати історію 235-річної давнини — 
безглуздо та смішно, адже під час перебування Катерини Великої 
на троні в усьому світі був інший геопорядок, повернути який в умо-
вах сучасного життя просто неможливо.
 «Якщо слідувати за логікою горе-чиновників iз Росії, то Украї-
на отримала законне право деокупувати разом із півостровом Крим 
Кубань та ще й Тамань, — відверто сміється над дурним законопро-
ектом мешканець Криму Янек Куліш. — Усе, чого домоглися окупан-
ти, це те, що вони вкотре зганьбилися на весь світ!»
 Солідарні з таким рішенням і більшість розсудливих людей як 
на самому окупованому півострові, так і в Україні, Європі, США та 
багатьох інших країнах світу. Росія вкотре показала себе, як країна-
пірат, для якої гарні будь-які методи, аби прикрити протизаконність 
своїх дій перед міжнародними правозахисними структурами. Однак 
у більшості політиків такі методи викликають лише обурення, непри-
йняття та сміх. ■

ДО РЕЧІ

 Останній візит прем’єр-міністра РФ Дмитра Медведєва до оку-
пованого Криму минулого тижня є саме спробою вкотре «помітити» 
захоплену територію. Бо формальний привід: як повідомив само-
проголошений «глава» півострова Сергій Аксьонов, очільник уряду 
країни-агресора відвідав концерт, присвячений 1030-річчю хрещен-
ня Русі в музеї-заповіднику «Херсонес Таврійський». 
 Відзначимо, що останній раз високопосадовець із Москви 
з’являвся на території анексованого півострова рік тому, у серп-
ні 2017 року. Його візит мав швидкоплинний характер та був при-
свячений пошуку фінансування подачі прісної води для кримських 
фермерів, які з 2014 року зазнають величезних збитків, а також 
переглядом кримських заводів, які готують до незаконного прода-
жу заради отримання грошей під сумнівні проекти Кремля на тери-
торії Криму. Піти на низку непопулярних кроків представники уря-
ду Росії зважилися після того, як ще у 2016 році кримчани поскар-
жилися на надзвичайно низькі пенсії та урізані майже вдвiчi став-
ки для бюджетників. Відповідь Дмитра Медведєва: «Грошей немає, 
але ви тримайтеся!» стала найпопулярнішим мемом у соціальних ме-
режах надовго, а от мешканців окупованого півострова така «слава» 
абсолютно не порадувала...

■

■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

 Цього року святкування Рош-
га-Шана — Нового року за юдей-
ським календарем — припадає на 
9 вересня. Тож Умань традицій-
но очікує прибуття понад 30 тисяч 
брацлавських хасидів. 
 Про це повідомляють в Умансь-
кій міській раді, де днями прове-
ли нараду за участі посла Ізраїлю 
в Україні Еліава Бєлоцерковські, 

представників Міжнародного бла-
годійного фонду імені Рабі Нахма-
на та Черкаської обласної держав-
ної адміністрації.
 Ішлося про забезпечення гро-
мадського порядку, пожежної без-
пеки, попередження міжетнічних 
конфліктів, контролю за сплатою 
податків, медичного обслуговуван-
ня.
 Говорили й про те, що безпеку 
паломників і мешканців Умані під 
час Рош-га-Шана забезпечувати-

муть 600 працівників Національ-
ної поліції України і 100 працівни-
ків Державної служби з надзвичай-
них ситуацій. Для надання медичної 
допомоги в районі компактного про-
живання паломників буде розгорну-
то тимчасові медичні пункти.
  У свою чергу, посол Ізраїлю 
Еліав Бєлоцерковські відзначив 
високий рівень організації палом-
ництва в Умані у 2017 році й у по-
передні роки, а голова Черкаської 
ОДА Юрій Ткаченко підкреслив, 
що це стало результатом спільної 
роботи влади всіх рівнів i громад-
ських організацій міста.
 «Як міська влада ми зробимо 
все, щоб усі служби міста функціо-
нували цілодобово і безперебійно, 
жителі Умані мали спокій і нор-
мальний ритм життя, а паломни-
ки могли належним чином спра-
вити свої культові обряди», — по-
обіцяв уманський міський голова 
Олександр Цебрій. ■

Людмила НІКІТЕНКО

 Уже незабаром українські гля-
дачі побачать перший тізер філь-
му-казки «Пекельна хоругва, або 
Козацьке Різдво», який щойно за-
вершили знімати. 
 Про це повідомляє управління 
культури Черкаської облдержад-
міністрації.
 Казка, усі зйомки якої відбу-
валися в Україні, створює ком-
панія «2016» за підтримки Держ-
кіно. Сума державного фінансуван-
ня цього фільму є стовідсотковою і 
становить 32 млн. гривень.
  Починаючи з березня, команда 
фільму працювала над втіленням 
сценарію відомого казкаря з Умані 
— Сашка Лірника, написаного ним 

за мотивами власного твору «Про 
старого козака, різдвяного чорта, 
чотири роги і козацький рід». Ре-
жисером є  Михайло Костров, про-
дюсером — Євген Д’яченко.
 Химерна казка наповнена ук-
раїнським народним гумором та 
козацькою героїкою, фантастични-
ми героями та несподіваними пер-
сонажами і закорінена в українсь-
кий фольклор та народну міфоло-
гію й вірування. Козацький рід 
існує на світі доти, доки в ньому 
народжуються козаки-лицарі, які 
захищають свою землю від ворогів-
нападників. А козакам, які покла-
ли свої голови в бою, прощають усі 
гріхи. Розлючений цим Чорт укла-
дає парі зі Святим Петром, що змо-
же полонити й утримати до Різдва 

найкращого й найхоробрішого ко-
зака Семена. Так буцімто представ-
ник нечистої сили отримає мож-
ливість знищити весь козацький 
рід на землі. Але на відважного ко-
зака не діють чари і його неможли-
во залякати чи купити.
 Казка насичена цікавими пер-
сонажами, яскравими костюмами, 
оригінальним гримом, багатьма 
перевтіленнями, чарівницями та 
відьмами, маленькими чортеня-
тами, які залюбки стануть друзя-
ми козакам й усьому козацькому 
роду.
 На знімальному майданчику 
працювали виконавці головних 
ролей: Костянтин Лінартович, 
Григорій Бакланов, Леся Самаєва, 
Олександр Пожарський, Володи-
мир Задніпровський, Діана Розов-
лян, Сталіна Логошняк, Арам Ар-
зуманян, Олександр Логінов. 
 Проект  «Пекельна Хоругва, 
або Козацьке Різдво» став одним із 
переможців десятого конкурсного 
відбору Держкіно.
  Картина призначена для сімей-
ного перегляду. А повне завершен-
ня виробництва заплановане на кі-
нець цього року. ■

Петро ЛУКІЯНЧУК

 Заступником начальника Шта-
бу оборони Канади, як уже пові-
домляла «УМ», призначено етніч-
ного українця, генерал-лейтенан-
та Пола (Павла) Винника. 
 Пол  — онук українських 
емігрантів. За словами посла 
Канади в Україні Романа Ва-
щука, дід генерала походив із 
села Поздимир, що на Раде-
хівщині (Львівська область), а 
вже в Канаді він проживав у по-
селенні теж із львівською на-
звою — Стрий. Пол Винник у 
листопаді 2016-го відвідав рід-
не село предків — Поздимир.
 Нині Павло Винник очолює 
воєнну розвідку Канади. За ос-
вітою він — військовий інже-
нер, служить у ЗС Канади із 

1981 року. У 2009 р. брав участь 
у війні в Афганістані у складі 
Багатонаціонального команду-
вання безпеки як помічник ко-
мандувача, відповідальний за 
формування афганського мініс-
терства оборони та національної 
армії.
 Призначення Винника стане 
найвищим досягненням українсь-
ких канадців у Сухопутних війсь-
ках Канади. Водночас щонаймен-
ше три члени української громади 
отримували генеральське звання 
у канадських військово-повітря-
них силах (ВПС).
 Варто також нагадати, що у 
парламент Канади пройшло по-
над 10 українців із діаспори. 
Більшість із них балотувалися на 
виборчих округах у провінціях 
Онтаріо, Манітоба та Альберта, 

де кількість представників ук-
раїнської діаспори найбільша. 
Тому зрозуміло, що у парламен-
ті всі партії засуджують агресію 
з боку Росії й надають вагому до-
помогу Україні. 
 Нагадаємо, канадське мініс-
терство закордонних справ також 
очолює українка за походженням 
— Христя Фріланд. ■

КАР’ЄРНИЙ ЗЛЕТ

Винник, але не Олег
Українець став заступником начальника Штабу 
оборони Канади

■

Пол (Павло) Винник.❙

ТАКЕ КІНО

Із ким чорт не жартує
Завершено зйомки нової казки «Пекельна 
хоругва, або Козацьке Різдво»

■

ЛАСКАВО ПРОСИМО

Здрастуй, Умань, 
новий рiк
Як готуються до прийому хасидів

■
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Ліна ТЕСЛЕНКО 

«Практично п’ять міст у Сум-
ській області доведені до межі 
зубожіння і руйнації. Цим са-
мим керівництво області готує 
підґрунтя до того, що люди 
скажуть: та дістала вже вся ця 
влада. І коли прийдуть з трико-
лорами «ввічливі чоловічки», їм 
буде байдуже — прийшли то й 
прийшли. Таким чином область 
готують до здачі агресору й по-
дальшої окупації». Таку думку 
висловив під час прес-конфе-
ренції в Києві мер Конотопа, 36-
річний «свободівець» Артем Се-
меніхін. На прикладі свого міста 
він змалював детальну картину 
того, як за допомогою депутат-
ського корпусу незговірливого 
керівника міста можуть «вичав-
лювати» з влади. Схожа ситуа-
ція і в Глухові, де керує нащадок 
відомого роду Мішель Терещен-
ко. Він приїхав підтримати сво-
го колегу, адже й сам опинився 
в подібній ситуації. 

Як працівники міськради... 
«тітушок» побили 
 Всю Україну минулого тиж-
ня облетіли вражаючі кадри з 
Конотопа, коли на сесії міської 
ради сталося справжнє побоїще. 
Артем Семеніхін наголошує, що 
побилися аж ніяк не опоненти і 
прихильники мера, як це ін-
терпретують в обласній поліції. 
«Вони приготувалися, щоб про-
голосувати мою відставку, — 
каже мер Конотопа. — Функ-
цією «тітушок» було створити 
картинку для ЗМІ. Тобто депута-
ти голосують за мою відставку, 
а потім Семеніхіна та його речі 
ефектно викидають із кабінету. 
А місцева поліція в особі началь-
ника конотопського міськвідді-
лу пана Войцеховського цьому 
сприяла. Тільки завдяки втру-
чанню народних депутатів-сво-
бодівців, зокрема Андрія Іллєн-
ка, вдалося вплинути з Києва че-
рез МВС на поліцію (підтягнули 
додатково сили із Сум та Хар-
кова), аби ті не допустили «бєс-
предєла». Коли депутатам не 
вистачило одного голосу за мою 
відставку, «тітушки» вийшли 
з залу — їхня місія зірвалася. 
Після цього більша частина де-
путатів була готова голосувати 
і за бюджет, і за соціальні про-
грами, і за розвиток міста. Щоб 
не допустити цього, депутат об-
ласної ради Сергій Демеха дає 
вказівку начальнику поліції 
Богдану Войцеховському, й той 
заводить «тітушок» до міськра-
ди. Уявляєте? Це все є на відео, є 
свідки, які це чули. Бійка, кров, 
звинувачення на мою адресу, що 
це, мовляв, семеніхінські «ті-
тушки»...»
 У результаті сутичок на сесії 
в Конотопі постраждали 12 пра-
цівників поліції та 9 цивіль-
них осіб, з яких один депутат 
та один журналіст, повідомили 
згодом у поліції. Найближчим 
колегам мера Конотопа — його 
заступнику та раднику — теж 
перепало. «Тітушка» напав на 
мого радника Віталія Благодар-
ного, — каже Артем Семеніхін. 
— Мій заступник Ігор Степан-
ченко заступився за Віталія. 
Все це знімалося поліцією на ві-

део, а потім із контексту було 
вирізано той момент, коли Сте-
панченко і Благодарний захи-
щаються та завдають удару «ті-
тушці» Кузнєцову. Згодом Куз-
нєцов пише заяву, що його там 
«побілі», і Степанченку та Бла-
годарному... виносять підозру 
та обирають запобіжний захід — 
цілодобовий домашній арешт». 
 «Наступного після сесії дня 
мене викликали в поліцію дати 
свідчення як потерпілого, — до-
дає Ігор Степанченко. — А на-
томість... вручили підозру про 
вчинення злочину та клопотан-
ня про домашні арешт, що уне-
можливлює виконання мною 
посадових обов’язків. Аргумен-
тували підозру тим, що ми спро-
вокували конфліктну ситуа-
цію, а ці «тітушки», виявляєть-
ся, намагалися зупинити пору-
шення громадського порядку! 
Коли мені це зачитували, я ву-
хам своїм не вірив: чи справді 
я це чую? Виходить, що можна 
приїхати в чуже місто, вдерти-
ся на сесію міськради, обража-

ти міського голову, поламати 
систему «Рада» для голосуван-
ня, яка коштує 350 тисяч гри-
вень, потрощити меблі, розби-
ти голови поліціянтам, побити 
цивільних і повернути справу 
так, що це працівники міськра-
ди побили «тітушок»!  (Коли в 
Києві відбувалася прес-конфе-
ренція, в Конотопі саме тривав 
суд щодо обрання запобіжного 
заходу помічнику та заступни-
ку мера. Проте, переглянувши 
відео, суддя скасував підозру і 
щодо Благодарного, і щодо Сте-
панченка). 
 Ігор Степанченко додає, що 
з 70 «тітушок», яких привез-
ли в Конотоп з інших міст вла-
штувати те побоїще, було ого-
лошено підозри лише... чоти-
рьом особам. «Один із них свер-
длом для бетону (хто його бачив 
— зрозуміє, про що річ) пробив 
чотирьом поліцейським голови, 
одному з них зробили складну 
операцію — вставили титанову 
пластину. І цього «тітушку» не 
тільки не затримали, йому на-
віть підозру не вручили! А тепер 
він просто зник. Більше того, з 
дев’яти «тітушок», яких від-

правили в лікарню з травмами, 
п’ятеро одразу втекли! А ще двоє 
накивали п’ятами наступно-
го дня». «Це — підтвердження 
того, що начальник поліції Ко-
нотопа є в безпосередній зав’язці 
з нападниками, — резюмує Ар-
тем Семеніхін. — Вони покалі-
чили поліцейських, а біля них у 
лікарні навіть охорони не доду-
мались виставити!» 

«Не дай, Боже, щось хороше 
в місті відбудеться при 
націоналістах»
 Події, які досягли свого кри-
вавого апогею минулого тижня, 
мають давню історію. Уявіть 
собі, Конотоп — напевно, єдине 
місто в Україні, яке досі живе 
без бюджету! Бо депутати так і 
не спромоглися за нього прого-
лосувати. При цьому, за слова-
ми начальниці фінансового уп-
равління Конотопської місь-
кради Валентини Кошевецької, 
проект бюджету був розробле-
ний і опублікований ще в лис-
топаді минулого року, всі охочі 

могли долучитися до його обго-
ворення та внести пропозиції. В 
установлений термін проект рі-
шення був наданий депутатам, 
схвалений на комітеті, але... віз 
і досі там. 
 «З початку 2017 року всю ро-
боту в бюджетному напрямі було 
заблоковано. Жодного рішення 
по капітальних видатках на ре-
монт доріг, шкіл, садочків, ліка-
рень не було ухвалено, — каже 
мер Конотопа. — Депутатською 
більшістю — а це фракції «Воля 
народу», «Народна партія», 
«Рідне місто», «Самопоміч» та 
«БПП» — не було навіть прого-
лосовано за безкоштовні путівки 
дітям АТОвців у табори відпо-
чинку. Вся їхня діяльність спря-
мована на те, щоб не дати прого-
лосувати за будь-яке рішення, 
аби бодай щось у місті робило-
ся. Щоб мій особистий рейтинг 
і рейтинг ВО «Свобода» зазнав 
якнайбільшої шкоди. Бо не дай, 
Боже, щось хороше в житті міста 
відбудеться при націоналістах і 
«свободівцю» Семеніхіну. Та їм 
же тоді ніколи не виграти вибо-
ри і не отримати доступу до вла-
ди і корита, з якого вони звик-

ли їсти. А їхні хазяї, які сидять 
у Кремлі, не матимуть впливу на 
ситуацію». 
 «На календарі — серпень. У 
Конотопі, на жаль, неможли-
во вже зробити жодної дороги, 
жодного ремонту дахів, жод-
ного капітального ремонту по 
школах і лікарнях, — продов-
же міський голова. — Бо є пев-
на бюрократична процедура, 
яка займає приблизно три міся-
ці. Така ситуація відбувається 
не тільки в моєму рідному Коно-
топі, а й у Глухові, в мого коле-
ги Мішеля Терещенка. Подібна 
ситуація, але трошки краща, бо 
все-таки є в депутатському кор-
пусі більшість, у Бурині в Вік-
тора Ладухи, який теж мав бути 
на цій прес-конференції. Така ж 
ситуація в Лебедині». «Мені де-
які депутати відверто казали, 
коли я їх запитав, що вам зава-
жає прийти й проголосувати за 
необхідні місту рішення: «Ми 
боїмося». Боїмося фізичної роз-
прави, бо нам сказали: згорить 
машина, квартира, руки-ноги 
поламають, а в мене діти...», — 
додає Семеніхін. 

«Жити гідно в Глухові, 
а не десь у Польщі»
 «У всіх нас є бажання піс-
ля Майдану жити гідно, жити 
по-новому, але жити по-ново-
му в Глухові, а не десь у Поль-
щі, — каже Мішель Терещен-
ко, мер Глухова (бюджет цьо-
го міста, до слова, було прого-
лосовано лише 12 липня після 
рішення суду). — На жаль, це 
дуже важко. Тому що в нас, як і 
в Конотопі, однакові опоненти, 
яких я не побоюсь назвати бан-
дитами. Це народні депутати, 
які контролюють область уже 
більше десяти років. І бажають 
керувати далі, впливати тут 
на всі рішення та красти. Візь-
мемо дорогу Шостка—Кроле-
вець, яку нещодавно зробили, 
там украли понад 30 мільйонів 
гривень! Ці гроші підуть на під-
готовку до наступних виборів. 
Для колег із Конотопа більша 
проблема — це Ігор Молоток, 
тому що він знає, що без части-
ни Конотопа, який входить до 
його 160-го округу, він не буде 
народним депутатом на наступ-
них ви борах. А без Глухова, що 
є найбільшим містом на 159-му 
окрузі, не може перемогти на 
виборах народний депутат Анд-
рій Деркач. Тому для Молотка і 
Деркача пріоритет зараз — при-
брати і мене, і Артема з посад. І 
для цього вони готові викорис-
товувати всі інструменти. На 
жаль, очільник області Микола 
Клочко є тут не як представник 
Президента, а як людина, яка 
виконує інструкції Деркача. Я 
не розумію, чому Президент об-
рав цю сумнівну особу представ-

ляти його в області? Дискреди-
тація Президента зараз на Сум-
щині максимальна. Шість відсо-
тків — його рівень підтримки в 
Глухові! Зараз реалізується план 
Путіна — довести Україну до 
ручки, перетворити Сумщину на 
буферну зону, зону контрабанди 
і беззаконня. Артем і я — остан-
ні барикади, які захищають іде-
али Майдану на кордоні Украї-
ни з Росією. Бо інших своїх опо-
нентів вони або купили, або при-
брали з посад. Тому просто зараз 
звертаюся до Петра Порошенка: 
пане Президенте, звільніть із по-
сади Миколу Клочка! Ця люди-
на не достойна представляти вас 
в області». 
 «Микола Клочко — це єди-
ний в Україні «губернатор», 
який зумів налаштувати проти 
себе половину міських і сіль-
ських голів області», — заяв-
ляє Артем Семеніхін. У самого 
мера Конотопа стосунки з очіль-
ником області одразу не склали-
ся, адже під час особистих зуст-
річей той натякнув, що потріб-
но «дякувати», в тому числі й 
певною сумою на Київ. «Я ска-
зав, що не буду брати участь ні 
в яких відкатах і корупційних 
схемах», — каже «свободівець» 
і додає: «Конотоп зараз обме-
жений не тільки в тому, щоб за 
власні кошти щось робити, а й 
за державні. Наше місто є дру-
гим за обсягом сплати податків 
до державного й обласного бюд-
жетів на Сумщині. Але отримує 
субвенцій з обласного та держ-
бюджетів найменше, менше от-
римує хіба що Глухів і Буринь. 
Шостка в минулому році отри-
мала за програмою соціально-
економічного розвитку від уря-
ду понад 53,9 млн. на школи, 
садочки, дороги, а Конотоп — 
1,9 млн. Це ті кошти, які «ви-
рішує» народний депутат Ігор 
Молоток. Чому така неспра-
ведливість? Бо не вигідно, щоб 
щось у Конотопі робилося». 
 «Сумщина руйнується, вона 
вся в корупції, в схемах, в «по-
нятіях». Але ми не плануємо 
здаватися, — наголошує Артем 
Семеніхін. — Плануємо нада-
вати якнайширшого розголосу 
цій темі. Я вже тричі звертав-
ся до Президента і парламенту, 
що готовий скласти повнова-
ження голови і йти на переви-
бори, якщо відбудеться переза-
вантаження ради. Але якщо нас 
не почують, то далі — хіба що 
тільки революція. Сама грома-
да мені вже підказує, що треба 
йти на Київ, аби розтормошити 
тих, хто засів на Банковій. Бо я 
переконаний, якби Порошенко 
зробив один дзвінок «губерна-
тору», то рада зібралася б і од-
разу за все проголосувала б. Але 
Президент мовчить і сам собі 
риє могилу на Сумщині». ■

БЕЗМІР 

«Ми — останні барикади 
на кордоні з Росією»
 Мери Конотопа і Глухова заявляють, що їхні міста зумисне 
руйнують, аби здати ворогу

■

Після бійки на сесії в Конотопі було затримано майже 50 осіб.
Фото з мережі «Фейсбук».

❙
❙

Ця прес-конференція — чергова спроба мерів із Сумщини догукатися 
до влади в Києві. 

❙
❙

Президент мовчить і сам собі риє могилу 
на Сумщині. 
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«Моя позиція незмінна — всі, хто створює передумови до крадіжок, 
не виконує свої обов’язки, будуть притягнуті до суворої відповідальності». 

Степан Полторак
міністр оборони України

УКРАЇНА МОЛОДА

Геннадій КАРПЮК

Міністерство оборони України стає від-
вертішим у темі посадових зловживань 
усередині відомства і серед Збройних 
сил. Це помітно неозброєним оком, ос-
кільки кількість фактів публічного виз-
нання випадків порушень, пов’язаних із 
недоброчесністю окремих відповідаль-
них осіб у погонах, останнім часом знач-
но зросла. Очевидно, що в керівництва 
оборонного відомства просто урвався 
терпець і воно, не приховуючи ані пріз-
вищ, ані масштабів проблеми, вдається 
до радикальних дій. Напевно, якраз по-
казово радикальним проявом нульової 
терпимості до розкрадачів при війсь-
кових посадах стало рішення міністра 
оборони жорстко й відповідно до норм 
права відреагувати на виявлені кількома 
комісіями порушення в царині армійсь-
кого забезпечення.

Замість м’яса — судинні пучки 
зі смердючим фаршем
 Згаданий тиловий «землетрус», що 
стався у нетрях сфери забезпечення віт-
чизняного війська, має власний епі-
центр, від якого, як кажуть сейсмологи, 
вже і розходилися кола негативної енер-
гії. Першим поштовхом стала планова пе-
ревірка Об’єднаного центру забезпечен-
ня ЗС України у місті Києві, що заверши-
лася для останнього меганеприємністю. 
На тамтешніх складах перевіряльники 
знайшли понад 176 тонн м’ясних консер-
вів, котрих, як виходить із матеріалів зга-
даної ревізії, тут не мало бути. Бляшан-
ки з етикетками «М’ясо тушковане з яло-
вичини», вироблені одним з узинських 
ТОВ, не мали документів, які підтверд-
жували б безпечність і якість консерво-
ваного харчу. Та якби вони й були, вміст 
тих консервів після відкриття не надто 
апетитний навіть для голодної людини. 
Саме про це йдеться у висновку низки 
лабораторних досліджень, які стали ва-
гомим аргументом для Військової служ-
би правопорядку, що розпочала з цього 
приводу службове розслідування. Війсь-
ковим мали постачати на стіл величезну 
кількість продукту (йдеться про сотні ти-
сяч банок!), що не відповідає вимогам де-
ржавних стандартів!
 Звісно, як це буває, винних посадов-
ців притягли до відповідальності, а ма-
теріали розслідування направили у вій-
ськову прокуратуру.
 Тим часом міністр оборони вирішив 
невідкладно і одночасно направити ко-
місії у такі ж харківський, львівський 
та одеський центри забезпечення. Саме 
результати позапланової перевірки 46-
го Об’єднаного центру забезпечення Пів-
денного регіону, розташованого в Одесі, 
й викликала неабиякий резонанс. Спер-
шу тут знайшли подібну столичній пар-
тію неякісної «тушонки», і теж немало 
— 42,5 тонни. Випробування в незалеж-
ній лабораторії так само показали, що 
вся партія тушкованої яловичини, якій 
виробник присвоїв «вищий гатунок», не 
відповідає вимогам ДСТУ. Замість повно-
цінного м’яса консерви були наповнені 
грубими сполучними тканинами, судин-
ними пучками, фаршоподібною масою з 
неапетитним виглядом та запахом.
 Відтак виникла потреба комплексно 
перевірити цю військову частину. Тобто, 
як кажуть детективи, копнути глибше.
 Відповідно до рішення міністра обо-
рони України, до 46-го Об’єднаного цен-
тру забезпечення вирушила ще одна ко-
місія. До її складу увійшов і начальник 
Головного управління розвитку та суп-
роводження матеріального забезпечен-
ня ЗСУ полковник Дмитро Марченко. І 
от ця робоча група встановила серйозні 
порушення та бездіяльність у військово-
му «організмі», очолюваному полковни-
ком Євгеном Королем.
 «Через неспроможність посадових 
осіб цього центру встановити у військовій 
частині належний порядок та контроль, 
безвідповідальність деяких функціонерів 
із тилу ЗС України, безлад у порядку от-
римання, збереження і обліку паливно-
мастильних матеріалів, формальність пе-

ревірок, зокрема в процесі інвентаризації 
й зняття залишків паливно-мастильних 
матеріалів, були створені передумови для 
незаконного заволодіння пальним. Зреш-
тою, це призвело до заподіяння державі 
збитків в особливо великих розмірах, — 
зазначає полковник Дмитро Марченко. 
— Маємо тут і передумови для отриман-
ня особистої вигоди посадовими особами 
цього центру».

«Із такими офіцерами я не служитиму»
 Отже, комісія Міноборони викрила 
значну нестачу паливно-мастильних ма-
теріалів (ПММ). Дизельного палива різ-
них марок у 46-му Об’єднаному цент-
рі забезпечення недорахувалися май-
же 204 тонни, бензину А-92 — десь 2,5 
тонни. Попередня оцінка загальної суми 
збитків — понад 6,4 млн. гривень. «Бу-
кет» порушень доповнюють виявлені не 
обліковані паливно-мастильні матеріали 

(надлишки). Теоретично їх могли реалі-
зувати ті самі посадовці заради особистої 
вигоди. Йдеться про понад 34 тонни ди-
зельного пального, 2,6 тонни авіаційно-
го пального і майже 1 тонну бензину. Це 
ще плюс понад 1,1 млн. гривень у той же 
«кошик» збитків.
 Після виявлення такої гігантської 
за обсягами нестачі, як розповів Дмит-
ро Марченко, одразу щезла матеріально 
відповідальна особа — прапорщик, який 
опікувався зберіганням цього пального. 
Причому пропав не сам, а разом із кни-
гами обліку й замірювання горезвісної 
ємності. На момент підготовки матеріа-
лу його ще розшукували.
 «Моя позиція незмінна — всі, хто 
створює передумови до крадіжок, не ви-
конує свої обов’язки, будуть притягнуті 
до суворої відповідальності, — заявив 
під час спеціального брифінгу в Мін-

оборони глава відомства Степан Полто-
рак. — Щойно заслухав інформацію на-
чальника Військової служби правопо-
рядку генерал-майора Ігоря Криштуна 
щодо недбалого ставлення до виконання 
службових обов’язків керівництва 46-го 
Об’єднаного центру забезпечення, а та-
кож старших посадових осіб, які мали 
контролювати стан справ у ньому. Я не 
сприймаю роботу офіцерів, які створю-
ють передумови до крадіжок пального, 
до збитків ЗСУ. Із такими офіцерами я 
не служитиму».
 Міністр оборони прирівняв дії очіль-
ників означеного центру забезпечення 
до зради Збройним силам і військово-
службовцям, які виконують бойові за-
вдання в районі проведення ООС.
 Вже видано наказ Міністерства обо-
рони про накладення дисциплінарних 
стягнень на військових посадовців: пол-
ковника Євгена Короля, підполковника 

Андрія Мосунова, підполковника Дмит-
ра Ізваріна, майора Олександра Ляляє-
ва, полковника Руслана Кубаля. Бага-
тьох із них звільнили зі служби, позба-
вили військових звань, прав на вихідну 
допомогу, пенсійне забезпечення війсь-
ковослужбовця та користування мед-
закладами МОУ.

«Не просочилося»: так працюють 
схеми чи злочинні групи
 — Саме підполковник Ізварін бук-
вально за день до того, як я направив 
комісію на чолі з полковником Дмитром 
Марченком, був на цій базі, де формаль-
но здійснював перевірку, «не побачив-
ши» там нестачі понад 200 тонн паль-
ного. Він був або у змові з керівництвом 
бази, або непрофесійно виконував свої 
обов’язки, — наголосив Степан Полто-
рак. — Усі відповідні документи про по-

рушення кримінального провадження 
щодо незадовільного ставлення посадов-
цями Збройних сил до виконання своїх 
службових обов’язків і заподіяння тим 
збитків державі я особисто передав голо-
вному військовому прокурору України 
Анатолію Матіосу. Сподіваюся на пра-
вове рішення.
 «Один зі згаданих офіцерів циніч-
но пішов у відпустку, аби уникнути від-
повідальності та звернути провину на 
посадовця, якого залишив замість себе, 
— розповідає Дмитро Марченко. — Він 
висунув версію-виправдання, буцімто 
тисячотонна цистерна була пошкодже-
на і пальне з неї витекло. Ми перевірили 
таке припущення. Ємність розрахована 
на казематний тип зберігання (каземат 
виконують із цегли, бетону і його стінка 
розташована на відстані до 1 метра від 
несучої поверхні цистерни. Це роблять 
для її ізолювання від дії ґрунтових вод. 
— Авт.). Тобто, якби пальне витікало, 
воно накопичилося б у просторі навко-
ло цистерни. Комісія все оглянула й не 
те, що не знайшла там зниклої солярки, 
а й навіть не виявила ознак протікань. 
Тобто, ПММ, очевидно не просочилися у 
землю. Куди і з чиєї подачі зникло паль-
не, мають встановити правоохоронці».
 Міноборони продовжуватиме подіб-
ні перевірки, про результати яких неод-
мінно інформуватимуть громадськість. 
Приміром, одна з робочих груп має пе-
ревірити численні сигнали про те, що в 
районі проведення ООС підрозділам пос-
тавлено пальне неналежної якості.
 До речі, військова прокуратура Пів-
денного регіону вже почала криміналь-
не провадження за фактом викрадення 
ПММ з 46-го Об’єднаного центру забез-
печення як результату недбалого став-
лення військових службовців до вико-
нання своїх обов’язків, що спричинило 
тяжкі наслідки. Наглядова інстанція 
попередньо кваліфікує це криміналь-
не правопорушення за ч.3 ст. 410 та ч.3 
ст. 425 КК України. Досудове розсліду-
вання доручено слідчому управлінню 
ГУ Національної поліції в Одеській об-
ласті. ■

ОПЕРАЦІЯ «ЧИСТІ РУКИ»

Тиловий «землетрус»
Хто «випив» пальне на армійських складах та хто їстиме неякісну «тушонку»? 

■

Під час проведення слідчих заходів після перевірки в 46-му центрі забезпечення: «То, кажете, пальне саме «втекло»?».❙

Після виявлення такої гігантської нестачі одразу щезла матеріально 
відповідальна особа — прапорщик, який опікувався зберіганням 
цього пального. Причому зник не сам, а разом із книгами обліку. 



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 Чотири весілля

11.00 Одруження наосліп

12.55, 14.25, 15.55 Міняю 

жінку

17.00 Т/с «Моє чуже життя»

20.15 Комедія «Слуга 

народу»

22.20, 2.00 Т/с «Шерлок»

00.15 Драма «Життя і доля»

ІНТЕР

05.40 М/ф

06.10, 22.40 Слідство вели... 

07.00 Готуємо разом

08.00 Орел і решка. Рай і 

пекло

09.00 Орел і решка. 

Перезавантаження

10.00 Навколо М

11.00 Т/с «Що робить твоя 

дружина?»

13.00 Х/ф «Шукайте жінку»
16.10 Чекай на мене. Україна

17.40 Новини

18.00, 19.00, 4.00, 5.15 

Стосується кожного

20.00, 2.30 Подробиці

20.30 Т/с «Східні солодощі»

00.30 Х/ф «Гра в чотири 
руки»

03.05 Код доступу

03.20 Орел і решка

04.45 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, 2.10 Сьогодні

09.30, 3.00 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 «Громадянин Ніхто»

23.30 Х/ф «Смертельна 

гонка»

01.40 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

05.00 Абзац

06.54, 8.14 Kids Time

06.55 М/с «Хай живе король 

Джуліан»

08.15 М/ф «Елвін і бурундуки 

2»

10.00 Х/ф «Коти проти 
собак»

11.50 Х/ф «Коти проти 
собак: помста Кітті 
Галор»

13.20 Х/ф «Божевільні 
перегони»

15.15 Х/ф «Супернянь»
17.00 Х/ф «Супернянь-2»
19.00 Ревізор

21.30 Х/ф «Гола правда»
23.20 Х/ф «Крутий 

хлопець»
01.10 Т/с «Клініка»

02.55 Служба розшуку дітей

ICTV

04.00 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Т/с «Відділ 44»

04.50, 19.20 Надзвичайні 

новини 

05.40 Ранок у Великому Місті

06.30, 11.10, 12.20, 18.45, 

21.10 Факти

08.45 Надзвичайні новини. 

Підсумки

09.15 Антизомбі. Дайджест

10.10 Секретний фронт

12.45, 15.45 Х/ф «Штурм 
Білого дому»

16.20 Х/ф «Захоплення 
підземки 123»

20.20 Багач-Бідняк

21.30 Т/с «Шулер»

22.45 Т/с «Життя і пригоди 

Мішки Япончика»

00.45 Т/с «Таємниці та 

брехня»

02.30 Т/с «Морська поліція. 

Спецвідділ»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.30, 8.35 Огляд преси

06.50, 17.00 Час новин. Київ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 00.00, 

1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.30 Фінансовий тиждень

08.15, 13.35 Про військо

09.25, 17.45 Час громади

10.10, 11.10, 12.30 Трансляції 

суспільно-політичних 

подій

13.10 Акцент

14.10 Кендзьор

15.30, 16.10 Інформаційний 

день

17.10, 18.20, 19.25 

Інформаційний вечір

19.50 Дзеркало історії

22.00 БлогПост

23.00 «За Чай.com»

23.40 Агрокраїна

00.40, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15 Машина часу

02.10 Нові герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

06.30 Х/ф «Пацани»

08.20 Свідок. Агенти

08.50 Х/ф «Бомж»

10.45 Україна вражає

11.40 Кримінальні справи

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.50 

Свідок

12.50, 3.30 Речовий доказ

15.50, 16.50 Легенди карного 

розшуку

19.30 Т/с «Коломбо»

21.10, 1.10 Т/с «Перетинаючи 

межу»

23.45 Т/с «Кулагін і партнери»

03.20 Випадковий свідок

04.25 Правда життя. Професії

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Документальна 

програма «Іван 

Терещенко. Колекціонер 

справ благодійних»

06.25 ПРОФІЛАКТИКА 

КАНАЛУ (06.27 

— 14.00)

14.00 Документальний 

серіал «Бюджетний 

відпочинок». Відень

14.30 РадіоДень. 

14.55 Українська читанка. 

Любко Дереш

15.00 UA.МУЗИКА. Кліп 

15.10 РадіоДень. «Життя+» 

(ж. е. 15.10 — 15.30)

15.30 Хто в домі хазяїн? 

15.50 NA HI BA

16.00 UA.МУЗИКА. Кліп 

16.05 Світ навколо

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. «Твій 

час»/«Модуль знань»

16.50 Суспільний університет 

17.25 UA.МУЗИКА. Кліп 

17.30 Як дивитися кіно 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.30 Тема дня 

19.05 Документальний цикл 

#ВУКРАЇНІ

19.35 Українська нова 

хвиля. UA.КУЛЬТУРА 

на Одеському 

кінофестивалі

20.30 #МузLove з Любою 

Морозовою

21.15 Київський академічний 

Молодий театр. 

Самюель Беккет, 

«Чекаючи на Годо», 16+

23.00 РадіоДень. «Книжкова 

лавка. ТОП 7» 

23.55 Фольк-music 

00.55 Документальний 

серіал «Бюджетний 

відпочинок». Відень

01.20 Театр Гната Юри, або 

Майстер Часу

02.45 Львівський театр опери 

і балету. Вольфганг 

Амадей Моцарт, «Дон 

Жуан»

05.30 #МузLove з Любою 

Морозовою

СТБ

05.50 За живе!

07.00 Х/ф «И»

08.55 Х/ф «Чоловіча 

інтуїція»

11.10 Х/ф «Молода 

дружина»

13.10 Битва екстрасенсів

15.25 Містичні історії 

17.30, 22.00 Вікна-новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

19.55 Хата на тата

22.45 Т/с «Дурна кров»

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, 2.05 Нове «Шалене 

відео по-українськи»

09.05, 18.15 Спецкор

09.40, 18.50 ДжеДАІ

10.15, 19.25 Т/с «Команда»

14.05 Х/ф «План 

пограбування»

15.30 Х/ф «Чужі»

21.35 Т/с «Касл-5»

23.10 Х/ф «Поза законом»

01.10 Т/с «Моссад»

02.55 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 19.15, 21.15, 2.00 

Топ-матч

06.10, 2.10 «Інтер» — 

«Ліон». Міжнародний 

кубок чемпіонів

08.10 «Ліверпуль» — «Ман 

Сіті». ЧА

10.00 Великий футбол

11.45 «Десна» — 

«Олександрія». ЧУ

13.30, 14.20 Студія LIVE

14.00 Жеребкування стадії 

плей-оф. ЛЄ УЄФА

14.40 «Реал» — «Ювентус». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

16.30 Передмова до сезону. 

ЧА

17.25 «Маріуполь» — 

«Юргорден. ЛЄ УЄФА

19.25 «Львів» — «Ворскла». 

ЧУ

21.25 «Мілан» 

— «Барселона». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

23.15 Передмова до сезону. 

ЧА

00.10 «Арсенал-Київ» 

— «Маріуполь». ЧУ

04.00 «МЮ» — «Сток Сіті». 

ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Ман Сіті» 

— «Боруссія» (Д). 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

07.50, 9.50, 11.50, 13.50, 15.50 

Топ-матч

08.00 «Львів» — «Ворскла». 

ЧУ

10.00 «Реал» — «Ювентус». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

12.00 «МЮ» — «Сток Сіті». 

ЧА

14.00 «Інтер» — «Ліон». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

16.00 «Арсенал-Київ» 

— «Маріуполь». ЧУ

17.50, 1.40 Великий футбол

19.30, 3.20 Передмова до 

сезону. ЧА

20.25 «Баварія» — «ПСЖ». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

22.15 Світ Прем’єр-ліги

22.45 «Десна» — 

«Олександрія». ЧУ

00.30, 1.20 Студія LIVE

01.00 Жеребкування стадії 

плей-оф. ЛЄ УЄФА

04.15 «Маріуполь» — 

«Юргорден. ЛЄ УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.35, 14.00 Правда життя

08.35 Незвичайні культури

09.30, 16.50 Азія класу люкс

10.30 Там, де нас нема

11.30, 1.35 Україна: забута 

історія

12.15 Містична Україна

13.10 Таємниці дефіциту

15.00, 23.40 Смертельний 

двобій

15.55, 21.50 Полювання на 

рибу-монстра

17.50, 22.45 Цікаво.com

18.40 Битва цивілізацій

20.40, 0.30 Речовий доказ

К1

06.30 Top Shop

07.40 TiBi Абетка

07.50 Чи знаєте ви, що...

08.15 Т/с «Дикий ангел»

09.10, 12.00, 13.00, 14.00, 

20.00, 21.00, 0.45 Орел 

і решка

22.00 Вірю не вірю

23.00 Х/ф «Дітородні»

01.40 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

09.30 М/ф «Принц Єгипту»

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-2»

22.00 Готель «Галіція»

23.00 ЛавЛавCar

00.30 Т/с «Якось у казці»

01.30 Теорія зради

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 Д/ф «Спільноти 

тварин»

14.00 Перша шпальта

14.30 РадіоДень

15.00 Новини (сурдопереклад)

15.20 Лайфхак українською

15.30 Т/с «Гранд готель»

17.05 ЧЄ з легкої атлетики. 

Метання молота, 

чол., квал. гр.А, 100м. 

Стрибки у довжину, 

чол., Біг з бар’єрами 

400м. чол.

19.00 ЧЄ з легкої атлетики. 

Метання молота, чол., 

квал. гр.В, Штовхання 

ядра, чол., квал. гр.А та 

гр.В, 100м, жін.

20.40, 23.35, 2.00 ЧЄ з легкої 

атлетики

21.00, 5.10 Новини

21.25, 5.30 Новини. Спорт

21.40 Д/ф 

«Найекстремальніший»

22.40 Т/с «Монро»

23.25 День змагань. Підсумки

01.10 Інформаційна година
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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 Чотири весілля

11.00 Одруження наосліп

12.45, 14.15, 15.45 Міняю 

жінку

16.50 Т/с «Моє чуже життя»

20.15 Комедія «Слуга 

народу»

22.20, 1.50 Т/с «Шерлок»

00.15 Драма «Життя і доля»

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.10, 22.40 Слідство вели... 

07.00 Готуємо разом

08.00 Орел і решка. Рай і 

пекло

09.00 Орел і решка. 

Перезавантаження

10.00 Навколо М

11.00 Т/с «Що робить твоя 

дружина?»

13.00 Х/ф «Це я»
14.50, 15.50, 16.45 Речдок

17.40 Новини

18.00, 19.00, 4.00, 5.15 

Стосується кожного

20.00, 2.30 Подробиці

20.30 Т/с «Східні солодощі»

00.30 Х/ф «Матусин синок»
03.05 Код доступу

03.25 Сценарії кохання

04.45 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, 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 «Громадянин Ніхто»

23.30, 2.00 Т/с «CSI: 

кіберпростір»

01.30 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.35 Зона ночі

03.55 Абзац

05.44, 6.59 Kids Time

05.45 М/с «Хай живе король 

Джуліан»

07.00 Ревізор. Крамниці

11.00 Таємний агент

12.10 Таємний агент. Пост-

шоу

14.00 Дешево та сердито

16.20 Х/ф «Хто я?»

19.00 Хто зверху?

21.00 Х/ф «Молодята»

22.50 Зоряні яйця

00.45 Т/с «Клініка»

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.30, 8.45, 12.45, 15.45, 

18.45, 21.10 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35, 20.20 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини 

10.10 Багач-Бідняк. Реаліті-

шоу

11.10, 13.25 Х/ф «Подорож 
до центру Землі»

13.50 Х/ф «Джек і бобове 
дерево»

16.20 «На трьох»

16.30, 21.30 Т/с «Шулер»

22.50 Т/с «Життя і пригоди 

Мішки Япончика»

00.45 Т/с «Таємниці та 

брехня»

02.35 Т/с «Морська поліція. 

Спецвідділ»

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

05.30 Т/с «Допінг для ангелів»
07.05 Х/ф «У квадраті 45»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Гладіатор за 

наймом»
10.40 Кримінальні справи
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.55 

Свідок
12.50, 19.30 Т/с «Коломбо»
14.30, 3.45 Речовий доказ
15.50, 16.50 Легенди карного 

розшуку
21.10, 1.15 Т/с «Перетинаючи 

межу»
23.45 Т/с «Кулагін і партнери»
03.25 Випадковий свідок
04.45 Правда життя. Професії

UA.Культура

06.00 Гімн України 
06.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Елеонора 
Соловей (ч. 1)

07.00 Новини 
07.00 Погода
07.10 Лайфхак українською 
07.15 #ПроСлово з 

Олександром Ірванцем
07.30 UA.МУЗИКА. Кліпи
08.00 Новини 
08.05 Пізній ранок шоу
09.00 Новини 
09.05 Пізній ранок шоу
09.40 Погода
09.45 Світ навколо
09.50 Візитівки Полтавщини 
09.50 Українська читанка. 

Лариса Денисенко
10.00 #ПроСлово з Тетяною 

Стус
10.10 #Лайфхаки з української 

мови 
10.20 Лайфхак українською 
10.30 Хочу бути
11.00 UA.МУЗИКА. Кліп 
11.05 Львівський театр опери 

і балету. Цезар Пуні, 
«Есмеральда»

13.00 Київський академічний 
театр «Колесо». Ярослав 
Стельмах, «Гра на 
клавесині», 16+

14.30 РадіоДень. 
14.55 Українська читанка. 

Сергій Жадан 
15.00 UA.МУЗИКА. Кліп 
15.10 РадіоДень «Життя+» 
15.30 Хто в домі хазяїн? 

15.45 Хочу бути

16.05 Світ навколо

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. «Твій 

час»/«Модуль знань»

16.50 Суспільний університет 

17.25 UA.МУЗИКА. Кліп 

17.30 #МузLove з Любою 

Морозовою. 

18.00 Новини (із 

сурдоперекладом)

18.30 Тема дня 

19.05 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Елеонора 

Соловей 

19.35 Українська нова хвиля. 

UA.КУЛЬТУРА на 

Одеському кінофестивалі

20.30 #KіноWALL з Сергієм 

Тримбачем

21.00 Київський академічний 

Молодий театр. 

«Інкрустації». Поетична 

вистава за віршами Ліни 

Костенко

22.10 Національна опера 

України. Жорж Бізе, 

Родіон Щедрін, 

«Кармен-сюїта»

23.00 Новини

23.30 Тема дня

23.50 Фольк-music 

00.50 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Елеонора 

Соловей 

01.25 Театр Гната Юри, або 

Майстер Часу

01.50 Світло 

03.15 Діалог. Леонід 

Череватенко, ч. 2

03.40 Київський академічний 

Молодий театр. Іцхокас 

Мерас, «Попіл» 

05.30 #KіноWALL з Сергієм 

Тримбачем 

 

СТБ

06.35 За живе!

07.45 Х/ф «Закоханi жiнки»
10.00 МастерШеф

13.15 Битва екстрасенсів

15.25 Містичні історії 

17.30, 22.00 Вікна-новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

19.55 Слідство ведуть 

екстрасенси

22.45 Т/с «Дурна кров»

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, 2.50 Облом.UA.
09.35, 18.15 Спецкор
10.15, 18.50 ДжеДАІ
10.55, 17.15 Загублений світ
13.00, 1.10 Нове «Шалене відео 

по-українськи»
15.10 Х/ф «Викуп»
19.15 Т/с «Команда»
20.25 Кваліфікація ЛЧ 

«Славія» — «Динамо»
22.25 Т/с «Касл-5»
00.15 Т/с «Моссад»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 20.35 Топ-матч
06.10, 13.50 «Мілан» 

— «Барселона». 
Міжнародний кубок 
чемпіонів

08.10 «Брайтон» — «Челсі». 
ЧА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS

10.20 «Арсенал-Київ» 
— «Маріуполь». ЧУ

12.05 Великий футбол
16.00 «Львів» — «Ворскла». 

ЧУ
17.50 Передмова до сезону. ЧА
18.45 «Інтер» — «Ліон». 

Міжнародний кубок 
чемпіонів

20.40 «Десна» — 
«Олександрія». ЧУ

22.50 «Реал» — «Ювентус». 
Міжнародний кубок 
чемпіонів

00.40 «Маріуполь» — 
«Юргорден». ЛЄ УЄФА

02.25 «Челсі» — «Ліон». 
Міжнародний кубок 
чемпіонів

04.10 «Бернлі» — «МЮ». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Ліверпуль» 
— «Боруссія» (Д). 
Міжнародний кубок 
чемпіонів

07.50, 19.50, 21.50, 2.45, 5.30 
Топ-матч

08.00 «Десна» — 
«Олександрія». ЧУ

09.50,00.00 Передмова до 
сезону. ЧА

10.45 «Інтер» — «Ліон». 
Міжнародний кубок 
чемпіонів

12.35 «Бернлі» — «МЮ». ЧА
14.25 «Арсенал-Київ» 

— «Маріуполь». ЧУ
16.10 «Арсенал» — «Челсі». 

Міжнародний кубок 
чемпіонів

18.00 «Ліверпуль» — «Ман 
Сіті». ЧА

20.00 «Ювентус» — 
«Баварія». Міжнародний 
кубок чемпіонів

22.00 «Челсі» — «Ліон». 
Міжнародний кубок 
чемпіонів

00.55 «Тоттенгем» — 
«Арсенал». ЧА

03.00 «Реал» — «Рома». 
Міжнародний кубок 
чемпіонів

05.00 Світ Прем’єр-ліги

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.35, 14.00, 1.30 Правда життя

08.35 Незвичайні культури

09.30, 16.50 Азія класу люкс

10.30 Там, де нас нема

11.30 Україна: забута історія

12.15 Містична Україна

13.10 Таємниці дефіциту

15.00, 23.40 Смертельний 

двобій

15.55, 21.50 Полювання на 

рибу-монстра

17.50, 22.45 Цікаво.com

18.40 Битва цивілізацій

20.40, 0.30 Речовий доказ

05.40 Смарт-шоу

К1

06.30 Top Shop

07.40 TiBi Абетка

07.50 Чи знаєте ви, що...

08.15 Т/с «Дикий ангел»

09.10, 12.00, 13.00, 14.00, 

20.00, 21.00, 23.50 Орел 

і решка

22.00 Вірю не вірю

01.40 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

09.45 Х/ф «Братик і 
сестричка»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

12.00 Битва салонів

13.00, 21.00 Т/с «Село на 

мільйон-2»

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 ЛавЛавCar

00.30 Т/с «Якось у казці»

01.30 Теорія зради

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 Д/ф «Спільноти 

тварин»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

21.00 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.35 ЧЄ з легкої атлетики. 

Спорт. ходьба, 50 км, 

ж. ч, фінал. Метання 

диска, чол, квал, гр.А, В.

Біг з бар’єрами, 

400м.ч

14.35, 15.20, 23.00, 2.00 ЧЄ з 

легкої атлетики

15.00 Новини (сурдопереклад)

18.00, 1.10 Інформаційна 

година

19.00 Перший на селі

19.30, 21.20 ЧЄ з легкої 

атлетики. Фінали

22.50 День змагань. Підсумки
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Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити 
«Україну молоду» на вересень

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2018 рiк:

на місяць — 59 грн. 81 коп.,

на два місяці — 119 грн. 62 коп.,

до кінця року — 239 грн. 24 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 79 грн. 81 коп.,

на два місяці — 159 грн. 62 коп.,
до кінця року — 319 грн. 24 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 21 грн. 51 коп.,

на два місяці — 43 грн. 02 коп.,

до кінця року — 86 грн. 04 коп.

Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково за 
саму процедуру оформлення 
перед плати бере: на місяць 
— 2 грн. 45 коп., на квартал — 
5 грн. 65 коп., на півроку — 
6 грн. 87 коп.

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

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

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 19.30, 5.35 

ТСН

09.30 Чотири весілля

11.00 Одруження наосліп

12.50, 14.20, 15.50 Міняю 

жінку

16.55 Т/с «Моє чуже життя»

20.15 Комедія «Слуга 

народу»

22.20, 2.00 Т/с «Шерлок»

00.15 Драма «Життя і доля»

ІНТЕР

06.00 М/ф
06.10, 22.40 Слідство вели... 
07.00 Готуємо разом
08.00 Орел і решка. Рай і 

пекло
09.00 Орел і решка. 

Перезавантаження
10.00 Навколо М
11.00 Т/с «Що робить твоя 

дружина?»
13.00 Х/ф «Висота»
14.50, 15.50, 16.45 Речдок
17.40 Новини
18.00, 19.00, 4.00, 5.15 

Стосується кожного
20.00, 2.25 Подробиці
20.30 Т/с «Східні солодощі»
00.25 Х/ф «Такі красиві 

люди»
03.00 Код доступу
03.20 Сценарії кохання
04.45 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, 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 «Громадянин Ніхто»

23.30, 2.00 Т/с «CSI: 

кіберпростір»

01.30 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

03.20 Абзац

05.04, 5.59 Kids Time

05.05 М/с «Хай живе король 

Джуліан»

06.00 Ревізор. Крамниці

10.00 Дешево та сердито

17.00 Х/ф «Молодята»

19.00 Хто зверху?

21.00 Х/ф «Чому він?»

23.15 Зоряні яйця

01.00 Т/с «Клініка»

02.55 Служба розшуку дітей

ICTV

04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашинґтон
04.30, 8.45, 12.45, 15.45, 

18.45, 21.10 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35, 10.05 Громадянська 

оборона
06.30 Ранок у Великому Місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини 
11.05 Стоп-10
12.10, 13.25, 14.45, 16.25 

Х/ф «Джек і бобове 
дерево»

17.15 «На трьох»
17.30, 21.30 Т/с «Шулер»

20.20 Секретний фронт
22.45 Т/с «Життя і пригоди 

Мішки Япончика»
00.45 Т/с «Таємниці та 

брехня»
02.35 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, 0.00, 

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

05.55 Х/ф «Постріл у труні»
08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Кохана жінка 
механіка Гаврилова»

10.40 Кримінальні справи

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.55 

Свідок

12.50, 19.30 Т/с «Коломбо»

14.30, 3.30 Речовий доказ

15.50, 16.50 Легенди карного 

розшуку

21.10, 1.15 Т/с «Перетинаючи 

межу»

23.45 Т/с «Кулагін і партнери»

03.25 Випадковий свідок

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Діалог Василь 

Герасим’юк — 

Елеонора Соловей (ч. 2)

07.00 Новини 

07.00 Погода

07.10 Лайфхак українською

07.15 #ПроСлово з 

Олександром Ірванцем

07.30 UA.МУЗИКА. Кліпи

08.00 Новини 

08.05 Пізній ранок шоу

09.00 Новини 

09.05 Пізній ранок шоу

09.40 Погода

09.45 Світ навколо

09.50 Візитівки Полтавщини 

09.55 Українська читанка. 

Тарас Прохасько

10.00 #ПроСлово з 

Олександром Ірванцем

10.10 #Лайфхаки з 

української мови 

10.20 Лайфхак українською 

10.35 Школа Мері Поппінс

11.00 UA.МУЗИКА. Кліп 

11.05 Київський академічний 

Молодий театр. 

«Інкрустації». Поетична 

вистава за віршами 

Ліни Костенко

12.05 Львівський академічний 

театр ім. Леся Курбаса. 

Леся Українка, «Лісова 

пісня»

14.30 РадіоДень

14.50 Українська читанка. 

Лариса Денисенко

15.05 UA.МУЗИКА. Кліп 

15.10 РадіоДень «Життя+» 

15.30 Хто в домі хазяїн? 

15.45 Школа Мері Поппінс

16.05 Світ навколо

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. «Твій 

час»/«Модуль знань»

16.50 Суспільний університет 

17.25 UA.МУЗИКА. Кліп 

17.30 #KіноWALL з Сергієм 

Тримбачем 

18.00 Новини

18.30 Тема дня

19.05 Документальний цикл 

«Пліч-о-пліч» 

19.25 Українська нова 

хвиля. UA.КУЛЬТУРА 

на Одеському 

кінофестивалі

20.30 #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим

21.00 Київський академічний 

театр «Колесо». Жан 

Батист Мольєр «Уявно 

хворий»

23.00 Новини

23.30 Тема дня

23.50 Фольк-music 

00.50 52 вікенди 

01.15 Документальна 

програма «Бюджетний 

відпочинок». Берлін 

01.45 Розсекречена історія

02.45 Діалог. Леонід 

Череватенко

03.45 Київський академічний 

Молодий театр. 

«Інкрустації». Поетична 

вистава за віршами 

Ліни Костенко

04.50 Книжковий арсенал. P. S 

05.30 #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим

 

СТБ

06.20 За живе!

07.30 Х/ф «Закоханi жiнки»
09.40 МастерШеф

13.05 Битва екстрасенсів

15.25 Містичні історії 

17.30, 22.00 Вікна-новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

22.45 Т/с «Дурна кров»

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, 1.55 Нове «Шалене 

відео по-українськи»

09.35, 18.15 Спецкор

10.15, 18.50 ДжеДАІ

10.55, 17.15 Загублений світ

12.55 Помста природи

13.15 Х/ф «Нестерпний 
біль»

15.20 Х/ф «Чистилище»
19.25 Т/с «Команда»

21.35, 23.10 Т/с «Касл-5»

01.00 Т/с «Моссад»

03.10 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 17.50 Топ-матч

06.10, 20.40 «Арсенал-Київ» 

— «Маріуполь». ЧУ

08.10 «Ман Сіті» — 

«Ньюкасл». ЧА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20, 22.50 «Реал» — 

«Рома». Міжнародний 

кубок чемпіонів

12.05, 0.40 «Львів» — 

«Ворскла». ЧУ

13.50 «Челсі» — «Ліон». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

16.00 «Десна» — 

«Олександрія». ЧУ

17.55 «Мілан» 

— «Барселона». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

19.45 Передмова до сезону. 

ЧА

02.25 «Бенфіка» — «Ліон». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

04.10 «Саутгемптон» 

— «Тоттенгем». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Боруссія» (Д) 

— «Бенфіка». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

08.00 «Маріуполь» — 

«Юргорден. ЛЄ УЄФА

09.50, 11.50, 16.35, 18.55, 

21.45, 23.50, 1.50, 3.50 

Топ-матч

10.00, 4.00 «Челсі» — 

«Ліон». Міжнародний 

кубок чемпіонів

12.00 «Саутгемптон» 

— «Тоттенгем». ЧА

13.50 Передмова до сезону. 

ЧА

14.45 «Реал» — «Рома». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

17.05 «Ман Сіті» — 

«Ньюкасл». ЧА

19.25 «Рома» 

— «Тоттенгем». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

21.15 Світ Прем’єр-ліги

22.00 «Десна» — 

«Олександрія». ЧУ

00.00 «Тоттенгем» — 

«Мілан». Міжнародний 

кубок чемпіонів

02.00 «Ньюкасл» — «МЮ». 

ЧА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.35, 14.00 Правда життя

08.35 Дикі острови

09.30, 16.50 Азія класу люкс

10.30 Там, де нас нема

11.30 Україна: забута історія

12.15 Містична Україна

13.10 Таємниці дефіциту

15.00 Смертельний двобій

15.55, 21.50 Полювання на 

рибу-монстра

17.50, 22.45 Цікаво.com

18.40 Битва цивілізацій

20.40, 0.30 Речовий доказ

23.40 Великі тирани

01.30 Брама часу

К1

06.30 Top Shop

07.40 TiBi Абетка

07.50 Чи знаєте ви, що...

08.15 Т/с «Дикий ангел»

09.10, 9.10, 12.00, 13.00, 

14.00, 20.00, 21.00, 

00.00, 0.50 Орел і 

решка

22.00 Вірю не Вірю

01.45 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

09.30 Х/ф «Мавп’ячі 

витівки»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

12.00 Битва салонів

13.00, 21.00 Т/с «Село на 

мільйон-2»

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 ЛавЛавCar

00.30 Т/с «Якось у казці»

01.30 Теорія зради

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 Д/ф «Спільноти 

тварин»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

21.00 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.35 М/с «Гон»

09.50 Додолики

10.00 Хто в домі господар?

10.35 Телепродаж

11.10 ЧЄ з легкої атлетики. Біг 

з бар’єрами, 100 м. жін., 

200 м, чол., Потрійний 

стрибок, жін., квал. 

400 м.

13.00, 15.00 Новини 

(сурдопереклад)

13.05 ЧЄ з легкої атлетики. 

1500 м, чол., квал.

Метання списа, чол., 

квал, гр.А

15.25 ЧЄ з легкої атлетики. 

Метання списа, чол., 

квал., гр.В

16.15, 19.00, 23.55, 2.00 ЧЄ з 

легкої атлетики

18.00, 1.10 Інформаційна 

година

19.25 ЧЄ з легкої атлетики. 

Стрибки в висоту, жін, 

квал

21.30 ЧЄ з легкої атлетики. 

Фінали

23.45 День змагань. Підсумки
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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 Чотири весілля

11.00 Одруження наосліп

12.55, 14.20, 15.50 Міняю 

жінку

16.55 Т/с «Моє чуже життя»

20.15 Комедія «Слуга 

народу»

22.20, 1.50 Т/с «Шерлок»

00.15 Драма «Життя і доля»

ІНТЕР

06.00, 3.20 М/ф

06.15, 22.40 Слідство вели... 

07.00 Готуємо разом

08.00 Орел і решка. Рай і 

пекло

09.00 Орел і решка. 

Перезавантаження

10.00 Навколо М

11.00 Т/с «Що робить твоя 

дружина?»

13.00 Х/ф «Альошчина 
любов»

14.50, 15.50, 16.45 Речдок

17.40 Новини

18.00, 19.00, 4.05, 5.15 

Стосується кожного

20.00, 2.25 Подробиці

20.30 Т/с «Східні солодощі»

00.30 Х/ф «Хроніки зради»
03.00 Код доступу

04.45 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, 3.45 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 «Громадянин Ніхто»

23.20 Контролер

00.00, 2.15 Т/с «CSI: 

кіберпростір»

01.45 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.45 Зона ночі

03.20 Абзац

05.04, 5.59 Kids Time

05.05 М/с «Хай живе король 

Джуліан»

06.00 Ревізор. Крамниці

10.00 Дешево та сердито

16.45 Х/ф «Чому він?»

19.00 Хто зверху?

21.00 Х/ф «Училка»

22.50 Зоряні яйця

00.50 Т/с «Клініка»

02.40 Служба розшуку дітей

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.25 Студія Вашингтон

04.30, 8.45, 12.45, 15.45, 

18.45, 21.10 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини 

10.05 Секретний фронт

11.05 Стоп-10

12.05, 13.20 Х/ф «Джек і 
бобове дерево»

14.30 Т/с «Життя і пригоди 

Мішки Япончика»

17.20 «На трьох»

17.30, 21.30 Т/с «Шулер»

20.20 Інсайдер

22.50 Т/с «Життя і пригоди 

Мішки Япончика»

00.50 Т/с «Таємниці та 

брехня»

02.40 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, 0.00, 

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

05.00, 4.05 Правда життя. 

Професії

06.15 Х/ф «Алмази шаха»
08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Скринька Марії 
Медічі»

10.40 Кримінальні справи

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.55 

Свідок

12.50, 19.30 Т/с «Коломбо»

14.30, 3.35 Речовий доказ

15.50, 16.50 Легенди карного 

розшуку

21.10, 1.15 Т/с «Перетинаючи 

межу»

23.45 Т/с «Кулагін і партнери»

03.25 Випадковий свідок

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Діалог Василь 

Герасим’юк — 

Елеонора Соловей (ч. 3)

07.00 Новини 

07.00 Погода

07.10 Лайфхак українською 

07.15 #ПроСлово з 

Олександром Ірванцем

07.30 UA.МУЗИКА. Кліпи

08.00 Новини 

08.05 Пізній ранок шоу

09.00 Новини 

09.05 Пізній ранок шоу

09.40 Погода

09.45 Світ навколо

09.45 Візитівки Полтавщини 

09.55 Українська читанка. 

Артем Чапай

10.00 #ПроСлово з Сашею 

Кольцовою

10.15 #Лайфхаки з 

української мови 

10.25 Лайфхак українською 

10.30 Як це? 

11.00 UA.МУЗИКА. Кліп 

11.05 Київський академічний 

театр «Колесо». Жан 

Батист Мольєр, «Уявно 

хворий»

13.00 Національний центр 

театрального мистецтва 

ім. Леся Курбаса. Теа 

Дорн «Marleni. Пруські 

діви, волоссям білі, мов 

сталь»

14.30 РадіоДень

14.50 Українська читанка. 

Тарас Прохасько

15.00 UA.МУЗИКА. Кліп 

15.10 РадіоДень. «Життя+» 

15.30 Хто в домі хазяїн? 

15.45 Як це? 

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. «Твій 

час»/«Модуль знань»

16.50 Суспільний університет 

17.25 UA.МУЗИКА. Кліп 

17.30 #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим

18.00 Новини

18.30 Тема дня

19.05 Громадське. Інтерв`ю. 

Френсіс Фукуяма

19.35 Українська нова 

хвиля. UA.КУЛЬТУРА 

на Одеському 

кінофестивал

20.30 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом

21.00 Київський національний 

академічний театр 

оперети. Моцарт 

underground 

22.30 Документальний цикл 

«Перегмоги України». 

Скіфія. Царство 

курганів

23.00 Новини

23.30 Тема дня

23.50 Фольк-music 

00.50 РадіоДень на 

«Книжковому арсеналі» 

(повтор)

01.45 Війна і мир 

02.25 Українська читанка. 

Тарас Прохасько

02.45 Діалог. Леонід 

Череватенко

03.45 Київський академічний 

Молодий театр. Іван 

Карпенко-Карий, 

«Зачарований», 16+

05.30 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом

 

СТБ

05.50 За живе!

07.00 Х/ф «Закоханi жiнки»
09.15 МастерШеф

13.10 Битва екстрасенсів

15.25 Містичні історії 

17.30, 22.00 Вікна-новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

19.55, 0.45 Я соромлюсь свого 

тіла

22.45 Х/ф «Я щаслива»

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

10.15, 18.50 ДжеДАІ

10.55, 17.15 Загублений світ

12.55, 2.50 Облом.UA.

15.15 Х/ф «Общак»
19.15 Т/с «Команда»

21.25 Кваліфікація ЛЄ 

«Зоря»-»Брага»

23.25 Т/с «Касл-5»

00.20 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 17.50, 20.10 Топ-

матч

06.10, 22.50 «Десна» 

— «Олександрія». ЧУ

08.10 «Свонсі» — 

«Ліверпуль». ЧА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 «Маріуполь» — 

«Юргорден. ЛЄ УЄФА

12.05, 2.25 «Арсенал-Київ» 

— «Маріуполь». ЧУ

13.50 «Інтер» — «Ліон». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

16.00 «Реал» — «Рома». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

18.20 «Львів» — «Ворскла». 

ЧУ

20.40 «Челсі» — «Ліон». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

00.40 «Мілан» 

— «Барселона». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

04.10 «Ман Сіті» — «Вест 

Бромвіч». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Ман Сіті» 

— «Ліверпуль». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

07.50 Передмова до сезону. 

ЧА

08.45, 22.00 «Арсенал-Київ» 

— «Маріуполь». ЧУ

10.35 «МЮ» — «Реал». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

12.20 «Ман Сіті» — «Вест 

Бромвіч». ЧА

14.10 «Львів» — «Ворскла». 

ЧУ

16.00 «ПСЖ» — «Атлетіко». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

17.50, 23.50, 1.50, 3.50 Топ-

матч

18.00 «Свонсі» — 

«Ліверпуль». ЧА

19.50 «Мілан» — «МЮ». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

00.00 «Реал» — «Рома». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

02.00 «МЮ» — «Челсі». ЧА

04.00 «Десна» — 

«Олександрія». ЧУ

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.35, 14.00 Правда життя

08.35 Дикі острови

09.30, 16.50 Азія класу люкс

10.30 Там, де нас нема

11.30 Україна: забута історія

12.15 Містична Україна

13.10 Аджимушкай. 

Підземелля смерті

15.00 Смертельний двобій

15.55, 21.50 Полювання на 

рибу-монстра

17.50, 22.45 Цікаво.com

18.40 Битва цивілізацій

20.40 Речовий доказ

23.40 Наземні битви

00.30 Війна всередині нас

04.30 Ліліпути

05.20 Професія — альфонс

К1

06.30 Top Shop

07.40 TiBi Абетка

07.50 Чи знаєте ви, що...

08.15 Т/с «Дикий ангел»

09.10, 9.10, 12.00, 13.00, 

14.00, 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 «Хоробрий 
кравчик»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

12.00 Битва салонів

13.00, 21.00 Т/с «Село на 

мільйон-2»

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 ЛавЛавCar

02.00 БарДак

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 Д/ф «Спільноти 

тварин»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

21.00 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.35 М/с «Гон»

09.45 Додолики

10.10 Телепродаж

10.30 ЧЄ з легкої атлетики. 

Метання диска, жін., 

квал., гр.А. Стрибки в 

довжину, жін., квал.

12.00 ЧЄ з легкої атлетики. Біг 

з бар’єрами, 110 м, чол. 

Метання диска, жін., 

квал., гр.В. 800 м, чол.

13.00 Новини (сурдопереклад)

13.30 ЧЄ з легкої атлетики. 

Метання списа, жін., 

квал., гр.А

14.25, 16.00, 23.00, 2.00 ЧЄ з 

легкої атлетики

15.00 ЧЄ з легкої атлетики. 

Метання списа, жін., 

квал, гр.В

18.00, 1.10 Інформаційна 

година

19.00 #ВУКРАЇНІ

19.30 Схеми. Корупція в 

деталях

20.15, 21.20 ЧЄ з легкої 

атлетики. Фінали

22.50 День змагань. Підсумки
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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 Чотири весілля

11.00 Одруження наосліп

12.55, 14.20, 15.55 Міняю 

жінку

17.00 Т/с «Моє чуже життя»

20.15, 23.05 Ліга сміху

01.45, 4.35 Ігри приколів

ІНТЕР

06.00 М/ф
06.10, 23.00 Слідство вели... 
07.00 Готуємо разом
08.00 Орел і решка. Рай і 

пекло
09.00 Орел і решка. 

Перезавантаження
10.00 Навколо М
11.00 Т/с «Що робить твоя 

дружина?»
13.00 Х/ф «Дівчина з 

гітарою»
14.50, 15.50, 16.45, 2.10 

Речдок
17.40 Новини
18.00 Стосується кожного
20.00, 5.25 Подробиці
20.30 Творчий вечір 

К. Меладзе 
00.50 Х/ф «Веселі 

Жабокричі»
04.15 Д/ф «Софія Ротару: 

секрети її успіху»
04.55 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, 4.55 Зоряний шлях

10.30, 3.15 Реальна містика

12.30 Х/ф «Погана сусідка»

14.30, 15.25 Т/с «Ласкаво 

просимо на Канари»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «Громадянин Ніхто»

23.20 По слідах

00.00 Т/с «CSI: кіберпростір»

02.00 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

04.00 Абзац

05.54, 7.09 Kids Time

05.55 М/с «Хай живе король 

Джуліан»

07.10, 19.00 Хто зверху?

17.00 Х/ф «Гола правда»

21.00 Х/ф «Непрохані 

гості»

23.10 Вар’яти

01.00 Т/с «Клініка»

02.55 Служба розшуку 

дітей

ICTV

04.05 Скарб нації

04.15 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.30, 8.45, 12.45, 15.45, 

18.45, 21.10, 2.55 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини 

10.10 Інсайдер

11.10 Стоп-10

12.10, 13.20, 16.20 Х/ф 

«Обличчя зі шрамом»

16.45, 21.30 «На трьох»

17.30 Т/с «Шулер»

20.20 Антизомбі

01.25 Т/с «Таємниці та 

брехня»

02.15 Т/с «Північний вітер»

03.15 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, 0.00, 

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

05.15 Х/ф «Грішник»
06.50 Х/ф «Мільйони 

Ферфакса»
08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Право на 
постріл»

10.40 Кримінальні справи

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.55 

Свідок

12.50, 19.30 Т/с «Коломбо»

14.30, 3.10 Речовий доказ

15.50, 16.50 Легенди карного 

розшуку

21.10, 1.15 Т/с «Перетинаючи 

межу»

23.45 Т/с «Кулагін і партнери»

02.35 Випадковий свідок

03.40 Правда життя. Професії

04.50 Х/ф «Особлива 
думка»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Вадим 

Пепа

07.00 Новини 

07.00 Погода

07.10 Лайфхак українською 

07.15 #ПроСлово з 

Олександром Ірванцем

07.30 UA.МУЗИКА. Кліпи

08.00 Новини 

08.05 Пізній ранок шоу

09.00 Новини 

09.05 Пізній ранок шоу

09.40 Погода

09.45 Світ навколо

09.45 Візитівки Полтавщини 

09.50 Українська читанка. 

Любко Дереш

10.00 #ПроСлово з Оксаною 

Забужко

10.10 #Лайфхаки з 

української мови 

10.20 Лайфхак українською 

10.35 Додолики. Лялькове 

шоу 

11.00 UA.МУЗИКА. Кліп 

11.05 Київський національний 

академічний театр 

оперети. Моцарт, 

underground 

12.40 Київський академічний 

Молодий театр. 

Самюель Беккет, 

«Чекаючи на Годо», 16+

14.30 РадіоДень

14.55 Українська читанка. 

Артем Чапай

15.05 UA.МУЗИКА. Кліп 

15.10 РадіоДень

15.35 Хто в домі хазяїн? 

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. «Твій 

час»/«Модуль знань»

16.50 Суспільний університет 

17.20 UA.МУЗИКА. Кліп 

17.30 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом

18.00 Новини

18.30 Тема дня

19.05 Букоголіки 

19.35 Українська нова 

хвиля. UA.КУЛЬТУРА 

на Одеському 

кінофестивалі

20.30 Як дивитися кіно 

21.00 Національна опера 

України. Семен 

Гулак-Артемовський, 

«Запорожець за 

Дунаєм» 

23.00 Новини

23.30 Тема дня

23.50 Фольк-music 

00.50 Документальна 

програма «Біографії 

великих. Залізна леді 

Британії»

01.45 Букоголіки 

02.15 Книжковий арсенал. P. S 

02.45 Діалог. Леонід 

Череватенко

03.40 Київський академічний 

театр «Колесо». Жан 

Батист Мольєр «Уявно 

хворий»

05.30 Як дивитися кіно

 

СТБ

06.35 Х/ф «Чоловіча 
інтуїція»

08.45 Х/ф «Моя старша 
сестра»

10.40 Х/ф «Закоханi жiнки»
17.30, 22.00 Вiкна-новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00 Х/ф «Джентльмени 
удачі»

22.45 Х/ф «Zolushka. ru»

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 Вересня

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, 17.15 Загублений світ

13.00 Т/с «Сліди апостолів»

19.25 Т/с «Перевізник»

23.20 Змішані єдиноборства. 

UFC № 209

01.40 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 17.50, 22.15 Топ-

матч

06.10 «Львів» — «Ворскла». 

ЧУ

08.10 «Свонсі» — 

«Арсенал». ЧА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 «Десна» — 

«Олександрія». ЧУ

12.05 «Челсі» — «Ліон». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

13.50 «Арсенал-Київ» 

— «Маріуполь». ЧУ

16.00 «Реал» — «Ювентус». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

18.00, 3.25 Світ Прем’єр-ліги

18.30, 20.55 Тур ONLINE

18.55 «Олімпік» — «Львів». 

ЧУ

21.20, 0.40 Передмова до 

сезону. ЧА

22.50 «Мілан» 

— «Барселона». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

01.35 «МЮ» — «Лестер». ЧА

03.55 «Ліверпуль» — 

«Тоттенгем». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Атлетіко» 

— «Арсенал». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

08.00 «Реал» — «Рома». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

09.50, 11.50, 13.50, 1.50, 3.50 

Топ-матч

10.00 «Мілан» 

— «Барселона». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

12.00 «Ліверпуль» — 

«Тоттенгем». ЧА

13.55 «Десна» — 

«Олександрія». ЧУ

15.45 Світ Прем’єр-ліги

16.15 «Барселона» — 

«Рома». Міжнародний 

кубок чемпіонів

18.00 «Свонсі» — 

«Арсенал». ЧА

19.50 «Бенфіка» 

— «Ювентус». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

21.50 «МЮ» — «Лестер». ЧА

00.00 «Олімпік» — «Львів». 

ЧУ

02.00 «Челсі» — «Вест 

Бромвіч». ЧА

04.00 «ПСЖ» — «Атлетіко». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.35, 14.00 Правда життя

08.35 Дикі острови

09.30, 16.50 Азія класу люкс

10.30 Там, де нас нема

11.30 Україна: забута історія

12.15 Містична Україна

13.10 Місто, яке зрадили

15.00 Великі тирани

15.55, 21.50 Полювання на 

рибу-монстра

17.50, 22.45 Цікаво.com

18.40 Битва цивілізацій

20.40, 0.30 Речовий доказ

23.40 Наземні битви

01.30 Бандитський Київ

К1

06.30 Top Shop

07.40 TiBi Абетка

07.50 Чи знаєте ви, що...

08.15 Т/с «Дикий ангел»

09.10, 12.00, 13.00, 14.00, 

20.00, 21.00, 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 «Принци 
повітря»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

12.00 Битва салонів

13.00 Т/с «Село 

на мільйон-2»

14.00, 19.30, 20.30 Одного 

разу під Полтавою

15.00, 3.35 Віталька

16.00, 2.45 Панянка-селянка

17.00 Чотири весілля

18.00, 19.00, 20.00 Танька і 

Володька

18.30 Країна У

21.00 М/ф «Льодовиковий 

період-2: глобальне 

потепління»

22.45 Х/ф «Факультет»
00.45 Т/с «Якось у казці»

01.45 17+

02.15 БарДак

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 Д/ф «Спільноти 

тварин»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

21.00 Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.35 М/с «Гон»

09.45 Додолики

10.00 Хто в домі господар?

10.35 Телепродаж

11.00 ЧЄ з легкої атлетики. 

Метання молота, 

жін., квал, гр.А. 

Семиборство, жін., 

Стрибок у довжину. 

Стрибки з жердиною, 

чол., квал. 200 м, жін. 

3000 м з перешкодами. 

жін., квал. Семиборство, 

жін., Метання списа, 

гр.А. 4х400 м, чол., жін.

15.00 Новини (сурдопереклад)

15.05 ЧЄ з легкої атлетики. 

Семиборство, жін., 

метання списа, гр.В

15.50, 21.20, 23.05, 2.00 ЧЄ з 

легкої атлетики

18.00, 1.10 Інформаційна 

година

18.50 VoxCheck

19.00 Букоголіки

19.30 Перша шпальта

20.10 ЧЄ з легкої атлетики. 

Біг з бар’єрами, 110 м, 

чол., півфінал. Стрибки 

у висоту, жін., фінал. 

800 м, чол., півфінал

22.55 День змагань. Підсумки

00.40 Схеми. Корупція в 

деталях
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 19.30 ТСН

06.40 Гроші

08.00 Сніданок. Вихідний

10.05 Життя без обману

11.20, 23.25 Світське життя. 

Дайджест

12.25 Мелодрама «Гроза над 

тихоріччям»

16.35, 21.20 Вечірній квартал

18.30, 4.55 Розсміши коміка

20.15 Українські сенсації

00.20 Ліга сміху

05.40 М/ф

ІНТЕР

06.00, 4.15 М/ф

06.30 Чекай на мене. Україна

08.00 Х/ф «Травневі зірки»
10.00 Х/ф «Справа була в 

Пенькові»
12.00 Х/ф «Доживемо до 

понеділка»
14.10 Х/ф «А зорі тут 

тихі...»
18.00, 20.30 Т/с «Один в полі 

воїн»

20.00, 2.25 Подробиці

23.00 Т/с «Я — охоронець»

02.55 Д/ф «Зиновій Гердт. Я 

не комік»

03.30 Стосується кожного

05.00 Top Shop

05.30 Подробиці

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00, 3.15 

Сьогодні

07.15, 15.20 Т/с «Громадянин 

Ніхто»

18.15, 19.40 Т/с «Я тебе 

нікому не віддам»

23.00, 2.30 Т/с «Ворожка»

02.00 Телемагазин

03.55 Реальна містика

05.30 Зоряний шлях

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.20 Зона ночі

05.59, 7.59 Kids Time

06.00 М/с «Лунтик і його 

друзі»

08.00 Дешево та сердито

09.15 Хто зверху?

19.00 Х/ф «Пригоди 

Паддінгтона»

21.00 Х/ф «Ціпочка»

23.00 Х/ф «Брати з 

Грімсбі»

00.30 Х/ф «Училка»

ICTV

04.55 Скарб нації

05.05 Еврика!

05.10, 12.45, 18.45 Факти

05.35 Більше ніж правда

07.25 Я зняв!

09.20 Дизель-шоу

10.45, 11.45 Вижити разом з 

Голтісом

13.00 «На трьох»

16.55 Х/ф «Клуб шпигунів»

19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки 

20.05 Х/ф «Перевізник-3»

22.05 Х/ф «Перевізник. 

Спадщина»

00.00 Х/ф «Швидше за 

кулю»

01.55 Т/с «Морська поліція. 

Спецвідділ»

03.20 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, 2400, 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 Медсестри-вбивці. 

Злочини у лікарні

23.15 Фінансовий тиждень

23.30 Кордон держави

00.20 Хроніка тижня

03.20 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Діалоги з Патріархом

НТН

06.15 Х/ф «Інспектор 
Лосєв»

10.15 Х/ф «В останню 
чергу»

12.00 Свідок. Агенти

12.40, 3.50 Речовий доказ

15.40 Склад злочину

17.10 Переломні 80-ті

19.00, 3.05 Свідок

19.30 Х/ф «Людина-
амфібія»

21.30 Х/ф «Полювання за 
тінню»

23.30 Х/ф «Чорне море»
01.40 Таємниці кримінального 

світу

03.35 Випадковий свідок

04.20 Легенди бандитської 

Одеси

04.45 Х/ф «Жіночі радощі 
та печалі»

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Територія Кіно. Богдан 

Бенюк

07.00 Новини 

07.10 Документальна 

програма «Біографії 

великих. Залізна леді 

Британії»

08.00 Новини 

08.05 Світ навколо

08.05 Казки Лiрника Сашка 

08.30 Хочу бути. 

08.45 Мистецькі історії

09.00 Новини 

09.05 Хто в домі хазяїн? 

09.35 Погода

09.40 Фольк-music. Діти 

10.20 Двоколісні хроніки

11.05 Київський академічний 

Молодий театр. 

Людмила Розумовська 

«Русалонька»

12.30 Національна опера 

України. Семен 

Гулак-Артемовський 

«Запорожець за 

Дунаєм» 

14.25 Документальний цикл 

#ВУКРАЇНІ

14.55 Лайфхак українською 

15.05 Як це? 

15.30 NA HI BA 

15.40 Суспільний університет 

16.05 Світ навколо

16.10 РадіоДень. «Книжкова 

лавка. ТОП-7»

17.05 Документальний серіал 

«Незвідані шляхи»

18.00 Міжнародний день 

джазу/телевізійна 

версія

18.50 Поетична сторінка від 

Василя Герасим’юка. 

Богдан Антонич. 

19.05 Сильна доля

20.00 «Книжковий арсенал». P. S 

20.30 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом. 

20.40 Національний центр 

театрального мистецтва 

ім. Леся Курбаса, 

«Украдене щастя»

22.20 Документальна 

програма «Одеський 

оперний «…нехай 

корабель пливе…» ч. 1

23.00 Концерт Марії Бурмаки 

«Нове та улюблене»

23.50 Національна опера 

України. Джакомо 

Пуччіні, «Джанні Скіккі»

00.50 Київський академічний 

Молодий театр. Жорді 

Гальсеран, «Метод 

Гронхольма», 16+

02.45 Діалог. Леонід 

Череватенко

03.40 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом. 

03.50 Національний центр 

театрального мистецтва 

ім. Леся Курбаса, 

«Украдене щастя»

05.30 РадіоДень на 

«Книжковому арсеналі»

 

СТБ

05.45 Х/ф «Молода 
дружина»

07.35 Караоке на майдані

08.35 Все буде смачно!

10.30 Х/ф «Моя старша 
сестра»

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

17.10 Х/ф «Джентльмени 
удачі»

19.00 Х/ф «Два полюси 
любові»

02.05 Слідство ведуть 

екстрасенси

ПРЯМИЙ

09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 

18.00 «Репортер». 

Новини

09.20 «Золотий гусак.» NEW

10.00 Концерт

11.25 Події

12.15 «Ехо України»

13.15, 15.10, 16.10 Прямий 

ефір 

14.15 Споживач

17.00 Політична кухня

18.15 Культурна дипломатія

19.00 Він і Вона

20.00, 23.00 МЕМ

21.00 THE WEEK Міжнародний 

огляд тижня

22.00 Закрита зона

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 102. Поліція

08.55 “Угон” по-нашому

11.05 Загублений світ

17.10 Х/ф «Чужі»
20.00 Х/ф «Чужий-3»
22.10 Х/ф «Кур’єр»
00.00 Х/ф «Фабрика 

футбольних 
хуліганів»

01.50 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

02.40 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 «Реал» — «Ювентус». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

07.45, 21.30 «Світ 

Прем’єр-ліги

08.15 «Челсі» — «Ліон». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

10.00, 15.40, 22.50 «Футбол 

NEWS

10.20 «Олімпік» — «Львів». 

ЧУ

12.05 «МЮ» — «Лестер». ЧА

13.55 «Реал» — «Рома». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

16.00 Передмова до сезону. 

ЧА

16.55 «Гаддерсфілд» 

— «Челсі». ЧА

19.00, 1.50, 3.50 Топ-матч

19.20 «Вулвергемптон» 

— «Евертон». ЧА

22.00 «Атлетіко» — «Інтер». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

00.00 «Маріуполь» — 

«Динамо». ЧУ

02.00 «Ньюкасл» — 

«Тоттенгем». ЧА

04.00 «Шахтар» — 

«Ворскла». ЧУ

ФУТБОЛ-2

06.00 «Челсі» — «Інтер». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

08.00 «МЮ» — «Лестер». ЧА

09.50 ЧА. Передмова до туру

10.20 «Ліверпуль» 

— «Боруссія» (Д). 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

12.05 «Челсі» — «Ліон». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

13.50 ЧА. Передмова до туру

14.20 «Ньюкасл» — 

«Тоттенгем». ЧА

16.30, 18.55, 21.25 Тур ONLINE

16.55 «Маріуполь» — 

«Динамо». ЧУ

19.25 «Шахтар» — 

«Ворскла». ЧУ

20.15 Футбол NEWS

21.50 «Гаддерсфілд» 

— «Челсі». ЧА

23.40, 1.45, 3.50 Топ-матч

23.55 «Вулвергемптон» 

— «Евертон». ЧА

02.00 «Олімпік» — «Львів». 

ЧУ

04.00 «Атлетіко» — «Інтер». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.20 Скарб.UA

08.50, 18.20 У пошуках істини

10.40 Битва цивілізацій

11.40 Наземні битви

13.40, 21.00 Дика планета

15.20 Дикі острови

17.20, 23.50 Незвичайні 

культури

00.40 Великі тирани

01.30 Таємниці кримінального 

світу

К1

06.30 Top Shop

07.40 TiBi Абетка

07.50 Чи знаєте ви, що...

08.15, 14.00 Орел і решка

11.10 «Ух ти show»

11.40 «Ух ти show-2»

12.10 Х/ф «16 бажань»
00.15 Х/ф «Побачення 

наосліп»
02.00 Бєдняков+1

02.40 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

10.10 М/ф «Дельго»

11.50 Х/ф «Мавпячі 
витівки»

13.30 Х/ф «Три горішки 
для Попелюшки»

15.00 Рятівники

19.00 Т/с «Село на мільйон-

2»

21.00 Одного разу під 

Полтавою

22.30 Готель «Галіція»

00.30 Т/с «Якось у казці»

01.30 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, 1.10 

Новини

09.35 М/с «Гон»

10.05 ЧЄ з легкої атлетики. 20 

км, жін., фінал

11.45 ЧЄ з легкої атлетики. 20 

км, чол., фінал

13.30 Телепродаж

13.45, 23.10, 1.25 ЧЄ з легкої 

атлетики

21.20 ЧЄ з легкої атлетики. 

Стрибки в висоту, чол., 

фінали. Стрибки в 

довжину, жін., фінал. 

400 м, жін., фінал. 

Метання диска, жін., 

фінал. 800 м, чол., 

фінал. 200 м, жін., 

фінал. 5000 м, чол., 

фінал. 4х400 м, чол., 

фінал. 4х400 м, жін., 

фінал

22.55 День змагань. Підсумки
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КАНАЛ «1+1»

06.55, 4.30 Українські сенсації

08.00 Сніданок. Вихідний

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.45 М/ф «Маша і Ведмідь»

10.05, 11.15 Світ навиворіт-5

12.20 Комедія «Як украсти 

мільйон»

15.05 Х/ф «Роман з 
каменем»

17.25 Х/ф «Перлина Нілу»
19.30, 5.30 ТСН

20.15 Драма «Вихід: боги та 

царі»

23.15 Драма «Царство 

небесне»

02.00 Аргумент кiно

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.30 Х/ф «Веселі 
Жабокричі»

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 «Пік-пік»
14.00 Т/с «Один в полі воїн»

18.10 Творчий вечір 

К. Меладзе

20.00 Подробиці

20.30 Х/ф «Бебі-бум»
22.30 Х/ф «З речами на 

виліт!»
00.20 Речдок

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.30, 19.00 Сьогодні

07.10 Зоряний шлях

09.45 Т/с «Ворожка»

13.35 Т/с «Я тебе нікому не 

віддам»

17.20, 19.40 Т/с «Королева 

Марго»

22.10 Т/с «Найкращий друг 

сім’ї»

02.00 Телемагазин

02.30 Т/с «CSI: кіберпростір»

05.30 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі
05.05 Стендап-Шоу
05.59, 7.19 Kids Time
06.00 М/с «Хай живе король 

Джуліан»
07.20, 1.10 Х/ф «Кохання 

без зобов’язань»
09.25 М/ф «Елвін і бурундуки 

3»
11.10 Х/ф «Мармадьюк»
13.00 Х/ф «Пригоди 

Паддінгтона»
15.00 Х/ф «Ціпочка»
17.00 Х/ф «Норбіт»
19.00 Х/ф «Дім великої 

матусі»
21.00 Х/ф «Дім великої 

матусі-2»
23.00 Х/ф «Дім великої 

матусі: який тато, 
такий син»

ICTV

04.45 Скарб нації

04.50 Еврика!

05.00, 12.45, 18.45 Факти

05.25 Інсайдер

07.05 Т/с «Невиправні»

09.00 Т/с «Відділ 44»

11.55 «На трьох»

13.00 Х/ф «Клуб шпигунів»

14.50 Х/ф «Перевізник. 

Спадщина»

16.40 Х/ф «Перевізник-3»

19.10 Х/ф «Захисник»

21.00 Х/ф «Шторму 

назустріч»

22.45 Х/ф «Швидше за 

кулю»

00.40 Х/ф «Кримінальний 

талант»

03.15 Провокатор

5 канал

06.00, 9.30 Вікно в Америку

06.30, 0.25 Акцент

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 21.00, 

23.00, 00.00, 1.00, 2.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.15, 4.20 Феєрія мандрів

07.50, 8.50, 22.00, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

08.15 Клуб LIFE

08.40 Натхнення

09.10 Мотор ТВ

09.15 Автопілот-Тест

09.20 Драйв

10.05 Сімейні зустрічі

10.25, 3.20 Кіно 

з Я. Соколовою

11.05 Кордон держави

11.20 Будемо жити

11.30 Гра інтересів

12.15, 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

18.20 Дзеркало історії

19.10 Стоп корупції!

21.40, 3.00 Час-Time

22.10 Медсестри-вбивці. 

Злочини у лікарні

02.10 Кендзьор

02.55 Огляд преси

НТН

06.15, 8.50 Страх у твоєму 

домі

08.00 Україна вражає

10.45 Х/ф «Повернення 
«Святого Луки»

12.35 Х/ф «Чорний принц»
14.30 Х/ф «Чінгачгук 

— Великий Змій»
16.15 Х/ф «Жертва в ім’я 

любові»
19.00 Х/ф «Засуджений»
20.50 Х/ф «Перевертень у 

погонах»
22.30 Т/с «Я повернуся»

01.40 Х/ф «Братство 
вовка-2: повернення 
перевертня»

03.15, 4.45 Речовий доказ

04.20 Випадковий свідок

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Театр Гната Юри, або 

Майстер Часу

07.00 Новини 

07.05 Документальна 

програма «Бюджетний 

відпочинок». Будапешт 

07.30 Документальна 

програма «Бюджетний 

відпочинок». Берлін 

08.00 Новини 

08.05 Казки Лiрника Сашка 

08.30 Додолики 

08.40 Школа Мері Поппінс

09.00 Новини 

09.05 Хто в домі хазяїн? 

09.35 Погода

09.40 Фольк-music. Діти 

10.20 Львівський театр 

опери і балету. 

Петро Чайковський, 

«Лускунчик»

12.00 Київський академічний 

Молодий театр. Вадим 

Лєванов, «Піаніст»

13.05 Документальний цикл 

#ВУКРАЇНІ

13.35 Хто в домі хазяїн? 

14.00 Світ навколо

14.15 Документальний серіал 

«Незвідані шляхи

15.10 Концерт «Тур сонця» 

гурту «Антитіла»

17.05 Концертна програма 

Павла Табакова «Любов 

Жива» 

18.30 Документальний серіал 

«Дешевий відпочинок». 

Лондон 

19.05 РадіоДень. «Книжкова 

лавка. ТОП-7»

20.00 Львівський театр опери 

і балету. Джузеппе 

Верді. «Бал-маскарад»

22.20 Документальна 

програма «Одеський 

оперний «…нехай 

корабель пливе…» ч. 2

23.00 Територія Кіно. Богдан 

Бенюк

23.50 Національна опера 

України. Семен 

Гулак-Артемовський, 

«Запорожець за 

Дунаєм»

01.40 Київський академічний 

Молодий театр. Вадим 

Лєванов, «Піаніст»

02.45 Документальна 

програма «Винниченко 

без брому»

03.40 Київський академічний 

театр «Колесо». Артур 

Шпіцлер, «Фатальний 

флірт, або Забавки»

05.30 РадіоДень на 

«Книжковому арсеналі»

 

СТБ

07.55 Полювання

09.00 Все буде смачно!

10.00 Караоке на майдані

11.00 Вагітна у

11.55 Доньки-матері

12.50 Хата на тата

14.50 Х/ф «Два полюси 
любові»

19.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

23.00 Я соромлюсь свого тіла

ПРЯМИЙ

09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 17.00, 18.00 

«Репортер». Новини

09.15, 14.10, 22.00 Віч на віч

10.00, 18.10, 21.00 THE WEEK 

Міжнародний огляд 

тижня

11.00 Він і Вона

12.10 Споживач

13.15, 15.15 Прямий ефір

16.00 Концерт

17.10 Кримінал

19.00 МЕМ

20.00 Кисельов. Авторське

23.00 Світські хроніки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Він, вона та телевізор

12.35 Т/с «Ментівські війни. 

Київ»

17.00 Т/с «Перевізник»

20.55 Х/ф «Малавіта»
23.00 ПРОфутбол

00.00 Змішані єдиноборства. 

UFC № 209

02.30 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00 Топ-матч

06.10 «Гаддерсфілд» 

— «Челсі». ЧА

08.10 «Олімпік» — «Львів». 

ЧУ

10.00, 15.40, 20.15 Футбол 

NEWS

10.20 «Вулвергемптон» 

— «Евертон». ЧА

12.10 «Атлетіко» — «Інтер». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

13.55, 0.45 «Шахтар» 

— «Ворскла». ЧУ

16.00 Світ Прем’єр-ліги

16.30, 18.55 Тур ONLINE

16.55 «Олександрія» 

— «Арсенал-Київ». ЧУ

19.25 «Чорноморець» 

— «Десна». ЧУ

21.20 Великий футбол

23.00 «Ліверпуль» — «Вест 

Гем». ЧА

02.30 «Арсенал» — «Ман 

Сіті». ЧА

04.15 «Маріуполь» — 

«Динамо». ЧУ

ФУТБОЛ-2

06.00 «Арсенал» — «ПСЖ». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

07.45 «Ньюкасл» — 

«Тоттенгем». ЧА

09.30 ЧА. Передмова до туру

10.00 «Шахтар» — 

«Ворскла». ЧУ

11.45 «Гаддерсфілд» 

— «Челсі». ЧА

13.30 «Маріуполь» — 

«Динамо». ЧУ

15.15 Передмова до матчу 

«Ліверпуль-Вест Гем»

15.20 «Ліверпуль» — «Вест 

Гем». ЧА

17.30, 20.00, 22.00, 1.50, 3.50 

Топ-матч

17.40 Передмова до матчу 

«Арсенал-Ман Сіті»

17.45 «Арсенал» — «Ман 

Сіті». ЧА

20.10 «Атлетіко» — «Інтер». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

22.10 «Олександрія» 

— «Арсенал-Київ». ЧУ

00.00 «МЮ» — «Лестер». ЧА

02.00 «Чорноморець» 

— «Десна». ЧУ

04.00 «Вулвергемптон» 

— «Евертон». ЧА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.20 Скарб.UA

08.50, 18.20 У пошуках істини

10.40 Битва цивілізацій

11.40 Наземні битви

13.40, 21.00 Дика планета

15.20 Дикі острови

17.20, 23.50 Незвичайні 

культури

00.40 Великі тирани

01.30 Телеформат

К1

06.30 Top Shop

07.40 TiBi Абетка

07.50 Чи знаєте ви, що...

08.15, 12.25 Орел і решка

10.00 «Ух ти show-2»

10.40 Х/ф «16 бажань»
00.30 Вечірній квартал

02.00 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

12.45 Х/ф «Принци 
повітря»

14.15 Чотири весілля

15.15 Танька і Володька

17.15 М/ф «Льодовиковий 

період-2: глобальне 

потепління»

19.00 Т/с «Село на мільйон-

2»

21.00 Одного разу під 

Полтавою

22.30 Готель «Галіція»

00.30 Т/с «Якось у казці»

01.30 Х/ф «Циганка Аза»
03.00 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, 1.10 

Новини

09.30 Перший на селі

10.05 ЧЄ з легкої атлетики. 

Марафони (жін, чол.)

14.00 Телепродаж

14.15, 22.45, 1.25 ЧЄ з легкої 

атлетики

20.10 ЧЄ з легкої атлетики. 

Стрибки з жердиною, 

чол., фінал. Метання 

молота, чол., фінал. 

4х100 м, жін., чол.

21.15 ЧЄ з легкої атлетики. 

3000 м з перешкодами. 

жін, фінал. 1500 м, жін., 

фінал. 5000 м, жін., 

фінал. 4х100 м, жін., 

чол., фінали

22.35 День змагань. Підсумки
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А тепер — на стіл 
президенту! 
Конгрес США схвалив виділення 
250 млн. доларів на військову 
допомогу Україні
Олег БОРОВСЬКИЙ

 Законопроект, який передбачає виділення в 2019 році 
250 млн. доларів на безпекову допомогу Україні, пройшов 
обидві палати американського Конгресу. 1 серпня Сенат 
підтримав проект закону про бюджет США на потреби на-
ціональної оборони, який передбачає такі асигнування. 
Рішення схвалили 87 сенаторів, десятеро проголосува-
ли проти та ще троє утримались. «Із зазначеної суми 50 
мільйонів доларів має бути спрямовано на летальні види 
озброєнь», — зазначає у «Фейсбуці» посольство України в 
США. Тепер документ потрапить на стіл президента США 
Дональда Трампа, щоб стати законом після його підпису, 
повідомляє «Радіо «Свобода».
 До документа включили основні положення проекту 
закону про співпрацю з Україною з питань кібербезпеки, 
який передбачає допомогу Україні в посиленні спромож-
ностей щодо захисту від кібератак. Зокрема, Державно-
му департаменту доручили подати до Конгресу доповідь 
про стан співробітництва з Україною у сфері кібербезпе-
ки з метою пошуку нових напрямів взаємодії та підтрим-
ки. Також гроші мають бути скеровані на зменшення за-
лежності від інформаційних та комунікаційних техноло-
гій Росії та сприяння програмам обміну інформацією.
 Наприкінці 2017 року адміністрація президента США 
Дональда Трампа ухвалила рішення про продаж Україні 
летальної зброї, у тому числі протитанкових ракетних 
комплексів «Джавелін». 1 березня Державний департа-
мент США схвалив продаж Україні 210 протиракетних 
комплексів «Джавелін» і 37 пускових установок до них 
на загальну суму близько 47 млн. доларів. «Джавелін» 
(Javelin) — американський переносний протитанковий 
ракетний комплекс (ППРК), призначений для ураження 
бронетехніки, танків, а також БПЛА, вертольотів і гвин-
томоторних літаків, що заходять на посадку. ■

■

Ігор ВІТОВИЧ

У суді американського міста Алек-
сандрія, штат Вірджинія, розпочав-
ся судовий процес у справі Пола 
Манафорта, колишнього політтех-
нолога Віктора Януковича та екс-
керівника передвиборчої кампанії 
Дональда Трампа, повідомляє «Ні-
мецька хвиля».
Перший етап судового слухання 
триватиме приблизно три тижні. 
Увага буде зосереджена перш за 
все на консалтинговій діяльності 
Пола Манафорта в Україні та його 
фінансових зловживаннях. Ниніш-
ні обвинувачення не пов’язані з 
участю Манафорта у президентсь-
кій кампанії в США, його роботою з 
Дональдом Трампом і можливими 
зв’язками з РФ та впливом Кремля 
на результат президентських ви-
борів у США 2016 року. Ці теми зга-
дуватимуться лише побіжно. Втім, 
в експертів немає сумніву, що цей 
перший судовий процес, до якого 
призвело розслідування спецпро-
курора Роберта Мюллера, матиме 
серйозні політичні наслідки.

Вітя давав, Пол «відмивав» 
 Процес, який триває у Вір-
джинії, буде першим із щонай-
менше двох. Другий має розпо-
чатися у вересні в столичному 
окрузі Колумбія, головна ува-
га цього процесу буде прикута 
до політичних питань, зокрема 
втручання Росії в американські 
вибори.
 Наразі Пола Манафорта об-
винувачують у відмиванні гро-
шей, отриманих від колиш ньої 
української влади. Колишній 
політтехнолог Віктора Янукови-
ча і Партії регіонів заробив понад 
60 мільйонів доларів, виконую-
чи завдання своїх клієнтів в Ук-
раїні, повідомляє агенція «Блум-
берг». Такі ж дані має спецпро-
курор США Роберт Мюллер. За-
конодавство США не забороняє 
консультантську роботу, але 
вона має бути офіційно задекла-
рована, а з отриманих грошей ма-
ють сплачуватися податки.
 Підлеглі спецпрокурора по-
винні тепер довести, що Мана-
форт заробив настільки багато, 
що «не повідомив про значний 
відсоток цих доходів у своїй по-
датковій декларації». Про це за-
значається у поданні Мюллера 
до федерального суду в Алексан-
дрії. За даними слідства, Мана-
форт «відмив» цю суму в офшо-
рах і приховав від американської 
податкової служби. Після втечі 
Віктора Януковича українські 
правоохоронні органи також от-
римали доступ до так званої «чор-
ної бухгалтерії» Партії регіонів, 
де вказані багатомільйонні вит-
рати на послуги Пола Манафор-
та.
 Прокурори повідомили, що 
під час процесу можуть викли-
кати 35 свідків. Діловий парт-
нер Манафорта Рік Гейтс уже 
визнав себе винним у прихову-
ванні доходів з іноземних дже-
рел, несплаті податків, банківсь-
кому шахрайстві та дав свідчен-
ня проти Манафорта.
 Загалом в оприлюдненому 22 
лютого цього року обвинувачен-
ні проти Манафорта і Гейтса — 
32 пункти, які стосуються фінан-

сових зловживань і махінацій. 
Дев’ять обвинувачень висуну-
то проти Манафорта, 14 — про-
ти Гейтса, решта дев’ять — про-
ти обох підозрюваних. За даними 
слідства, вони свідомо подавали 
неправдиві податкові декларації 
з 2010 по 2014 роки.  
 Пола Манафорта також обви-
нувачують у тому, що він упро-
довж кількох років лобіював ін-
тереси колишнього президента 
України Віктора Януковича та 
Партії регіонів, але не був зареєс-
трований у США як «іноземний 
агент». Як докази обвинувачен-
ня Пола Манафорта у відмиванні 
грошей і незаконній лобістській 
діяльності у справі фігурують со-
тні переказів коштів iз рахунків 
кіпрських компаній на загаль-
ну суму в 12 мільйонів доларів, 
які було витрачено на забезпе-
чення розкішного способу жит-
тя, у тому числі на облаштуван-
ня вілли, а один мільйон доларів 
— на дорогий одяг. Декілька 
мільйонів, за даними слідства, 
Манафорт використав на прид-
бання нерухомості. Прокурори 
також заявили, що багато своїх 
транзакцій Манафорт проводив 
із рахунків, відкритих на Кіпрі. 
Ця схема, як стверджує обви-
нувачення, використовувалася 
для приховування мільйонів до-
ларів доходів від лобістської ро-
боти Манафорта в Україні.
 Згідно з обвинуваченням, 
Манафорт заплатив за лобістські 
послуги високопосадових євро-
пейських екс-політиків, в тому 
числі «колишньому канцлеру 
однієї з європейських країн», 
близько 2 мільйонів євро за те, 
щоб вони публічно давали ніби-
то незалежні оцінки діям уряду 
України в період президентства 
Віктора Януковича. Для лобію-
вання інтересів української вла-
ди і Партії регіонів у Брюсселі 
було також створено «Європей-
ський центр сучасної України». 
Згідно з матеріалами амери-
канського слідства, діяльність 
цього фонду також таємно коор-
динувалася Полом Манафортом 
і оплачувалася через офшори.

«Меру Києва VK»
 У справі Манафорта є й інша 
«українська лінія». Прізвище 
«Кличко» згадується у докумен-
тах, які сторона обвинувачення 
надала суду за кілька днів до по-
чатку судових слухань. Мер Киє-
ва Віталій Кличко підтвердив в 
інтерв’ю російській службі «Го-
лосу Америки», що Пол Мана-

форт пропонував йому свої послу-
ги у 2014 році, але він цією про-
позицією не зацікавився. «Завж-
ди під час кампанії консультанти 
звертаються і пропонують свої 
послуги. Так було і в 2014 році, 
коли Пол Манафорт запропону-
вав свої послуги. Можу сказати, 
що в його пропозиціях не було 
нічого цікавого. Можу чітко за-
явити: та співпраця закінчилася, 
так і не розпочавшись», — сказав 
Кличко.
 Як повідомляє Бі-Бі-Сі, уваж-
но ознайомившись із докумен-
тами, Пол Манафорт відправив 
своєму помічнику Костянтину 
Килимнику багатосторінкову 
презентацію і план реструктури-
зації Київміськадміністрації для 
презентації «меру Києва VK» — 
так Кличко фігурує у докумен-
тах фірми Манафорта за 2014 
рік. Місцеві київські вибори від-
булися 25 травня 2014 року. Їх 
виграв Віталій Кличко. Напе-
редодні, 24 травня, політтехно-
лог відправив електронного лис-
та з презентацією та планами на 
перші сто днів правління Клич-
ка. Тобто, як випливає із доку-
ментів, пан Манафорт міг кон-
сультувати Віталія Кличка і під 
час його мерської передвиборчої 
кампанії, і вже на посаді мера. 
Про це свідчать документи дока-
зової бази проти політтехнолога, 
яку зібрав офіс американського 
спецпрокурора Роберта Мюлле-
ра. Суд має встановити, чи була 
така співпраця і як вона оплачу-
валась.
 Пол Манафорт був змуше-
ний чекати на суд за ґратами. У 
червні цього року йому скасу-
вали домашній арешт. Цей за-
побіжний захід було замінено на 
тримання під вартою через нові 
обвинувачення на адресу Мана-
форта у перешкоджанні здійс-
ненню правосуддя. Спецпроку-
рор Роберт Мюллер закидає Ма-
нафорту спроби впливу на свід-
ків. При цьому обвинувачення 
стосуються також і співробітни-
ка консалтингової компанії Ма-
нафорта Костянтина Килимника, 
ймовірно, пов’язаного з російсь-
ким ГРУ.
 Президент США Дональд 
Трамп захищає свого колиш-
нього співробітника. Трамп 
обурився у «Твіттері», що йому 
раніше не повідомили про слідс-
тво щодо колишнього керівни-
ка виборчої кампанії Пола Ма-
нафорта, і назвав процес ре-
зультатом «крутійства» Хіл-
ларі Клінтон. ■

НОВИНИ ПЛЮС

У Швеції викрали королівські корони
 Шведська поліція почала операцію з пошуку грабіжників, які викрали 
декілька коштовних предметів XVI століття. Зловмисникам вдалося втек-
ти на моторному човні. Злочин вчинили 31 липня у місті Стренгнес, що 
за 100 кілометрів від Стокгольма. У місцевому соборі зберігались кош-
товності XVI століття, які тепер зникли: дві корони, що належали Карлу 
XII (правив у 1604—1611 роках) і його дружині королеві Христині, та ко-
ролівська держава — символ влади монарха. Очевидці кажуть, що ба-
чили двох підозрілих чоловіків, які вибігали з церкви. Згодом вони сіли у 
моторний човен і вирушили у невідомому напрямку. Правоохоронці роз-
почали масштабну пошукову операцію. Викрадені королівські прикраси 
оздоблені золотом, перлинами та іншими коштовностями. Їхня точна вар-
тість невідома.

Заарештували українських хакерів
 Міністерство юстиції США заявило в середу, 1 серпня, про арешт трьох 
українських хакерів, які зламали системи понад сотні американських ком-
паній. Ідеться про 44-річного Дмитра Федорова, 33-річного Федора Глади-
ра та 30-річного Андрія Копакова, які нібито належать до «міжнародної гру-
пи кіберзлочинців» FIN7, повідомляє інформагенція «Франс Пресс». FIN7 
отримала доступ до тисяч комп’ютерних систем і вкрала мільйони номерів 
кредитних і дебітних карток, які група використала або продала заради при-
бутку. Серед цілей хакерів були комп’ютерні мережі Великобританії, Авс-
тралії та Франції. Члени групи були затримані в Європі: Федорова зааре-
штували у Польщі, Гладира — у німецькому Дрездені, а Копакова — в Іс-
панії. Гладир уже перебуває в США. Сюди ж мають екстрадувати й Федо-
рова та Копакова, аби трійка постала перед судом.

Країни ЄС створять Європейську прокуратуру
 Голландія є 21 країною-членом ЄС, що приєдналася до створення Єв-
ропейської прокуратури. Про подібні наміри заявила також Мальта. Поль-
ща вирішила не брати участі у посиленій співпраці у цій групі. Свою від-
мову польський уряд пояснив побоюваннями щодо втручання Європейсь-
кого Союзу до повноважень місцевих прокуратур. Європейська прокура-
тура почне свою діяльність 2020 року і розслідуватиме справи, пов’язані 
з корупцією, відмиванням грошей та шахрайством у витраті коштів ЄС. 
Також вона займатиметься міжнародними фінансовими злочинами з по-
датком на додану вартість (VAT). За підрахунками Єврокомісії, бюджети 
країн ЄС через недостатнє надходження з цього податку, спричинене між-
народним шахрайством, щороку втрачають щонайменше 50 млрд. євро. 
У створенні Європейської прокуратури вочевидь не братимуть участі Ве-
лика Британія, Ірландія і Данія, котрих у цій сфері стосуються винятки у 
Договорі про ЄС. Окрім Польщі, про свою участь не заявляли також Угор-
щина і Швеція. Участь у створенні Європейської прокуратури буде вигід-
ною. Наприклад, для країн, що долучаться до ініціативи, правила витра-
ти коштів зі спільного бюджету буде спрощено, тоді як для решти вони 
стануть ще жорсткішими. ■

■

Пол Манафорт.❙

СУД ТА ДІЛО

Слідами «чорної 
бухгалтерії» Януковича 
У США почався процес над Полом Манафортом

■
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Ми на своїй землі! Вистоїмо!
 ■ Олеже, вас всі знають як 
Іллю Муромця з фільму-фен-
тезі «Сторожова застава». Як 
вам живеться з новою славою, 
чи впізнають на вулицях? Ваш 
образ у реальному житті карди-
нально відрізнявся від екран-
ного. 
 — Одразу пригадав історію, 
яка трапилась нещодавно на 
репетиції проекту «Захар Бер-
кут». Репетиція проходила на 
Film.UA, на локації під назвою 
«Застава» — це фортеця, що 
була спеціально побудована для 
фільму «Сторожова застава». 
Ми там проводили репетиції 
каскадерських постановочних 
боїв. І в цей час проходила ек-
скурсія для школярів. Екскур-
совод підводить групу до мене і 
каже: «Ось, діти, познайомте-
ся — це Ілля Муромець!» Пот-
рібно було бачити їхню реакцію 
(сміється). 
 Я ж стою лисий, пітний, 
тримаю в руках тренувальний 
меч — вони здивовано дивлять-
ся на мене з недорозумінням і 
німим запитанням: «Тітонько, 
що ви кажете, який Ілля Му-
ромець?» Екскурсовод спробу-
вала пояснити, що у фільмі був 
грим, інші костюми, але діти 
повірили лише після того, як я 
викрикнув: «Ми на своїй зем-
лі! Вистоїмо!» І тоді вони вже 
зраділи, побігли фотографува-
тися, робити селфі. 
 І це класно. Вважаю, що це 
вищий пілотаж. Найкращий 
комплімент, який може почути 
актор, — коли глядачі кажуть: 
«Тебе не впізнати в цій ролі». 
Заради такого все і відбуваєть-
ся. Що магія кіно, що магія те-
атру — це перевтілення! Таким, 
як ти є справжній, — ти можеш 
бути за кулісами, за кадром, а 
тут давайте розмовляти мовою 
мого персонажа.
 ■ Над образом Іллі Муромця 
дуже чудово попрацювали гри-
мери і костюмери. Але ж цього 
було б недостатньо без майстер-
ності перевтілення. Наскільки 
важко і цікаво вам було готува-
тися до ролі? 
 — Про акторську кух-
ню можна довго розказувати, 
адже у кожного свої «фішки», 
свої способи входити в образ, у 
роль. Хтось іде від внутрішньо-
го, хтось від зовнішнього. Мені 
важливо відчути персонажа. 
Коли побачив себе в дзеркалі у 
гримі й костюмі — не впізнав. 
Саме це дало мені потужний 
поштовх, щоб далі починати 
творити. 
 Народження образу — це 
певна хімія, тут задіяні якісь 
інші сфери. Звичайно, можна 
довго говорити про техніку. Але 
для мене творчість — це завжди 
магія.

Команда мрії
 ■ Як відбувалася взаємодія 
з партнерами на майданчику? 
Адже у фільмі було три богати-
рі, й кожен — дуже колоритний, 
одночасно вони й доповнюють 
одне одного!..
 — Ми досить швидко пото-
варишували. І з Олександром 
Комаровим (виконавцем ролі 
Добрині), і з Романом Луць-
ким (виконавцем ролі Олешка) 
— він мій найліпший кінодруг, 

і взагалі друг по життю, якого 
я обожнюю як актора і як лю-
дину. Ми всі досить швидко 
знайшли спільну мову. 
 Досить часто, спілкуючись 
зі своїми колегами, зазнача-
ли, що на «Сторожовій заставі» 
була унікальна команда. Ми 
її називали Dream team, тобто 
команда мрії. Адже все дійсно 
було на високому рівні, й перш 
за все людське, дбайливе став-
лення один до одного. Звичайно 
ж, були також і проколи, і зри-
ви, але у всіх було натхнення. 
Чесно кажучи, таке дуже рідко 
зустрічається.
 ■ Ви сказали про проколи 
та зриви. Можливо, розкажете 
про якусь ситуацію?
 — Це звичайні робочі момен-
ти, тим паче, коли зміни трива-
ли по вісімнадцять годин і робо-
чий день непомітно переходив у 
ніч — усі валилися з ніг від пе-
ревтоми. Зазвичай «кінокухня» 
саме така. 
 ■ Напевно, потрібно «горі-
ти» своєю справою, щоб витри-
мувати такі навантаження і та-
кий робочий графік?
 — Так, цей запал на знімаль-
ному майданчику захоплював 
усіх: починаючи від обслугову-
ючого персоналу, техніків, і за-
вершуючи, звичайно ж, твор-
чою групою — всі там днювали 
й ночували. 
 Ми щодня були на зйомках 
і взаємодіяли одне з одним. Як 
правило, кожен відповідає за 
свій «департамент» і все. Коли 
працювали над «Сторожовою 
заставою», усім було цікаво, 
що і як відбувається. Кожен 
був готовий допомагати і брати 
участь в усіх етапах виробниц-
тва. Хотілося б, щоб так скрізь 
відбувалося.

Театр — це телескоп, а кіно — 
це мікроскоп
 ■ Ви досвідчений актор теат-
ру. Роль у «Сторожовій заставі» 
— одна з перших ролей у кіно.
 — Це моя перша головна 
роль у повнометражному кіно. 
Вдячний долі та багатьом лю-
дям, які до цього причетні, на-
самперед Алі Самойленко — ди-
вовижній кастинг-директорці 
та людині, яка мене «знайшла» 
та повірила в мене. Роль Іллі 
Муромця стала для мене, мож-
на сказати, сакральною в ак-
торській долі.
 ■ Після цього вас почали ак-
тивно запрошувати режисери 
в кіно. Що більше подобається, 
що ближче до душі — робота у 
театрі чи кіно? 
 — Мені важко виділити 
одне чи інше. Це два паралель-
ні Всесвіти. Нині я вже не уяв-
ляю себе без кіно, але й не уяв-
ляю себе без театру. Одна спра-
ва стояти на сцені перед тисяч-
ним залом і «вмирати», а інша 
справа — стояти на майданчику 
перед камерою, коли видно ко-
жен твій подих. Якщо сказати 
образно: театр — це телескоп, а 
кіно — це мікроскоп. Для себе 
так визначив спосіб існування 
у цих видах мистецтва.
 Переживаєш кайф, виходя-
чи на сцену, коли понад дві го-
дини відчуваєш, що всі ці очі 
належать тільки тобі. Або ти 
їх, або вони тебе. Адже всі гля-
дачі в залі — це не кожна ок-

рема особистість, це щось ніби 
великого людського моря, яке 
дихає в такт із тобою — такі 
відчуття неможливо передати. 
Ти розумієш, що в будь-який 
момент можеш їх змусити пла-
кати, сміятись, і знаєш, коли 
саме це трапиться — таке хви-
лююче передчуття. Але для 
цього на сцені потрібно вмира-
ти не на сто, а на сто один від-
соток. 
 Лише будучи щирим — як у 
кіно, так і на сцені, — можливо 
заслужити любов глядача. Для 
мене це — аксіома та істина ос-
танньої інстанції.
 ■ Як ви прийшли до акторс-
тва? Ви завжди мріяли грати 
на сцені, спілкуватися з гляда-
чем чи це був такий собі пово-
рот долі?
 — Поворот долі — це саме те, 
що часто керує моїм життям, а 
за долею, звичайно, стоїть щось 
найвище. Якщо згадувати часи, 
коли я вступав до театрального, 
а це перші роки незалежності 
України, то тоді була важка фі-
нансова ситуація в країні. Усі 
йшли вчитися на економістів 
і банкірів, а мене «смикнуло»: 
«Мамо, я артист!». Як в анек-
доті: було у мами три сини — 
двоє розумних, а третій — ак-
тор (сміється). Через свій ви-
бір анітрішечки не шкодую й не 
уявляю, чим би займався, якби 
не став артистом. 
 Закінчивши вісім класів, 
зрозумів, що в школі мені далі 
робити нічого. Тим більше що у 
точних науках у мене був пов-
ний провал, зате гуманітарні 
науки любив, тож мав із них 
гарні оцінки. І тут ключове сло-
во «любив», оскільки без любові 
досягти успіху в будь-якій про-
фесії неможливо. 
 Коли люди йдуть на робо-
ту зі «згаслими» обличчями — 
я їх не розумію. Тому, що для 
мене, коли я кажу собі: «Знову 
на роботу!» — говорю з таким 
натхненням, із такою радістю в 
душі, ніби йду на побачення до 
коханої жінки. 
 Тож, напевно, все починаєть-
ся таки з любові. І моя зустріч 
з акторською професією відбу-
лась у стінах Дніпропетровсь-
кого театрального коле джу, і 
це любов на все життя. У груд-
ні минулого року «відзначав» 
ювілей — 20 років у професії!
 ■ Ви озвучували мультфільм 
«Викрадена принцеса». 
 — Так, незважаючи на те, 
що у мене був невеликий епізод, 
безмежно радий, що працював 
у цій команді й отримав багато 
задоволення від нового амплуа. 
Цей чудовий мультфільм було 
створено студією Animagrad.

У «Позивному Бандерасі» — 
командир спецназу
 ■ Восени на великі екрани 
виходить фільм режисера Зази 
Буадзе «Позивний Бандерас» 
— історія про героїв сучасності: 
бійців російсько-української 
війни на сході України. Як від-
бувалися зйомки?
 — Коли прослідкував града-
цію своїх кіноролей, зрозумів, 
що у мене всі ролі військові, і 
всі вони проходять через досить 
великий часовий відрізок. По-
чинаючи з одинадцятого століт-

тя — Ілля Муромець. Потім був 
фільм «Тарас. Повернення», 
де я зіграв зовсім не героїчно-
го персонажа, якого звали Сте-
фан Фон Ферт — представни-
ка царської охорони, такого 
собі«царського КДБ-шника». 
 У «Позивному Бандерасі» у 
мене роль уже нашого сучасни-
ка — командира спецназу капі-
тана Коцюби. Але мало бути ге-
роєм на екрані чи в житті. Адже 
за геройством має стояти щось 
більше. 
 Що рухає цими героями? 
Наприклад, відтворення часів 
Іллі Муромця — це першу чергу 
епос, казка свого роду. Хоча для 
мене особисто він зовсім не каз-
ковий персонаж, а реальний. 
 У «Бандерасі» мені було 
трішки складніше, адже ми не 
просто грали — ми показували 
те, що відбувається тут і зараз 
буквально за декільках сотень 
кілометрів від нас. Конкретні-
ше, — події 2014 року на почат-
ку війни на Донбасі. Тому це 
було дуже відповідально й до-
сить складно. 
 Ми надзвичайно пережива-
ли, і я дуже вдячний долі та на-
шим продюсерам, військовим 
консультантам за те, що акто-
ри, які грали головні ролі, пе-
ред тим як увійти в кадр — 
пройшли справжню бойову під-
готовку. Причому ми не просто 
жили у казармі й учились роз-
бирати «калаш», а й прожили 
декілька днів в умовах, у яких 
готують військовий спецназ. І я 
шалено вдячний такому досві-
ду. 
 Не знаю, як би в іншому ви-
падку я вийшов на знімаль-
ний майданчик і стояв по-
руч зі справжніми військови-
ми. Адже цей фільм — «По-
зивний Бандерас» унікальний 
тим, що поруч із нами зніма-
лись справжні ветерани АТО, 
у тому числі й актори-ветерани 
— вони були у мене в підрозділі 
й повинні були виконувати мої 
накази, адже я грав їхнього ко-
мандира.
 Після такої підготовки на 
майданчик ми вийшли з вов-
чим оскалом, з набитими мозо-
лями, запахом мазуту та поро-
ху. Вважаю, що дуже важли-
во підходити до кожної ролі не 
просто ґрунтовно і кардиналь-
но, а «влізаючи в шкуру» того, 
кого ти будеш грати. 
 Звичайно, не думаю, що 

Ентоні Хопкінс, знімаючись 
у «Мовчанні ягнят», робив 
щось подібне до того, чим жив 
його герой. Але, коли справа 
стосується таких правдивих, 
життєвих ситуацій і дуже бо-
лючих на сьогоднішній день, 
— просто необхідно «влазити 
в шкуру». 
 Дуже сподіваюся, що нам 
усе вдалося. Тому запрошую 
всіх на прем’єру фільму «По-
зивний Бандерас» 11 жовт-
ня — ми покажемо, що таке 
справжні герої.
 ■ Як поставилися справжні 
військові до акторів, що зігра-
ли їх у кіно? Наскільки вони 
вам повірили?
 — Повернуся до дуже ці-
кавої історії на майданчику. 
Ми знімали сцену кулачного 
бою «Беркута» з ВДВ-шни-
ком. П’ять годин під пекучим 
сонцем — це було дуже важ-
ко. Після бою до мене поча-
ли підходити хлопці, їх було 
сто чоловік масовки з сол-
датів запасу ВСУ, і запитува-
ли: «Слухай, а де ти служиш? 
Із якої ти частини?» Звичай-
но ж, відповідав, що я актор. 
Спершу не вірили... Згодом 
багато хто підходив, аби ра-
зом сфотографуватися. Дяку-
вали за реалістичність. 
 Потім себе зловив на дум-
ці, що це, напевно, найкра-
щий комплімент за всю мою 
акторську кар’єру. Адже тобі 
настільки повірили бійці, що 
вони навіть не зрозуміли, що 
ти не ветеран. Було круто. 
Ця переконливість на май-
данчику вже свідчила про 
те, що ми все правильно ро-
бимо.
 ■ Чи вважаєте, що, зніма-
ючи такі фільми і знімаючись 
у них, ви та ваші колеги та-
ким чином підтримуєте хлоп-
ців на фронті й також ведете 
свою війну — інформаційну 
та культурну?!
 — Усе дуже просто. В ак-
торському існуванні немож-
ливо відділяти особистість 
від професії і від громадянсь-
кої позиції. Багато хто каже: 
«мистецтво поза політикою» 
чи «футбол поза політикою», 
і їдуть наші шість тисяч вболі-
вальників дивитись чемпіонат 
світу до РФ. Не можна так, бо 
є якась відповідальність перед 
самим собою, й перед своєю 
совістю в першу чергу. 

ДІЙОВІ ОСОБИ

Муромець українського кіно
Найкращим компліментом для актора Олега Волощенка, який 
зіграв у «Сторожовій заставі», є слова «тебе не впізнати у цій 
ролі»

■

Олег Волощенко (праворуч) з Романом Луцьким.
Фото з власного архіву.

❙
❙

Софія РОЗУМЕНКО

Харизматичний та надзвичайно активний, він уособлює на кіноекра-
нах мужніх і безстрашних воїнів. Олег Волощенко — актор Film.UA 
Group та Кам’янського академічного музично-драматичного театру 
імені Лесі Українки, заслужений артист України — останнім часом 
активно знімається у фільмах знакових українських режисерів. 
Для «України молодої» Олег розповідає, зокрема, про свою першу 
головну роль у кіно — богатиря зі «Сторожової застави», яка стала 
для нього доленосною. А також про нові фільми «Позивний Банде-
рас» і «Захар Беркут»
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 Людина, яка не визначилась, хто 
він: хлопчик чи дівчинка, — це ще 
якось можна зрозуміти. Але коли ти не 
розумієш, хто ти за своїми переконан-
нями, — то навіщо живеш? Їх уже мен-
шість, але, на жаль, вони ще є. Ті, хто 
мають таку позицію, — «страус у піс-
ку». 
 Скажімо, проводимо акцію на під-
тримку Олега Сенцова, а дехто за-
питує: «Навіщо ти це робиш? Це ж 
політика! Актор повинен займатися 
мистецтвом!» Я займаюся мистецтвом 
— дві з половиною години давав лю-
дям мистецтво. А вже після закінчен-
ня спектаклю ми з однодумцями про-
вели цю акцію. І в першу чергу слова 
були про свободу, про свободу творчої 
особистості. Адже пройшло сто-двісті 
років, як українці гнили в сибірських 
в’язницях і нічого з тих пір не зміни-
лось. Насправді це відбувається тут і 
зараз. 
 І, на жаль, «страуси» ще будуть. Ду-
маю, що нам не варто звертати на них 
увагу, не варто боятися, а потрібно бути 
просто Українцем.
 Я розмовляю російською, можу й 
українською — не відчуваю ніякого 
дискомфорту й не бачу ніякого в цьому 
протиріччя. Але не хочу, щоб на мене 
показували пальцем за те, що я розмо-
вляю російською мовою, адже з нею ви-
ріс. 
 Щодо інформаційної війни — то 
так, я вже невиїзний, — на щастя, 
лише в бік Росії невиїзний. Що тут ще 
можна додати... Але це результат на-
шої боротьби. І я щасливий, що ми мо-
жемо дивитись світ, безперешкодно їз-
дити до Європи. Хоча через економічну 
ситуацію в державі ще не всі, на жаль, 
можуть цим скористатися. Дай Бог, си-
туація зміниться. У будь-якому випад-
ку я — оптиміст!
 ■ Зараз знімають «Захара Беркута» 
режисера Ахтема Сеітаблаєва. Розка-
жіть. 
 — Багато я не можу розказати, ос-
кільки це все ж таки ще конфіденцій-
на інформація. Це перший такий дуже 
потужний проект, із залученням гол-
лівудських зірок: Захара Беркута грає 
Роберт Патрік («Термінатор-2: Судний 
день», «Міцний горішок-2», «Останній 
кіногерой», «Ангели Чарлі-2»). Разом 
з Ахтемом Сеітаблаєвим  як співрежи-
сер над стрічкою працює Джон Вінн. У 
зйомках візьме участь велика міжна-
родна акторська команда з України, 
США, Казахстану, Великобританії та 
Монголії. У проекті беруть участь ук-
раїнські артисти — і я цьому безмежно 
радий і щасливий, що це відбувається, 
що наш кінематограф добрався до тако-
го рівня. Тому, дай Бог, все і надалі буде 
добре. Зйомки вже йдуть дуже активно, 
дуже яскраво. Сподіваюсь, що так само 
буде і на прем’єрі.
 ■ Розкажіть про свою роль у фільмі 
«Захар Беркут».
 — Граю цікавого, яскравого пер-
сонажа — вікінга Гарда — воєводи та 
охоронця боярина Тугара Вовка. Гард 
— кремезний та суворий найманець-
вікінг, котрий пройшов крізь сотні 
битв, він вправний та безжальний воїн, 
якому повністю довіряє Тугар.
 Роль дійсно дуже крута, там шале-
ний грим, неймовірні костюми — прос-
то фантастика. Наші американські ко-
леги в такому захваті від костюмів, що 
компліменти, які чують на майданчику 
наші художники по костюмах, дорого-
го варті.
 ■ Коли планується прем’єра?
 — Дати, звичайно ж, іще немає. 
Але це відбудеться вже у 2019 році. 
Знімальний процес плануємо закінчи-
ти у серпні. Робота дуже серйозна. За-
явлений жанр — історичний екшн, зні-
мається за однойменною знаменитою 
п’єсою Івана Франка. І це не просто сві-
това література, а ще й наша історія.
 Без віри і любові нічого не мож-
ливо. І якщо говорити про кіно — ба-
жаю «сім футів під кілем» усім, хто з 
цим пов’язаний, повних залів і касо-
вих зборів. Глядачам бажаю появи дій-
сно яскравих українських зірок, бо це 
дуже необхідно і, думаю, всі за цим 
скучили. Давайте створювати історію 
тут і зараз. ■

Григорій ХАТА

 За давньою традицією, 
щоразу напередодні черго-
вого «українського класи-
ко» обов’язково має спалах-
нути якась резонансна тема 
у вітчизняному футболі. До-
волі часто вона стосується 
суддівського питання, тож 
не дивно, що й цього разу, пе-
ред першим у новому чемпіо-
наті побаченням «Динамо» 
та «Шахтаря», в українських 
ЗМІ розпочали активно обго-
ворювати можливий прихід 
на допомогу нашим футболь-
ним суддям «відеоасистен-
тів».
 Після того, як на нещодав-
ньому чемпіонаті світу так зва-
ний ВАР (відео асистрефері) 
пройшов офіційне випробу-
вання, президент ФФУ Анд-
рій Павелко заявив, що віт-
чизняний футбол готовий до 
запровадження цієї револю-
ційної новації. Для цього у 
Будинку футболу вже навіть 
виділили кошти на закупівлю 
необхідної відеотехніки. «Ми 
досягли домовленості з ФІФА 
та УЄФА щодо впровадження 
в українському футболі систе-
ми ВАР. Отримали дозвіл від 
Міжнародної федерації фут-
болу на підписання договорів 
iз ліцензованою компанією, 
котра займається техноло-
гією ВАР, та дали добро ко-
мітету арбітрів ФФУ на прид-
бання обладнання», — заявив 
Андрій Павелко.
 Попри те, що ФІФА на чолі 
з її новим очільником Джані 
Інфантіно активно просуває 
відеоасистентів у суддівську 
практику, далеко не всі пред-
ставники футбольного світу 
жваво підтримують нову ідею, 
проти котрої, до слова, напо-
легливо виступав попередній 
очільник Міжнародної феде-
рації футболу Йозеф Блаттер. 
Приміром, у Європейському 
футбольному союзі, котрий 

віднедавна очолює словенець 
Александер Чеферін, не пос-
пішають втілювати в життя, 
котре перебуває під його кон-
тролем (зокрема, єврокубки) 
інноваційний продукт, нази-
ваючи його сируватим. Щось 
подібне про ВАР кажуть і в ок-
ремих провідних футбольних 
лігах Старого світу, попри те, 
що в останні роки там актив-
но тестували систему відео-
повторів.
 Приміром, в англійській 
прем’єр-лізі відмовилися від 
послуг відеоасистента рефері 
через те, що 14 з 20 клубів, які 
беруть участь у турнірі, висту-
пили проти нього, назвавши 
новітню технологію недопра-
цьованою.
 Попри те, що після завер-
шення чемпіонату світу-2018 
Джані Інфантіно наголошу-
вав, що система ВАР дозволи-
ла мінімізувати ймовірність 
суддівської помилки, повніс-
тю ідеальною робота головно-
го арбітра в компанії нового 

помічника все ж не стала. Як 
приклад, доленосне пенальті, 
котре у фіналі ЧС-2018 Фран-
ція — Хорватія після перегля-
ду відеоповторів та довгих ва-
гань аргентинський рефері 
Нестор Пітана призначив у 
ворота хорватів, схиливши та-
ким чином шальки чемпіонсь-
ких терезів на бiк французь-
ких футболістів. «Пенальті 
такого роду (після потраплян-
ня м’яча в руку) у фіналі чем-
піонату світу не ставлять», — 
ледь не в один голос говорили 
всі незгодні з рішенням Піта-
ни представники футбольної 
громадськості.
 За великим рахунком, піс-
ля запуску системи ВАР добре 
відомий своєю суб’єктивністю 
людський фактор нікуди не 
дівся, адже прийняття оста-
точного вердикту в сумнів-
них та спірних ситуаціях усе 
одно залишається за людиною 
зі свистком.
 Не дивно, що після фіналу 
ЧС у Москві кількість против-

ників «відеоповторів» у фут-
болі серйозно не зменшилася. 
Так, одразу троє футболістів 
київського «Динамо» — Де-
нис Бойко, Віктор Циганков 
та Микола Шапаренко — пе-
реконують, що «відеоасис-
тент» футбольному рефері не 
потрібен. «Усе одно має міс-
це людський фактор. І хоча 
повтори сприятимуть чесній 
грі, але через зупинки в мат-
чі футбол втратить свою видо-
вищність», — своїм баченням 
на ситуацію поділився моло-
дий віце-капітан «Динамо» 
Циганков.
 Утім, що б не казали фут-
болісти, але вочевидь обо в’яз-
кове та тотальне запроваджен-
ня системи ВАР у футбольно-
му господарстві — це справа 
часу. Часу, котрий знадобить-
ся технічним працівникам на 
виправлення отриманих від 
дійових осіб під час тестуван-
ня зауважень та внесення до 
системи побажань футбольної 
спільноти. ■

ФУТБОЛ

Людина зі свистком і «телеком»
В українському футболі розпочався процес застосування системи відеоповторів

■

Після появи у футбольних арбітрів «відеопомічників» відсоток суддівських помилок значно зменшиться. 
Фото з сайта essentiallysports.com.

❙
❙

Григорій ХАТА

 Об’єднавчі процеси, коли 
маленькі суб’єкти поглина-
ються одним гігантом або 
ж зливаються в концерни, 
нині спостерігаються не тіль-
ки в економіці. Процедура 
з об’єднання зусиль сьогод-
ні яскраво проявляється й у 
спорті, котрий останнім ча-
сом усе більше просякає ко-
мерційною складовою. 
 Уже давно не дивина, коли 
один великий турнір прий-
мають одразу кілька (і спра-
ва вже не обмежується двома 
господарями) країн. За таких 
умов, коли є можливість роз-

поділити організаційні зусил-
ля, профільні федерації, а ра-
зом iз ними країни-господар-
ки, суттєво економлять свої 
бюджетні кошти.
 Вочевидь ідея «спільних 
зусиль» виявилася неймовір-
но вдалою, адже в спортив-

ній Європі вирішили піти 
далі й уперше організували 
об’єднаний чемпіонат конти-
ненту з літніх видів спорту, 
до програми котрого ввійшли 
змагання з легкої атлетики, 
спортивної гімнастики, ака-
демічного веслування, тріат-

лону, велоспорту, гольфу та 
водних видів спорту.
 Може здатися, що подіб-
ний формат проведення спор-
тивних турнірів, організатори 
яких планують кожні чотири 
роки об’єднувати свої зусил-
ля, дублює Європейські ігри. 
Проте без резолюції керів-
ництва європейських олім-
пійських комітетів, під егі-
дою котрих iз 2015 року поча-
ли проводити європіади, в цій 
історії точно не обійшлося.
 Відтак 2-12 серпня в Глаз-
го, Единбурзі та Берліні понад  
чотири тисячі атлетів розігру-
ють 186 комплектів конти-
нентальних медалей у 12 ви-
дах спорту. А країна, спорт-
смени котрої виграють ме-
дальний залік, отримає Кубок 
переможця об’єднаного турні-
ру.  Без сумніву, не обійдеться 
й без додаткових (у порівнян-
ні з раніше існуючими) призо-
вих, котрі оргкомітет нового 
турніру зможе виручити при-
зерам змагань завдяки про-
дажу прав на телетрансляцію 
I чемпіонату Європи з літніх 
видів спорту, котрий, без сум-
ніву, користуватиметься знач-
но більшим глядацьким інте-
ресом, ніж окремо взяті конти-
нентальні першості. ■

ОРГПИТАННЯ

Об’єднані спільною справою
У Глазго, Единбурзі 
та Берліні 
синхронно стартував 
I чемпіонат Європи 
з літніх видів спорту

■

Талiсмани I ЧЄ з літніх видів спорту — Бонні та Берліно — біля Олімпійського
стадіону в Берліні, де 2 серпня відбулася церемонія відкриття турніру.
Фото з офіційного сайта змагань.

❙
❙
❙
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 Теплохід проходить повз невели-
кий острiв в океані. На березі борода-
тий чоловік щось кричить, відчайдуш-
но розмахуючи руками.
 — Хто це? — запитує пасажир ка-
пітана.
 — Гадки не маю. Щороку, коли ми 
тут проходимо, він так само божеволіє.

* * *
 — Гроші приніс?
 — Ні, аванс знову не дали. Кажуть, 
поки на роботу до нас не влаштуєшся, 
не дамо.

* * *
 У магазині:
 — Хлопчику, а ти впевнений, що 
тобі сказали купити саме 4 кiлограми 
цукерок і 300 грамiв картоплі?

* * *
 У флот потрібно брати тільки тих, 
хто не вміє плавати: вони краще захи-
щають свій корабель!

* * *
 — Моя дружина хоче схуднути і 
тепер регулярно їздить верхи.
 — І який результат за місяць?
 — Кінь схуд на 10 кілограмiв.

* * *
 У посудній лавці:
 — Мамо, а навіщо продавець сту-
кає олівцем по чашках і чарках?
 — Це він перевіряє їхню якість, чи 
немає тріщин.
 — Тепер я розумiю, навіщо вчи-
телька менi вчора по голові указкою 
стукала.

По горизонталі:
 1. Місто в Київській області. 4. 
У стародавніх греків та римлян — 
жрець, що тлумачив волю богів, про-
видець. 7. Старовинна найдрібніша 
польська монета.  8. Окремий загін 
Нацгвардії спеціального призначення. 
10. Спеціально обладнана вогнева точ-
ка, яка використовувалася в часи Дру-
гої світової війни. 12. Ті, хто при рево-
люційній ситуації «не хоче». 13. Бред 
Пітт, Х’ю Грант, Жан Рено. 15. Музич-
ний інструмент, на якому грали Воло-
димир Висоцький та Енвер Ізмайлов. 
17. Гральна карта між дамою і тузом. 
18. Вигук, яким у Єрусалимі зустріча-
ли Ісуса Христа. 20. Посудина, з якої 
годують свиней. 22. Обличчя, повер-
нене до глядача. 23. Титул феодаль-
них правителів у деяких країнах Близь-
кого і Середнього Сходу. 25. Один із 
атрибутів Шерлока Холмса. 28. Квіт-
ковий пилок, який бджоли на задніх 
ніжках переносять у вулик для виго-
товлення перги. 29. Ліанова тропічна 
пальма, гнучкі тонкі стебла якої ідуть 
на виготовлення меблів, кошиків тощо. 
30. Ім’я французького поета, автора 
«Інтернаціонала». 
По вертикалі:
 1. Агент 007. 2. Популярне вір-
менське чоловіче ім’я. 3. Приміщен-
ня для домашніх птахів чи гризунів. 
4. Залишки свічки. 5. Священна гора 
в Греції. 6. Мертва мова, яка застосо-

вується в медицині. 9. Українська на-
родна забава, в яку раз на чотири роки 
граються політики. 11. Преса, телеба-
чення, радіо. 13. Ім’я дівчинки, яка у 
два роки виграла в шоу «Україна має 
талант. Діти», назвавши всі столиці 
світу. 14. Грецький острів, на якому 
колись стояла статуя бога сонця Геліо-
са. 16. Кількість відвідувачів сайта 
за певний проміжок часу. 18. Риба, з 
якої дістають чорну ікру. 19. Відповід-
ник, точна копія. 20. Незламний бо-
рець з італійською мафією з фільму 
«Спрут». 21. Жіноче вбрання, яке пок-
риває верхню частину тіла і лишає від-
критим живіт. 24. Білошкірий, азіат... 
25. Місце для спання чи відпочинку. 
26. Народний поет в Казахстані та Кир-
гизії. ■
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від 27—28 липня
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Дара ГАВАРРА

 Нинішньому молодому поколінню ім’я гол-
лівудської зірки Девіда Гассельгоффа вже нічо-
го не говорить, а от раніше... Ну хто не знав зна-
менитих у 90-ті «Рятувальників Малібу» — ко-
манду накачаних, підтягнутих дівчат і парубків, 
серед яких, до речі, були і знамениті гарячі пер-
чинки «Плейбоя» Кармен Електра та Памела Ан-
дерсон. Не пас задніх серед них і Девід Гассель-
гофф, хоч і був набагато старший за інших: він 
мав такий маскулінний та сексуальний вигляд, та 
й зріст понад 1,9 м — це вам не фунт родзинок. 
Шалена популярність серіалу зробила свою спра-
ву, і Девід навіть потрапив до Книги рекордів Гін-
несса як найпопулярніший актор телебачення.
 Але роки йшли, на зміну «Рятувальникам 

Малібу» прийшли інші популярні серіа-
ли, а ім’я Гассельгоффа стало забувати-
ся. Та ось нещодавно таблоїдну спільно-
ту збурила новина: підстаркуватий, але 
все ще в чудовій фізичній формі плейбой 
укотре одружився. Це вже третій шлюб 66-
річного Девіда. Але цього разу його обраниця, 
модель Хейлі Робертс, на 28 років молодша 
за нього! Що й казати, сивина в голову, а біс 
у ребро...
 Познайомилися молодята за лаштун-
ками шоу Britain’s Got Talent, коли Хейлі 
підійшла до Девіда, щоб узяти в нього ав-
тограф. Досвідчений донжуан не розгу-
бився й у відповідь попрохав телефон дів-
чини. Було це ще в далекому 2011-му, тож 
можна сказати, що їхнє бажання після 7 
років «зустрічання», як би це сказали «у 
старовину», офіційно оформити стосун-
ки було обдуманим. Церемонія пройшла в 
італійському регіоні Апуліо, на узбережжі Адріа-
тики, в колі найближчих друзів та родичів. Серед 
присутніх були і доньки «молодого» від другого 

шлюбу — 28-річна Тейлор і 25-річна... Хейлі. Що 
ж, доволі символічний збіг. Головне не переплу-
тати доньку з дружиною... ■

з 6  до 12 серпня
 Овен (21.03—20.04). Складними можуть 

бути стосунки зі старими партнерами, які займуть 
позицію, що суперечить інтересам справи. Конф-
лікти з ними призведуть до серйозних фінансо-
вих розбіжностей.
 Дні: спр. — 6; неспр. — 7.

 Телець (21.04—21.05). Ви розчаруєтеся в 
друзях або покровителях. Попереду аврали, екс-
трені наради, норми і наднорми, робота у вихідні. 
Бунтувати не потрібно. Навпаки, надзусилля себе 
виправдають у грошовому еквіваленті.
 Дні: спр. — 8; неспр. — 10.

 Близнюки (22.05—21.06). Можливі і пре-
міальні, і збільшення винагороди. Нова робота 
виявиться набагато цікавішою та перспективні-
шою за попередню. Особливий успіх чекає на лю-
дей творчих професій.
 Дні: спр. — 12; неспр. — немає.

 Рак (22.06—23.07). Незважаючи на види-
мий професійний успіх, з грошима можуть бути 
проблеми. Ваше фінансове становище може по-
хитнутися. Усiм, чия діяльність пов’язана з фінан-
сами, слід бути уважнішими й не робити ризико-
ваних кроків.
 Дні: спр. — 9; неспр. — 11.

 Лев (24.07—23.08). Бiзнесменiв підстері-
гають реальні фінансові претензії родичiв або 
складні ситуації з дітьми, які потребують вели-
ких витрат. Доведеться взяти блокнот і ретельно 
записувати всі витрати. 
 Дні: спр. — 10; неспр. — 11.

 Діва (24.08—23.09). В особистих i любов-
них відносинах багато ви шукатимете вихід зі 
складної i навiть тупикової ситуації. Вплив Юпі-
тера зробить вас сміливими, рішучими і само-
стійними, що позначиться на стосунках з близь-
кими.
 Дні: спр. — 8; неспр. — 9.

 Терези (24.09—23.10). Якщо ви остаточ-
но визначитеся зі своїм вибором, можна розра-
ховувати на продовження стосункiв. Якщо ж ні — 
засмучуватися не варто, у майбутнє веде багато 
доріг, і у вас буде чудова можливість знайти дру-
гу половинку.
 Дні: спр. — 10; неспр. — 12.

 Скорпіон (24.10—22.11). Ви станете за-
ручником обставин, коли свобода дій може бути 
обмеженою. Вам доведеться вiдіграти незвичай-
ну для себе роль. Щоб невдачі обійшли вас, тре-
ба перехитрити їх.
 Дні: спр. — 6; неспр. — 7.

 Стрілець (23.11—21.12). Зірки радять від-
сторонитися від проблем, подумати й вивчити си-
туацію, не роблячи остаточних рішень і не винося-
чи категоричних суджень. Тиждень сприяє често-
любцям і трудоголікам.
 Дні: спр. — 10; неспр. — 12.

 Козеріг (22.12—20.01). Не виключено, що 
вам доведеться займатися рутинною роботою. Під-
приємці затіють реорганізацію справи, яка в різних 
варіантах триватиме до кінця року. Не виключено 
розширення старого офісу або придбання нового.
 Дні: спр. — 7; неспр. — 8.

 Водолій (21.01—19.02). Сміливо беріться 
за найризикованіші проекти і справи. Ви досягне-
те успіху не тільки своєю наполегливою працею, 
а й чужими руками. У вас буде така сила впливу 
на колег, що вони підтримають вас і допоможуть 
робити кар’єру.
 Дні: спр. — 12; неспр. — немає.

 Риби (20.02—20.03). Незважаючи на про-
фесійні неузгодженості, сфера фінансів особли-
во не постраждає. Багато представників цього 
знака можуть розраховувати на отримання кре-
диту, спонсорську допомогу, підтримку батьків 
або близької людини.
 Дні: спр. — 7; неспр. — 9. ■

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

ПУТА ГІМЕНЕЯ

Брала автограф, а він 
покликав заміж 

■

Девід Гассельгофф та Хейлі Робертс.❙

«Рятувальник Малібу» 
повів під вінець на 28 
років молодшу модель

4—5 серпня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, мiсцями короткочасний дощ, гроза. 
Вiтер пiвнiчно-схiдний, 5-10 м/с. Температура вночi +17...+19, 
удень +28...+30. Пiслязавтра температура вночi +17...+19, удень 
+28...+30.

Миргород: без опадiв. Уночi +16...+18, удень +28...+30.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +16...+18, удень +28...+30.
Одеса: без опадiв. Уночi +19...+21, удень +29...+31.

2 серпня температура води на узбережжi Чорного та Азовсько-
го морiв становила 25-27 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 24.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Трускавець: 
уночi +13...+15, удень +27...+29. Моршин: уночi +13...+15, удень 
+26...+28.
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