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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,961 грн 

1 € = 31,245 грн

1 рос. руб. = 0,423 грн

На межі життя та смерті 

Вітчизняні плавці активно працюють над поповненням 

синьо-жовтої 

скарбнички 

«золотом»

Політв’язень Кремля 

Олег Сенцов голодує вже 

три місяці, але здаватися 

на милість окупантів не 

має наміру

стор. 2» стор.15»

США вводять проти 

Росії нові санкції за 

отруєння Скрипалів

Рубль упав

Тепер гроші залишатимуться у громаді, а не осідатимуть у валізах та кишенях чиновників.
Фото з сайта caravan.kz.
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Прогресивні рекордсмени
 

стор. 13»

стор. 5, 13»

Перерозподiл потокiв
Створення Мачухівської ОТГ — 
однiєї з двох в Україні, яка об’єднала 
сільські ради трьох районів, 
викликало спротив мiсцевої 
влади
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«Я не хворію, а голодую і зупинятися не збираюся». Олег Сенцов
український режисер

УКРАЇНА МОЛОДА

РЕЗОНАНС

Самі 
замовили, 
самі 
шукають? 
СБУ звинувачує 
правоохоронні органи 
у причетності 
до замаху 
на громадську діячку 
Катерину Гандзюк
Тарас ЗДОРОВИЛО 

 Несподівано вражаючим вия-
вився поворот у справі Катерини 
Гандзюк — відомої в Херсоні гро-
мадської діячки, члена виконко-
му Херсонської міськради, яку 31 
липня невідомий зловмисник об-
лив висококонцентрованою сір-
чаною кислотою (унаслідок напа-
ду радниця мера Херсона отрима-
ла хімічні опіки тулуба, руки та об-
личчя — більше 35% тіла; 1 серпня 
постраждалу перевезли з Херсона 
в Київський опіковий центр).
 Головне слідче управління СБУ 
порушило справу за фактом органі-
зації закінченого замаху на вмисне 
вбивство Катерини Гандзюк з особ-
ливою жорстокістю, що вчинене на 
замовлення співробітників право-
охоронних і державних органів за 
сприяння сепаратистських органі-
зацій на території півдня Украї-
ни, з метою дестабілізації суспіль-
но-політичної обстановки в пів-
денному регіоні країни. Генпро-
курор Юрій Луценко оприлюднив 
на своїй сторінці у «Фейсбуці» від-
повідний витяг з Єдиного реєстру 
досудових розслідувань.
 Варто наголосити, що кримі-
нальне провадження порушили 
лише 7 серпня, хоча Генпрокурор  
доручив передати розслідування 
від Нацполіціі до СБУ ще… 3 сер-
пня! Чи не нагадує це саботаж або 
ж умисне затягування місцевими 
поліціянтами справи для «підти-
рання» слідів?
 Нагадаємо, що раніше в Нац-
поліції браво відзвітували: 3 серпня 
затримали підозрюваного у нападі 
на Гандзюк — такого собі Миколу 
Новікова, а 7 серпня правоохоронці 
повідомили — розшукують ще одно-
го ймовірно причетного до нападу.
 Щоправда, виникають певні 
сумніви: чи не роблять із затри-
маного цапа-відбувайла, адже сес-
тра підозрюваного — Ірина Кода-
кова засвідчила, що її брат Мико-
ла Новіков із 27 липня до 1 серп-
ня був біля моря в селі Більшовик, 
а адвокат затриманого стверджує, 
що алібі його підзахисного можуть 
підтвердити сім-вісім осіб. Тож за-
питань у цій справі значно більше, 
ніж відповідей... ■

■ Тарас ЗДОРОВИЛО

 Російські окупаційні вій-
ська 7 серпня — 36 разів, а 8 
серпня — 44 рази відкрива-
ли вогонь по позиціях наших 
військ, у тому числі двічі — з 
важкого озброєння.
 Противник вів приціль-
ний вогонь із гранатометів, 
великокаліберних кулеметів 
i стрілецької зброї, а на окре-
мих напрямках — з озброєн-
ня БМП. Обстріли здійснюва-
ли по захисниках Кримського, 
Новозванівки, Золотого, Лу-
ганського, Новолуганського, 
Майорська, Новоселівки Дру-
гої, Новомихайлівки, Красно-
горівки, Мар’їнки, Авдіївки, 
Гнутового, Лебединського, 
Павлополя, Водяного та Ши-
рокиного. Також противник 
обстріляв із мінометів каліб-
ром 82 мм наші позиції біля 

Кримського та Авдіївки, а не-
подалік від Майорська зафік-
совано бойове зіткнення.
 Унаслідок бойових дій уп-
родовж вівторка-середи один 
захисник України загинув, ще 
троє — отримали поранення, 
а з одним військовослужбов-
цем Об’єднаних сил втрачено 
зв’язок у ході бойового зіткнен-
ня, тож його пошуки тривають. 
За цей же період, за даними роз-
відки, п’ятьох окупантів знище-
но, а 13 отримали поранення.

 Упродовж 9 серпня станом 
на 7-му годину ранку ворог 
важке озброєння не застосову-
вав, але сім разів відкривав во-
гонь по позиціях українських 
захисників біля Новозванівки, 
Луганського, Мар’їнки, Крас-
ногорівки та Лебединського. 
О 06.25 зі стрілецької зброї во-
рог відкрив вогонь у напрям-
ку КПВВ «Майорське», оголо-
шено режим «Червоний» і про-
пуск громадян тимчасово при-
зупинено. ■ 

Ірина КИРПА

 Адвокат Міжнародної пра-
возахисної групи «Агора» На-
таша Добрева, що представляє 
інтереси Олега Сенцова в Євро-
пейському Суді з прав людини, 
написала звернення до пред-
ставника РФ при Європейсь-
кому Суді з прав людини, за-
ступнику міністра юстиції РФ 
Михайлу Гальперіну. Ґрунту-
ючись на рішенні ЄСПЛ від 25 
липня 2018 про надання Сенцо-
ву найбільш прийнятного для 
нього лікування, правозахисни-
ця запропонувала розпорядити-
ся про переведення Сенцова до 
Клінічного багатопрофільного 
медичного центру «Святитель 
Лука» у місті Сімферополь.
 Тим часом цивільний адво-
кат Сенцова Дмитро Дінзе го-
ворить про те, що проти його 
підзахисного окупанти хочуть 
застосувати заходи караль-
ної медицини. За словами пра-
возахисника, Сенцова в при-
мусовому порядку возили до 
цивільної лікарні на огляд, де 
йому пригрозили годуванням 
силоміць. Саме так неадекват-
но тюремники відреагували на 
рішення ЄСПЛ про те, що полі-
тичного в’язня Олега Сенцова 
треба негайно перевести із ко-
лонії «Білий Ведмідь» (Ямало-
Ненецький округ Росії) до рід-
ного для нього Криму.
 — Головний лікар тюрем-
ної лікарні, як тільки дізнався, 
кого до нього привезли на обсте-
ження, заявив, що прив’яже 
Сенцова до лікарняного ліж-
ка та натовче йому до рота на-
сильно медикаменти та штуч-
не харчування, — обурюється 
адвокат Дмитро Дінзе. — Заві-
дувач реанімаційним відділен-
ням тієї ж лікарні настільки аг-
ресивно ставиться до арештан-
та, що найімовірніше, може 
лише нашкодити йому. Якщо 
ж Олег Сенцов чинитиме опір, 
то трубку для насильного году-
вання йому пригрозили встави-
ти в ніс або у задній прохід. Ось 
такий у Росії підхід до пацієн-
тів, справжня каральна меди-
цина в дії!

 Дмитро Дінзе оприлюднив 
інформацію про те, що диплома-
ти з різних країн світу, які кон-
тактують за родом своєї діяль-
ності з російськими чиновника-
ми, дізналися, що в РФ готові 
допустити смерть 42-річного 
Олега Сенцова, щоб налякати 
інших політичних в’язнів.
 Двоюрідна сестра Олега Сен-
цова Наталія Каплан ствер джує, 
що її брат втратив понад 30 кі-
лограмів ваги та вже практично 
не встає з ліжка. За її словами, 
він дуже погано виглядає і вона 
боїться, що з дня на день отримає 
звістку про смерть брата.
 Сам Олег стверджує, що не 
має наміру здаватися, незва-
жаючи на критичне погіршен-
ня самопочуття: у нього зафік-
совані всі ознаки важкої анемії 
(катастрофічно низький рівень 

гемоглобіну), перебої у роботі 
серця (пульс менше за 40 ударів 
за хвилину).
 Олег Сенцов знайшов у собі 
сили написати відкритого листа 
для всіх людей, які розуміють 
його дії, та подякувати за мо-
ральну підтримку.
 — Я не хворію, а голодую 
і зупинятися не збираюся, — 
наголошує український режи-
сер. — Поїздку до Сімферопо-
ля я не вітаю, адже дуже сум-
ніваюся, що тюремники з Росії 
до зволять мені доїхати туди жи-
вим. Хочу всім сказати величез-
не спасибі за підтримку та пере-
дати величезний привіт. Слава 
Україні!»
 Нагадаємо, що незаконно 
засуджений у Росії українець 
Олег Сенцов ще 14 травня 2018 
року оголосив безстрокове го-

лодування з вимогою негайно-
го звільнення всіх українських 
політв’язнів, які перебувають у 
російських в’язницях.
 Улітку Європейський пар-
ламент закликав Росію негай-
но випустити на свободу всіх, 
хто був незаконно ув’язнений 
окупаційним режимом за свою 
політичну позицію, що не збі-
гається з думкою Кремля. До 
цих вимог приєднався Держде-
партамент США, який висло-
вив стурбованість стрімко зрос-
таючою кількістю арештів пра-
возахисників та представників 
релігійних меншин. 
 Генеральний секретар Ради 
Європи Турбйорн Ягланд подав 
офіційне прохання до прези-
дента Росії Володимира Путіна 
про помилування Олега Сенцо-
ва, але отримав від Кремля ка-
тегоричну відмову.
 Стурбований долею Олега 
Сенцова і Президент України 
Петро Порошенко, який у ході 
телефонної розмови з держсек-
ретарем США Майком Пом-
пео закликав посилити тиск на 
Росію для звільнення всіх ук-
раїнських заручників.
 Досi немає обнадійливої ін-
формації про те, що невинно 
звинуваченого українця мо-
жуть випустити на свободу, не-
зважаючи на те, що за Сенцова 
заступилися найавторитетніші 
люди мистецтва в усьому світі.
 Активісти в Україні та по 
всьому світу продовжують ви-
магати від країни-агресора та її 
лідера Володимира Путіна не-
гайного звільнення незаконно 
ув’язнених українців. Акції на 
підтримку арештантів прохо-
дять у різних країнах, на різ-
них континентах, але Росія їх 
уперто ігнорує. ■

НА ФРОНТІ

Героям — таки слава
Новий закон легітимізує в армії 
«старі-нові» вітання-відповіді

■ ДО РЕЧІ

 Верховний Головнокомандувач 
Петро Порошенко доручив розро-
бити законопроект, щоб скасувати 
запозичене ще із «совка» армійсь-
ке вітання-відповідь: «Здрастуйте, 
товариші!» і «Бажаємо здоров’я!» 
На День Незалежності війська вже 
вітатимуться й відповідатимуть у 
традиції українських воїнів і пат-
ріотів: «Слава Україні!» і «Героям 
слава!»
 Як розповів міністр оборони 
Степан Полторак, він сподівається, 
що після канікул народні депута-
ти приймуть цей закон. При цьому 
керівник військового відомства на-
голосив, що законопроект №7549, 
внесений у Раду в лютому, мав 
низку недоліків. Але незалежно від 
того, чи ухвалять закон депутати, 
на параді 24 серпня українські вої-
ни вже вітатимуться по-новому.

■

У ПОЛОНІ

На межі життя та смерті 
Політв’язень Кремля Олег Сенцов голодує вже три місяці, 
але здаватися на милість окупантів не має наміру

■

доларів
на рік втра-
чає держа-

ва через корупцію на українській митниці, таки-
ми є підрахунки німецької газети Suddeutsche 
Zeitung на основі проведеного в Києві та Одесі 
журналістського розслідування.

До 4,8 млрд.
гривень
задекла-
рували та 

сплатили платники Києва за поданими майнови-
ми деклараціями, що становить майже полови-
ну всіх подібних зобов’язань по Україні, за дани-
ми прес-служби столичної ДФС.

внутрішньо переміщених осіб пе-
ребувають на обліку в Україні ста-
ном на 6 серпня 2018 року, інфор-
мує Міністерство соцполітики.

іноземців
відвідало Київ цього року, свідчить 
керівник управління туризму та про-
моцій КМДА Антон Тараненко. 

громадян
України заарештовано, затримано та засуджено в усьо-
му світі, повідомили в МЗС (на особливому контролі ві-
домства перебувають справи Сенцова та Кольченка).

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

1,048 млрд. 1 516 237 850 тис. Понад 10 тис.

Фото з сайта m.day.kyiv.ua.❙
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Як БелаПропав
У Мінську затримали 
журналістів 
Ігор ВІТОВИЧ

 Обшуки та затримання білоруських жур-
налістів тривають, повідомляє «Євроньюс». 
Правоохоронні органи та спецслужби країни 
«бацька Лукашенка» цього  тижня здійснили 
рейди в офіси незалежного порталу TUT.BY та 
інформаційної агенції БелаПАН. Щонаймен-
ше трьох співробітників затримали. 
 «Я вважаю, що це чергова хвиля репресій 
проти незалежних ЗМІ. Захід заспокоївся сто-
совно Білорусі, і, ймовірно, влада вирішила, 
що можна ці ЗМІ притиснути, використавши 
привід для цього. Адвокати з нами зустріча-
лися, допити ведуться в їхній присутності, але 
з них було взяте зобов’язання про нерозголо-
шення, тому ми мало що знаємо», — сказав за-
сновник порталу TUT.BY Юрій Зіссер. 
 Приводом для тиску на незалежні ЗМІ бі-
лоруська влада використала відкриту 7 серп-
ня кримінальну справу про несанкціонований 
доступ до комп’ютерної інформації державної 
інформагенції «БелТА».
 Євросоюз закликав звільнити затриманих у 
Мінську журналістів. Офіційне представниц-
тво ЄС заявило, що такі дії «суперечать декла-
рованій політиці з демократизації та міжна-
родним обіцянкам Білорусі». Рада Європи та-
кож засудила арешти білоруських журналістів 
і закликала Мінськ звільнити їх.
 «Це робиться для залякування провідних 
ЗМІ в країні в контексті всезростаючого тис-
ку на вільні голоси в Білорусі. Ми закликаємо 
владу заспокоїтися та дозволити журналістам 
просто виконувати свою роботу», — заявив Йо-
ханн Бір, глава відділу Східної Європи і Цен-
тральної Азії організації «Репортери без кор-
донів». 
 Спостерігачі не виключають, що теперіш-
ня кампанія проти журналістів негативно 
відіб’ється на крихкому процесі нормалізації 
відносин між Мінськом та Брюсселем. 
 У рейтингу свободи ЗМІ «Репортерів без 
кордонів» Білорусь посідає 155-те місце зi 180 
країн світу. ■

■Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Без державної підтримки фер-
мерів українське село загине — на-
голосив Олег Ляшко на сільсько-
господарському підприємстві імені 
Шевченка на Миколаївщині. Тут ви-
рощують зернові, олійні та бобові 
культури, а також тримають 200 
корів. Аграрії поскаржилися політи-
ку, що не отримують жодної копій-
ки державної підтримки, тому ледь 
виживають. Лідер Радикальної пар-
тії знає, як допомогти селянам і по-
вернути повагу держави до людини 
праці. План Ляшка для відродження 
села — державні дотації, відновлення 
спецрежиму ПДВ, відродження проф-
техосвіти та підвищення зарплат.
 «Цьогоріч тут зібрали вдвічі мен-
ший врожай, ніж прогнозувалося. 
Ситуацію могли б урятувати дотації 
на агропереробку, щоб фермери мог-
ли продавати не зерно, а готову про-
дукцію. Але де ті дотації? Мільярди, 
закладені в держбюджеті на підтрим-
ку фермерства, утікають в кишені 
олігархам. А простим людям, аби от-
римати ту держпідтримку, потрібно 
зібрати купу довідок та занести че-
модани грошей держимордам. Бо ці 
ненажерливі чиновники, які вирос-
ли на селянському молоці, давно за-
були його смак. Вони п’ють коньяк і 
віскі і не думають, як вижити просто-
му фермеру. Найменш корупційний 
спосіб підтримки аграріїв — віднов-
лення спецрежиму ПДВ. Щоб пода-
ток повертався в автоматичному ре-
жимі і використовувався фермерами 
на розвиток», — наголосив Ляшко.
 Директор підприємства Віктор 
Середа поскаржився лідеру РПЛ і на 
іншу не менш наболілу проблему — 
нестачу трудових кадрів. «Раніше 
можна було знайти механізаторів від 
20 років і до старості. Зараз молодих 
ви не знайдете, тільки після 40. Мо-
лодь вчиться, але працювати на трак-
тори чи комбайни не йде. Та й узагалі 
тієї молоді немає. Повиїжджали всі 
давно. Немає ні токаря, ні лісоруба, 
ні зварника, нікого», — розповів фер-
мер.
 Олег Ляшко переконаний, що 
саме держава має мотивувати мо-
лодь отримувати робітничі професії. 
«Колись в інтернаті я отримав права 
тракториста. Після закінчення інтер-
нату поїхав вступати в інститут, але 
мене не прийняли. Я повернувся на-
зад і ще рік працював у колгоспі на 
тракторі — гній розвозив, поля орав. 
Права і згодилися. А коли б не було 
професійної освіти — що б я робив? 
Тому нам потрібні ПТУ. Не можуть 
усі бути юристами чи економістами. 
Хтось, може, й хотів би мати робіт-

ничу професію, а держава сьогодні 
позбавляє молодь такої можливості. 
Влада переклала фінансування на 
місцеві бюджети, а ті не справляють-
ся. Їм треба дороги ремонтувати, ка-
налізації, дахи. Тому треба поверну-
ти державне фінансування закладів 
ПТУ та підвищити рівень зарплат лю-
дям праці», — підкреслив лідер Ради-
кальної партії.
 Крім того, піднімати зарплати 
потрібно і для того, щоб були високі 
пенсії, зазначив Олег Ляшко. «Вели-
ка пенсія буде за однієї умови: коли 
в людей буде велика зарплата. Тому 
ми добиваємося підвищення «міні-
малки». Щоб не було такого, як із ко-
лишніми колгоспниками, які працю-
вали за трудодні чи за «галочки» й от-
римують зараз 1500 гривень пенсії. У 
моєї мами була пенсія 1670 гривень 
— підняли на 500, а от в тітки Галки 
і дядька Василя по 1800 гривень була 
пенсія — підняли до 3000. Ми вва-
жаємо, що і цього мало. Мінімальна 
пенсія при мінімальному стажі по-
винна бути хоча б 3000-4000 гривень, 
а з великим трудовим стажем — 5000-

7000 гривень. І мінімальна зарплата 
3700 гривень, яка зараз, — теж мало. 
Дитину перед новим навчальним ро-
ком вдягнути чи на ліки навіть не 
вистачить. За нашими підрахунками, 
мінімальна зарплата має бути хоча б 
8000 гривень на місяць. І саме такої 
суми ми будемо добиватися», — роз-
повів народний депутат.
 Також Олег Ляшко оглянув поля 
господарства та допоміг на тракторі 
продискувати землю для нового вро-
жаю. А трактористу Миколі Рицаню-
ку політик подарував іменний годин-
ник. «Велика подяка за вашу роботу. 
Ось хто має бути головною людиною 
в країні — людина праці. Не суддя, 
не прокурор, не чиновник і навіть не 
Президент, а тракторист, механіза-
тор, доярка, будівельник, шахтар, 
металург, вчитель, лікар — усі, хто 
працює. А у нас «на одного із сошкою 
по тридцятеро з ложкою». Нам треба 
менше дармоїдів і більше людей пра-
ці, для яких ми вибиваємо нормаль-
ну зарплату, нормальну пенсію і нор-
мальні умови роботи!» — потиснув 
руку трактористу Ляшко. ■

Петро ЛУКІЯНЧУК

 Уже в середині серпня на тери-
торії села Ситихів, яке розташоване 
у Жовківському районі, стартувати-
ме масштабне будівництво житлового 
кварталу для переселенців із Криму 
та Донбасу. За декілька років тут пла-
нують збудувати 110 будинків, моли-
товний дім-мечеть для кримських та-
тар, греко-католицьку церкву та об-
лаштувати необхідну інфраструкту-
ру.
 Міський голова Дублян Василь 

Попович запевнив, що міська рада 
вже виділила 64 земельні ділянки пе-
реселенцям під житло, на решту ще 
розробляється проектна документа-
ція. 
 Зважаючи на те, що територія 
майбутнього поселення розташована 
фактично в полі, місцева влада вирі-
шила ще перед початком будівництва 
провести сюди водогін та електрику.  
Комунікаціями планують частково 
забезпечити і сусідні земельні ділян-
ки, які у 2016 році виділила бійцям 
АТО Львівська ОДА. У вересні, також 

за донорські кошти, переселенці пла-
нують збудувати асфальтовану доро-
гу до села Ситихів та щебеневу доро-
гу на території житлового кварталу.
 Наступний етап будівництва пере-
дбачає зведення за кошти турецьких 
донорів молитовного дому — мечеті 
для переселенців iз Криму. Також у 
межах кварталу збудують і греко-ка-
толицьку церкву.
 А ще планують звести декілька 
магазинів, аптек та дитячий і спор-
тивний майданчики.
 Кошти на зведення будинків, де 
житимуть 307 переселенців із Кри-
му і Донбасу, нові мешканці плану-
ють брати в кредит. Зараз ведуть-
ся переговори з урядом Німеччини 
щодо низькопроцентного кредиту 
для будівництва цього житла. За по-
передніми оцінками, на зведення 110 
будинків необхідно близько 50 млн. 
грн. ■

іноземцям
заборонили в’їзд до Украї-
ни через незаконні візити 

в Крим та на Донбас, розповів начальник 
відділу з питань взаємодії зі ЗМІ ДПСУ 
Андрій Демченко.

740
українських 
моряків
арештовано в Греції 

та Італії, в основному за перевезення нелегальних мігран-
тів, змальовує поточну ситуацію держсекретар МЗС Украї-
ни Андрій Заяць.

запланованих 
площ

в Україні вже зібрали ранні зернові, звітують у 
Міністерстві аграрної політики і продовольства.

скоротилася перед-
плата друкованих 
газет і журналів в 

Україні за останні три роки, заявив голова На-
ціональної спілки журналістів України Сергій 
Томіленко.

нападів
на журналістів 

зафіксовано в лип-
ні, йдеться на сайті 
НСЖУ.

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

Близько 250 На 86 % На 27% 8

НОВИНИ ПЛЮС

«Оскар» на догоду масовому глядачу
 Голлівуд усе більше відходить від створення артистич-
но вартісних та реалістичних фільмів і переорієнтовуєть-
ся на штампування високоприбуткового ширвжитку для по-
коління, яке виросло на комп’ютерних іграх i телесеріалах 
для бовдурів. Американська кіноакадемія помітила цю тен-
денцію і також пішла на повідку масових смаків. До вже іс-
нуючих 24 номінацій на найвищу кінематографічну нагоро-
ду «Оскар», починаючи з наступного року, додасться ще 
одна — за надзвичайні досягнення в категорії популяр-
них фільмів. Таким чином, фільми, які популярні серед не 
дуже інтелектуально розвинутих глядачів, але не подоба-
ються критикам, матимуть більше шансів здобути «Оскар». 
Номінація «Видатний популярний фільм» допоможе здо-
бувати «Оскари» і комерційній кіножуйці. Рада директорів 
Академії також визначила більш ранню дату для церемонії 
«Оскар» у 2020 році. Телетрансляцію вирішили скоротити 
до трьох годин, щоб церемонію нагородження змогли по-
дивитися більше телеглядачів у всьому світі.

Число жертв землетрусу зросло 
 Підтверджена кількість жертв землетрусу на індо-
незійському острові Ломбок продовжує зростати. 9 серп-
ня острів струсонув черговий поштовх магнітудою 5,9 бала. 
В індонезійській національній службі боротьби з наслід-
ками катастроф у четвер, 9 серпня, підтвердили загибель 
від землетрусу на курортному острові Ломбок 227 осіб. За 
словами речника служби, ці дані ще звірять з інформацією 
інших відомств. Очікується, що кількість загиблих зросте. 
В армії, яка бере участь у пошуково-рятувальних роботах, 
повідомляють про значно вищі цифри — 381 загиблого. 
Утім для підтвердження загибелі потрібні ім’я, вік, стать 
та адреса жертви.

■

ПЛАНІВ ГРОМАДДЯ

Люди добрі, хата тепла
На Львівщині облаштують житло для переселенців

■

ПІДТРИМКА

Менше дармоїдів — 
більше людей праці
Олег Ляшко допоміг селянам Миколаївщини на 
тракторі продискувати землю для нового врожаю

■

Олег Ляшко подарував трактористу Миколі Рицанюку годинник.❙
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Інф. «УМ»

 Стратег Президента Петра Порошенка, народний депутат 
Ігор Гринів підтвердив, що у 2014 році зустрічався з амери-
канським політтехнологом Полом Манафортом із приводу спів-
праці. Про це він повідомив у коментарі «Українській правді».
 «Манафорт пробував запропонувати свої послуги та свою 
стратегію для кампанії Порошенка. Я зустрічався з ним тоді і 
вислухав його стратегію, але на цих трьох годинах розмова з 
ним закінчилася», — розповів він. Він припустив, що інформа-
ція про співпрацю з іншими українськими політиками, окрім екс-
президента Віктора Януковича, це лінія захисту адвокатів Ма-
нафорта на суді, щоб американця сприйняли не лише як стра-
тега втікача-Януковича, а як політтехнолога, здатного працюва-
ти з представниками різних фракцій.
 За словами Гриніва, Манафорт дуже хотів співпрацюва-
ти з Порошенком та готувався до цього. Зокрема, на зустріч 
він прийшов із дослідженнями, соціологією. «Манафорт так і 
не зрозумів, що країна після Майдану змінилася», — пояснив 
політтехнолог Президента. Нардеп додав, що пропозиції амери-
канського політтехнолога більше підходили для стратегії 2009-
2010 років, але аж ніяк не для післяреволюційного періоду 2014 
року. Гринів також не виключив, що стратеги Манафорта дійсно 
займалися напрацюванням пропозицій Порошенку, з якими той 
прийшов на зустріч.
 Нагадаємо, раніше колишній партнер Пола Манафорта Рік 
Гейтс на суді заявив, що екс-радник Віктора Януковича безкоштов-
но допомагав Петру Порошенку та працював із Віктором Пінчуком. 
31 липня в США почався суд над Полом Манафортом, якого звину-
вачують у відмиванні грошей, ухилянні від сплати податків за май-
же 10 років співпраці з колишнім керівництвом України. ■

Віктор ЮЩЕНКО, 
Президент України 2005—2010 років

 86 років тому, 7-го серпня, з легкої 
руки Йосипа Джугашвілі «Сталіна» був 
підписаний кривавий, жорстокий, реп-
ресивний закон, який не мав прецеден-
тів у світовій історії, котрий і став пер-
шим кроком до Голодомору в Україні.
 Його назвали в народі «Закон про 5 
колосків» через те, що навіть за один ко-
лосок, узятий з поля, покаранням міг 
бути смертельний вирок як для дорос-
лого, так і для дитини. Офіційна ж назва 
документа — закон «Про охорону майна 
державних підприємств, колгоспів і коо-
перації за зміцнення суспільної (соціаліс-
тичної) власності». Його було ухвалено 
спільною постановою Центрального ви-
конавчого комітету і Радою народних ко-
місарів СРСР, а саме авторство докумен-
та розробив особисто Йосип Сталін.
 Зокрема, цим законом передбачало-
ся покарання за розкрадання колгосп-
ного і кооперативного майна у вигляді 
розстрілу з конфіскацією всього майна. 
За пом’якшувальних обставин цей ви-
рок міг бути змінений на позбавлення 
свободи строком не менш ніж 10 років 
із конфіскацією всього майна. Амністію 
у таких випадках було виключено. Для 
порівняння: за тодішнім законодавс-
твом навіть навмисне убивство каралося 
ув’язненням до 10 років, а за крадіжку 
чужого майна присуджували три міся-
ці примусових робіт. Окрім закону, була 
також таємна інструкція від 13 вересня 
1932 року про порядок застосування по-
ложень нормативно-правового акта.
 Аналіз 20 тисяч справ показує, що 
серед засуждених було 83% колгоспни-

ків та селян-одноосібників і лише 15% 
— «кулацько-заможних елементів». 
Отже, цей закон було спрямовано про-
ти селян, котрі, рятуючи дітей від голо-
дної смерті, змушені були нести додому 
з поля кілограм чи два зерна, ними ж 
вирощеного. На літо 1933 року за цим 
законом було засуджено 150 тис. осіб. 
Зокрема, карали дітей, які намагалися 
знайти хоч якусь їжу.
 Населення опинилося у замкненому 
колі: з одного боку — діяли плани хлібо-
здачі, які часто були нереальними і при-
рікали селян на голодну смерть, з іншо-
го — будь-які спроби врятуватися від неї 
блокувалися конфіскацією всього їстів-
ного (за невиконання хлібоздачі) та вка-
заним законом. Цей закон діяв до 1947 
року, але пік його застосування припав 
саме на 1932—1933 роки, роки Голодо-
мору в Україні. За оцінками Інституту де-
мографії та соціальних досліджень імені 
М. Птухи НАН України, демографічні 
втрати України внаслідок Голодомору 
в 1932—1933 роках становлять близь-
ко 4,5 млн. осіб, у тому числі 3,9 млн. — 
втрати, пов’язані з надсмертністю, а ще 
600 тис. — із дефіцитом народження.
 При цьому у ті роки СРСР продов-
жував експортувати зерно за кордон (у 
1932-му — 1,73 млн. тонн, у 1933-му 
— 1,68 млн. тонн; протягом наступних 
років більший показник було досягнуто 
лише в 1938-му). Цього цілком би вис-
тачило, аби нагодувати всіх голодних. 
Для Кремля «Закон про п’ять колос-
ків» став важливим інструментом за-
безпечення успіху хлібозаготівельної 
кампанії, а для України — Сталін 7 сер-
пня 1932 фактично підписав смертний 
вирок мільйонам українських селян... 

Про страшні злочини совєцького режи-
му проти української нації повинен зна-
ти кожен, хто не розуміє, навіщо Ук-
раїні закони про декомунізацію.
 Голодомор підкріплювався різно-
манітними засобами, які всі разом вкар-
бовували у свідомість українського етно-
су факт його цілковитої залежності, його 
повної несуверенності у сенсі державно-
му, соціальному, буттєвому. Так само не-
суверенною з тих часів мала почуватися 
і особистість: до скону мусила українсь-
ка людина дякувати за те, що її просто не 
вбили. А найкраще — вона мала стати та-
кою, якою і була потрібна у новій версії 
«єдиного радянського народу».
 Звідси і походить новітній «хохол» — 
національна, культурна і соціальна потво-
ра, яка згодна продати і свою країну, і рід-
ну землю. Звідси походить цей благенький 
блазень перед нібито могутнішими сусіда-
ми, обставинами чи культурами. Проти 
нього, проти цього нікчемного «хохла», у 
серці повинен стояти опір у кожного з нас.
 Опір повинен бути в серці проти 
будь-якого вияву неповаги до нашої де-
ржави, її історії, проти будь-якої загро-
зи для нашої великої і спільної свободи. 
Це повинен бути той опір, який україн-
ці чинили навіть у приречених обста-
винах Голодомору 1932—1933 років. 
Слова про Голодомор, про відповідаль-
ність, про внутрішній опір, свободу, про 
націю — важкі. Важка їхня дорога.
 Я прошу в Господа прощення і поря-
тунку для кожної нашої душі. Я прошу 
життя і благословення для нас і нашої 
великої, вільної і могутньої дороги.
 Слава нашому народові.
 Вічна пам’ять жертвам червоного 
терору. ■

МИНУЛЕ І ДУМИ

Перший крок до Голодомору
«Закон про п’ять колосків» — совєцький злочин проти нації

■КОЛІЗІЇ

«Хотів 
допомогти 
Порошенку»
Стратег Президента Ігор Гринів: 
Я вислухав Манафорта, але 
далі цих трьох годин ми не пішли

■
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Процес утворення об’єднаних тери-
торіальних громад нині є важливим 
інформаційним приводом. Мачухівсь-
ка ОТГ — одна з двох в Україні, яка 
об’єднала п’ять сільських рад, що 
належать до трьох різних районів: 
Полтавського, Новосанжарського та 
Решетилівського. Щоправда, історич-
но всі ці сільради пов’язані, оскільки 
колись належали до Мачухівського 
району. Процес об’єднання був нелег-
ким — створити ОТГ вдалося тільки з 
другої спроби. Таким чином, офіційно 
вона стартувала 18 серпня минулого 
року — із моменту прийняття рішен-
ня про об’єднання Калашниківською 
сільською радою. Днем раніше таке 
ж рішення прийняли Судіївська, Ма-
чухівська, Полузірська та Плосківська 
сільські ради. Непростими були й ви-
бори голови ОТГ: з-поміж п’яти канди-
датів люди віддали перевагу Валерію 
Білоконю, котрий із 1998 року очолю-
вав Мачухівську сільську раду (за пер-
шою освітою він педагог, а за другою 
— магістр державного управління). 

«Районна рада у створенні 
територіальної громади не 
зацікавлена» 
 ■ На посаді сільського голови не все 
із задуманого вдавалося втілювати в 
життя? — цікавлюся у Валерія Васи-
льовича. 
 — Було дуже багато перепон із боку 
Полтавської районної ради. Потріб-
но було ходити із простягненою ру-
кою й кланятися, випрошуючи кожну 
копійку. А відколи ми розпочали про-
цес об’єднання, ставлення до нас, мож-
на сказати, стало взагалі зневажливим, 
— ділиться голова Мачухівської ОТГ. 
— Районна рада у створенні об’єднаних 
територіальних громад не зацікавле-
на, адже в такому разі втрачає контроль 
над територіями, фінансовими потока-
ми, які йшли з них. От і вставляє пали-
ці в колеса децентралізації — це, до речі, 
не тільки моя думка, а й інших колег. У 
2016 році ми запропонували об’єднатися 
Тростянецькій, Судіївській, Старосан-
жарській, Полузірській, Абазівській, 
Плосківській і Кіровській сільським 
радам. Спочатку погодилася тільки 
Судіївська. Ми провели там громадсь-
кі слухання. Однак втрутилося керів-
ництво районної ради: різними метода-
ми впливали на депутатів, аби ті голосу-
вали «проти» або зовсім не з’явилися на 
сесію. У підсумку сесія сільської ради 
не відбулася, і ми призупинили про-
цес об’єднання. А проаналізувавши по-
милки і зробивши висновки, на початку 
2017-го почали все заново. Зрозуміли, 
що не варто було звертатися до Тростя-
нецької сільради, оскільки Щербанівсь-
ка заявила, що хоче об’єднатися з нею. 
Та й Старосанжарська сільрада увійш-
ла до складу Малоперещепинської ОТГ. 
Щодо Абазівської й Кіровської сільрад, 
так ті зовсім ні з ким не об’єдналися. 
Тож ми вибрали інший формат, який би 
гарантував успіх. І тільки на кінцево-
му етапі здивувалися: а як нам вдалося 
об’єднати сільські ради із трьох районів? 
Спершу на це навіть уваги не звернули. 
 ■ Багато сільських голів виступають 
противниками об’єднання, бо бояться 
втратити посаду. Ви цього не боялися? 
 — Боявся, — зізнається Валерій Бі-
локінь. — Ризик був дуже великим. Ко-
жен із нас, п’яти сільських голів, міг би 
спокійно просидіти у своєму кріслі до 
наступних виборів 2020 року. Але ми всі 
пішли на ризик. Нам вдалося домовити-
ся про рівні партнерські умови, узявши 
зобов’язання, що той із нас, хто стане го-
ловою ОТГ, стовідсотково працевлаштує 
всі колективи сільрад, зокрема й сільсь-
ких голів не лишить без роботи. І коли 
в нашій об’єднаній громаді призначи-
ли вибори, то інші сільські голови не за-
хотіли виставляти свої кандидатури, а, 
навпаки, підтримали мою. 
 ■ Попри те, що ви ініціювали 
об’єднання сільських рад, охочих очо-
лити новоспечену ОТГ набралося аж 
п’ять. Уявляю собі, якою запеклою була 
боротьба. 
 — Не те слово. Було таке, що привез-

ли (навіть здогадуюся, хто) із Шишаць-
кого району іще двох Білоконів на реєст-
рацію. Щоправда, одного з них виборча 
комісія не зареєструвала кандидатом, бо 
він навіть заяви не зміг правильно напи-
сати. А іншого зареєструвала — він став 
другим у списку й відтягнув певну кіль-
кість голосів, бо люди шукали прізвище 
Білокінь. Це відома політтехнологія. І 
якби я йшов у списку другим, то мені 
було б надзвичайно важко. Мушу ска-
зати, політтехнологи дещо недопрацю-
вали, — саркастично посміхається Ва-
лерій Білокінь. — Тож під час передви-
борчої кампанії я акцентував увагу не на 
власному прізвищі, а на тому, що я Ва-
лерій Васильович. Тепер із деякими вчо-
рашніми конкурентами мені доводиться 
працювати. Ніякої конфронтації — ми 
домовилися, що вибори закінчилися, а 
життя триває.
 Особливістю Мачухівської ОТГ є те, 
що в неї об’єдналися сільські ради із 
приблизно однаковими фінансовими 
можливостями. У результаті об’єднання 
бюджет, за словами Валерія Білоконя, 
став майже вчетверо більшим. Тож стар-
тові можливості, можна сказати, цілком 
непогані. Хоч у зв’язку з тим, що тери-
торія велика, і проблем тепер уп’ятеро 
більше. Головне, вважає голова ОТГ, — 
зробити привабливими віддалені насе-
лені пункти, щоб люди не відчували, що 
живуть у маленькому селі (поміж 28 на-
селених пунктів є й такі, як Васьки, де 
проживають усього три жителі). 
 — Зараз важливо запустити цей ме-
ханізм, що називається ОТГ. Ми вже в 
повному обсязі виділили кошти на діяль-
ність закладів охорони здоров’я, куль-
тури, освіти. У цей перехідний період 
вони ще не прийняті на баланс ОТГ, тож 
діяльність цих установ забезпечують 
районні відомства, а ми переказуємо на 
їхні рахунки кошти. Хоч із перших кро-
ків зіткнулися з тим, що розрахунки за-
вищені, — констатує Валерій Білокінь. 
— Тож поставили умову, щоб щомісяця 
районні відомства звітували про ефек-
тивність використання наших коштів. 

Зберегли все, що мали до об’єднання
 Колишній голова Плосківської сіль-
ської ради, а нині виконувач обов’язків 
старости й заступник голови ОТГ Во-
лодимир Галушко пояснює: виріши-
ли об’єднатися, бо не хотілося пасти 
задніх. 
 — Хоч сьогодні важко сказати, чи 
покращаться послуги для місцевих жи-
телів із впровадженням реформи з де-
централізації, — зауважує він. — За 
що переживала наша громада, так це за 
те, щоб і після об’єднання зберегти все, 
що ми мали до нього, аби люди не відчу-
ли якихось незручностей. І нам це вда-
лося. Як і раніше, у Плоскому працює 
ФАП, відділення Решетилівського те-
риторіального центру з надання послуг 
для населення... Це вже позитивний ре-
зультат: на відміну від інших об’єднаних 
громад, де лишилися тільки староста й 
адміністратор, і послуги, які надавала 
сільська рада, вкрай погіршилися, — 
ми нічого не закрили, відповідно, жод-
на людина не втратила робочого місця. А 
що хвилює селян наразі? Щоб ті кошти, 
які спрямовуватимуться в ОТГ на розви-
ток соціальної інфраструктури, рівно-
мірно розподілялися по територіях. Бо 
є громади, в яких глобальних проблем 
більше, ніж у нас. На території ж ко-
лишньої Плосківської ради села газифі-
ковані, водогінна мережа замінена десь 
на 95 відсотків, вуличне освітлення, за 
винятком села Чередники, є в усіх насе-
лених пунктах. Тож стурбованість лю-
дей у тому, щоб наша територія не була 
обділеною, у зв’язку з тим, що в інших 
територій потреба в капіталовкладеннях 
більша — цілком зрозуміла.

 Зберегти те, що вже є, — таке поба-
жання озвучили і в Полузір’ї. Тут пре-
красні школа, амбулаторія сімейної ме-
дицини з денним стаціонаром. Будинок 
культури, щоправда, у старій будівлі 
церкви, проте його стараються підтри-
мувати, встановили опалення електри-
кою, підвівши трифазну електролінію. 
 — Оскільки завдяки об’єднанню від-
бувається групування коштів в одному 
бюджетному кошику, то сподіваємося, 
що невдовзі матимемо і трифазний елек-
тролічильник, що дасть змогу в холодні 
пори року опалювати приміщення клу-
бу, — висловлює побажання адміністра-
тор Полузірського старостату Валентина 
Грезін.
 — Дуже хочеться вірити, що завдя-
ки об’єднанню оживе село, адже нам 
тут жити, — додає працівниця з благо-
устрою Ольга Купрієнко. — Хочеться, 
щоб з’явилися додаткові робочі місця, 
щоб для початку хоча б ямковий ремонт 
автодороги на Полтаву зробили, бо вона 
геть розбита. 
 Відколи в 1993 році здали приміщен-
ня місцевої школи, тут, за словами ди-
ректора Валентини Гаражі, майже нічо-
го не змінилося, хоч життя висуває все 
нові й нові вимоги до навчання. 
 — Під час виборів голови ОТГ ми 
підтримали кандидатуру Валерія Біло-
коня, бо він педагог за фахом, тому ро-
зуміє наші шкільні проблеми, як ніхто, 
— аргументує Валентина Володимирів-
на.
 У зв’язку з тим, що опалення вели-
кого приміщення школи влітає в копієч-
ку, його розпочали утеплювати за кошти 
місцевих фермерських господарств. 
 — Хочемо долучитися до обласної 
програми енергозбереження, — ділить-
ся планами Валерій Васильович. — Бу-
демо прораховувати, чи доцільно вста-
новлювати сонячні панелі. Можливі й 
інші варіанти. І мультимедійну дошку 
потрібно придбати — причому не тіль-
ки в цю школу, а й у всі інші. Жителі 
повинні мати однакові умови життя на 
всій території ОТГ — така наша основна 
мета.

Ремонт Будинку культури з політичним 
присмаком
 Далі наш маршрут пролягає до села 
Судіївка. Знайомлюся з іще одним вико-
нувачем обов’язків старости та заступни-
ком голови ОТГ Надією Гудзенко. Надія 

Миколаївна одразу ж хвалиться тим, що 
за два роки діяльності на посаді сільсь-
кого голови їй вдалося добитися ремон-
ту Будинку культури, який 20 років уза-
галі не опалювався. Тут були зруйновані 
стіни, провалилася підлога. Чи не впер-
ше за час існування Судіївської сільсь-
кої ради Надії Гудзенко разом із депута-
том Полтавської райради, місцевим то-
варовиробником Євгеном Азаровим вда-
лося вибити кошти на районному рівні. 
Розпочали з перекриття даху, далі про-
вели опалення, потім захотілося зроби-
ти внутрішній ремонт приміщення. 
 — Гадаю, цей ремонт має дещо полі-
тичний присмак, — робить висновок 
Надія Гудзенко. — Ми саме збиралися 
об’єднатися з Мачухівською сільською 
радою, тож районне керівництво, оче-
видно, нас задобрювало, щоб цього не 
сталося. Бо я досі не йму віри, що нам 
вдалося вибити такі кошти — сумарна 
кількість їх становить майже мільйон 
гривень. Хоч це приміщення потребує 
набагато більше капіталовкладень. 
 ■ Якщо вас так задобрювали, щоб не 
йшли в ОТГ, чому ж ви тоді пішли? — 
намагаюся з’ясувати. 
 — Річ у тому, що якби ми й далі сиді-
ли на дотаційному бюджеті, не було б 
ніякого толку, — вважає виконувач 
обов’язків старости. — Ми вже давно не 
рухалися вперед. ОТГ ж відкриває нове 
дихання, дає шанс на розвиток тери-
торії. То хіба можна цим шансом не ско-
ристатися? Хоч, не приховую, сам про-
цес об’єднання супроводжувався знач-
ними нервами. У нас відбулися п’ять 
громадських слухань. Ми пройшли 
шлях від селянських бунтів і нерозумін-
ня до того, коли люди нарешті сказали 
«так». На останніх громадських слухан-
нях лише одна людина утрималася, ре-
шта ж проголосувала «за». 
 Варто зазначити, що на території Ма-
чухівської ОТГ успішно працює нафто-
газовий комплекс холдингу «ДТЕК». 
Тож у новоствореній громаді очікують 
суттєвих фінансових надходжень, які 
дадуть змогу розвивати населені пунк-
ти. Завдяки цій компанії у 2013 році в 
Мачухах було створене комунальне під-
приємство — вона допомогла придбати 
техніку. А ще — виділила кошти на ре-
монт Будинку культури в Калашниках, 
доріг, водопроводів. 

Закінчення  — стор 13.

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

Перерозподiл потокiв
Створення Мачухівської ОТГ — однiєї з двох в Україні, яка об’єднала сільські ради 
трьох районів, викликало спротив мiсцевої влади

■

Голову Мачухівської об’єднаної територіальної громади Валерія Білоконя в робочому 
кабінеті тепер застати нелегко.
Фото автора.

❙
❙
❙



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

10.55 Одруження наосліп

12.50, 14.10 Міняю жінку

15.15 Сімейні мелодрами

16.15 Т/с «Моє чуже життя»

20.15 Комедія «Слуга 

народу»

22.20, 1.45 Х/ф «Шерлок- 2: 

собаки Баскервілля»

00.15 Драма «Життя і доля»

05.20 М/ф

ІНТЕР

01.40 Речдок

02.55, 3.10 Код доступу

04.30, 5.15, 18.00, 19.00 

Стосується кожного

05.45 М/ф

06.10, 22.40 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.00, 12.25 Х/ф «А зорі 
тут тихі...»

14.15 Х/ф «Будні карного 
розшуку»

16.10 Чекай на мене. Україна

20.00, 2.35 Подробиці

20.30 Т/с «Східні солодощі-2»

23.35 Д/ф «Острів Фіделя»

00.45 Х/ф «Пік-пік»
03.30 Сценарії кохання

04.10 уДачний проект

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 Зірковий шлях

10.30, 4.40 Реальна містика

12.30 Т/с «Черговий лікар-2»

14.30, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-2»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «Чуже щастя»

23.30 Х/ф «Смертельні 

перегони-2: 

Франкенштейн 

живий»

01.40 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

04.30 Абзац

06.14, 7.09 Kids Time

06.15 М/с «Хай живе король 

Джуліан»

07.10 М/ф «Мармадьюк»

09.00 М/ф «Елвін і 

бурундуки-3»

10.45 Х/ф «Норбіт»
12.45 Х/ф «Великі матусі: 

який тато, такий син»
14.55 Х/ф «Дім великої 

матусі»
16.55 Х/ф «Дім великої 

матусі-2»
19.00 Ревізор

21.40 Х/ф «Дружина 
напрокат»

23.55 Х/ф «Брати з 
Гримсбі»

01.20 Т/с «Клініка»

ICTV

05.35, 19.20 Надзвичайні 

новини

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45, 12.45, 15.45, 

18.45, 21.05, 4.30 

Факти

09.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки

10.10 Антизомбі. Дайджест

11.15, 13.20 Секретний фронт

14.35, 16.20 Х/ф «Шторму 

назустріч»

16.50 Х/ф «Захисник»

20.20 Більше ніж правда

21.25 Т/с «Шулер»

22.40 Т/с «Життя і пригоди 

Мішки Япончика»

00.35 Т/с «Північний вітер»

02.55 Топ-10

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.50 Т/с «Відділ 44»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.30, 8.35 Огляд преси

06.50, 17.00 Час новин. Київ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00,00.00, 1.00, 

2.00, 3.00, 4.00, 5.00 

Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.30 Фінансовий тиждень

08.15, 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

05.15 Top Shop
06.15 Х/ф «Довга, довга 

справа...»
08.10 Свідок. Агенти

08.45 Х/ф «Полювання за 
тінню»

10.45 Україна вражає

11.35 Кримінальні справи

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 3.10 

Свідок

12.50, 19.30 Т/с «Коломбо»

14.30 Речовий доказ

15.50, 16.50 Легенди карного 

розшуку

21.10, 1.25 Т/с «Перетинаючи 

межу»

23.45 Т/с «Кулагін і партнери»

03.40 Випадковий свідок

03.55 Правда життя. Професії

UA.Культура

06.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк 

06.30 Документальна 

програма «Августин 

Волошин. Метеорит 

незалежності – над 

Срібною землею» 

07.00 Новини 

07.05 Погода

07.10 Лайфхак українською 

07.15 #ПроСлово 

07.30 UA.МУЗИКА 

08.00 Новини 

08.05 Пізній ранок шоу 

09.00 Новини 

09.05 Пізній ранок шоу

10.00 Світ навколо

10.02 Погода

10.05 Візитки Полтавщини 

10.10 Українська читанка

10.20 #ПроСлово

10.30 #Лайфхаки з 

української мови

10.45 Лайфхак українською 

10.55 Хто в домі хазяїн? 

11.25 Гала-концерт 

Національного 

проекту «Три С». 

Скорик — Станкович 

— Сильвестров

13.05 Міжнародний день 

джазу 

14.00 Документальний 

серіал «Бюджетний 

відпочинок». Лондон 

14.30 РадіоДень

14.55 Українська читанка 

15.00 UA.МУЗИКА 

15.10 РадіоДень 

15.30 Хто в домі хазяїн? 

15.55 NA HI BA 

16.10 РадіоДень 

16.50 100 років української 

історії історії 

16.55 100 років українського 

кінематографа 

17.05 100 років українського 

мистецтва 

17.15 100 років української 

літератури 

17.30 Як дивитися кіно 

18.00 Інформаційна година

19.00 #ВУКРАЇНІ 

19.25 Львівський театр ім. 

Марії Заньковецької. 

Айседора Дункан «Три 

любові»

20.30 #МузLove з Любою 

Морозовою 

21.00 Валентин Сильвестров. 

Симфонія №8 

21.40 Київський академічний 

театр «Колесо». 

«Пристрасті дому пана Г. -П. 

22.50 UA.МУЗИКА 

23.00 РадіоДень 

23.55 Фольк-music 

0.55 Документальний 

серіал «Бюджетний 

відпочинок» Лондон 

01.20 Львівський театр опери 

і балету. Джузеппе 

Верді. «Бал-маскарад»

03.35 Київський академічний 

театр «Колесо». 

«Пристрасті дому пана 

Г. -П.» 

04.50 Валентин Сильвестров. 

Симфонія №8 

05.30 #МузLove з Любою 

Морозовою

 

СТБ

06.05 За живе!

07.30 Х/ф «Закоханi жiнки»
09.50 Х/ф «Суєта суєт»
11.25 Х/ф «Найчарівніша 

та найпривабливіша»
13.10 Битва екстрасенсів

15.25 Містичні історії 

17.30, 22.00 Вікна-новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00 Хата на тата

22.45 Х/ф «Біля річки два 
береги»

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 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

08.55, 18.15 Спецкор

09.35, 18.50 ДжеДАІ

10.10 Т/с «Команда»

14.00 Х/ф «Малавіта»
16.05 Х/ф «Чужий-3»
19.25 Т/с «Опер 

за викликом-3»

21.35 Т/с «Касл-5»

23.10 Х/ф «Кур’єр»
01.00 Т/с «Моссад-2»

01.55 Х/ф «Ва-банк»
03.40 Т/с «Ментівські війни. 

Київ»

05.20 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 10.00, 15.45, 

20.35, 22.30, 5.35 Топ-

матч

06.10 «Ньюкасл» — 

«Тоттенгем». ЧА

08.10 «Ліверпуль» 

— «Боруссія» (Д). 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

10.15 Великий футбол

12.05 «Олександрія» 

— «Арсенал-Київ». ЧУ

13.55 «Арсенал» — «Ман 

Сіті». ЧА

16.00 ЧА. Огляд туру

16.55 «Маріуполь» — 

«Бордо». ЛЄ УЄФА

18.45 «Чорноморець» 

— «Десна». ЧУ

20.40 «Ліверпуль» — «Вест 

Гем». ЧА

22.40 «Шахтар» — 

«Ворскла». ЧУ

00.30 ЧА. Огляд туру

01.25 «Баварія» — «ПСЖ». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

03.15 Світ Прем’єр-ліги. ЧА

03.45 «Олімпік» — «Львів». 

ЧУ

ФУТБОЛ-2

06.00 «МЮ» — «Ліверпуль». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

07.50, 9.50, 11.50, 13.50, 

15.50, 2.35, 4.40 Топ-

матч

08.00 «Арсенал» — «Ман 

Сіті». ЧА

10.00 «Чорноморець» 

— «Десна». ЧУ

12.00 «Ліверпуль» — «Вест 

Гем». ЧА

14.00 «Атлетіко» — «Інтер». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

16.00 «Шахтар» — 

«Ворскла». ЧУ

17.50, 0.50 Великий футбол

19.30 Передмова до сезону. 

Чемпіонат Італії (ЧІ)

20.25 «Баварія» — «Ман 

Сіті». Міжнародний 

кубок чемпіонів

22.10, 4.55 ЧА. Огляд туру

23.05 «Маріуполь» — 

«Бордо». ЛЄ УЄФА

02.50 «Вулвергемптон» 

— «Евертон». 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 Чорна піхота

15.00 Наземні битви

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 танкові битви

01.35 Великі тирани

02.20 Код доступу

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, 0.50 Орел 

і решка

22.00 Вірю не Вірю

23.00 Х/ф «Побачення 
наосліп»

01.40 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

09.30 М/ф «Дельго»

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»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 21.00, 3.00 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.40 М/с «Гон»

09.50 Додолики

10.05 Хто в домі господар?

10.30 Телепродаж

10.50 Д/ф «Неповторна 

природа»

12.00 Д/ф «Смаки культур»

12.30 Д/ф «Смачні історії»

13.10, 14.30 РадіоДень

13.40, 15.20 Лайфхак 

українською

13.55 Перша шпальта

15.30 Т/с «Гранд готель»

17.05, 22.40 Т/с «Монро»

18.00, 0.15 Інформаційна 

година

19.00 Д/ф «Пліч-о-пліч»

19.25 Д/ф «1000 днів для 

планети»

20.10 Д/ф «Жива природа»

20.30 Посттравматичний 

синдром

21.25, 3.20 Новини. Спорт

21.40 Д/ф 

«Найекстремальніший»

23.40, 2.55 Світ навколо

23.45, 4.05 #МузLove з Любою 

Морозовою

01.15 Світло

02.10 Війна і мир

03.40 Тема дня

04.30 Фольк-music

05.35 Д/ф «Гордість світу»
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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

10.55 Одруження наосліп

12.45, 14.05 Міняю жінку

15.25 Сімейні мелодрами

16.20 Т/с «Моє чуже життя»

20.15 Комедія «Слуга 

народу»

22.20, 1.40 Х/ф «Шерлок-

2: Рейхенбахський 

водоспад»

00.15 Драма «Життя і доля»

05.15 М/ф

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.10, 22.40 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.20, 12.25 Т/с «Гречанка»

12.50 Х/ф «Бебі-бум»
14.50, 15.45, 16.45 Речдок

18.00, 19.00, 5.15 Стосується 

кожного

20.00, 2.20 Подробиці

20.30 Т/с «Східні солодощі-

2»

00.30 Х/ф «З речами на 
виліт!»

03.00 Код доступу

03.10 Школа лікаря 

Комаровського

03.35 уДачний проект

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 Зірковий шлях

10.30, 4.40 Реальна містика

12.30 Т/с «Черговий лікар-2»

14.30, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-2»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «Чуже щастя»

23.30, 2.00 Т/с «CSI: Маямі»

01.30 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

03.05 Служба розшуку дітей

03.10, 2.45 Зона ночі

04.10 Абзац

05.59, 7.14 Kids Time

06.00 М/с «Хай живе король 

Джуліан»

07.15 Заробітчани: марафон

09.15 Дешево та сердито

16.40 Х/ф «Незвані гості»

19.00 Хто зверху?

20.55 Х/ф «Ковбої проти 

прибульців»

23.20 Вар’яти

01.20 Т/с «Клініка»

ICTV

05.35, 20.20 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45, 12.45, 15.45, 18.45, 

21.10, 4.30 Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.15 Більше ніж правда

11.05, 2.55 Не дай себе 

обдурити

12.05, 13.20 Х/ф «Вдруге 
не посадять»

14.50, 16.20 Х/ф «Подорож 
Єдинорога»

17.05 «На трьох»

17.30, 21.30 Т/с «Шулер»

22.45 Т/с «Життя і пригоди 

Мішки Япончика»

00.25 Т/с «Північний вітер»

04.00 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.50 Т/с «Відділ 44»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.30 Огляд преси

06.50, 8.00, 17.00 Час новин. 

Київ

07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00,00.00, 

01.00, 2.00, 3.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.15, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.30 Код успіху

07.50 Будівельний стандарт

08.25 Агрокраїна

09.25, 17.45 Час громади

10.10, 11.10, 12.30 Трансляції 

суспільно-політичних 

подій

13.05 БлогПост

14.10, 15.30, 16.10 

Інформаційний день

17.10, 18.20, 19.25 

Інформаційний вечір

19.50 Дзеркало історії

22.00 Поліграф

23.00 «За Чай.com»

00.40, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15 Машина часу

02.10 Нові герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.00, 4.55 Top Shop
05.30 Х/ф «Останній гейм»
06.55 Х/ф «34-й швидкий»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Перевертень у 

погонах»
10.40 Кримінальні справи
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 3.15 

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

розшуку
21.10, 1.30 Т/с «Перетинаючи 

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

UA.Культура

06.00 Діалог. Василь 
Герасим’юк 

06.30 Документальна 
програма «Августин 
Волошин. Метеорит 
незалежності – над 
Срібною землею» 

07.00 Новини 
07.05 Погода
07.10 Лайфхак українською 
07.15 #ПроСлово 
07.30 UA.МУЗИКА 
08.00 Новини 
08.05 Пізній ранок шоу 
09.00 Новини 
09.05 Пізній ранок шоу 
10.00 Світ навколо
10.02 Погода
10.05 Візитки Полтавщини 
10.10 Українська читанка 
10.20 #ПроСлово 
10.30 #Лайфхаки з 

української мови
10.45 Лайфхак українською 
10.55 Хочу бути
11.15 UA.МУЗИКА 
11.25 100 років української 

історії історії 
11.30 100 років українського 

кінематографа перші 
кроки 

11.40 100 років українського 
мистецтва 

11.50 100 років української 
літератури 

12.05 Валентин Сильвестров. 
Симфонія №8 

12.45 Київський академічний 

театр «Колесо». 
«Пристрасті дому пана Г. -П. 

13.55 Документальна 
програма «Данило 
Галицький. Таємниці 
однієї перемоги»

14.30 РадіоДень 
14.55 Українська читанка 
15.00 UA.МУЗИКА 
15.10 РадіоДень 
15.30 Хто в домі хазяїн? 
15.50 Хочу бути 
16.10 РадіоДень 
16.50 100 років української 

історії історії 
17.00 100 років української 

літератури 
17.10 #ПроСлово з Олегом 

Скрипкою
17.15 100 років українського 

мистецтва 
17.30 #МузLove з Любою 

Морозовою 
18.00 Інформаційна година
19.00 Діалог Василь 

Герасим’юк 
19.25 Українська читанка 
19.35 Львівський театр ім. 

Марії Заньковецької. 
Михеїл Себастіян 
«Безіменна зірка» 

20.30 #KіноWALL з Сергієм 
Тримбачем 

21.00 Київський академічний 
Молодий театр. Іван 
Нечуй-Левицький 
«Кайдаші»

22.50 UA.МУЗИКА 
23.00 Новини
23.30 Тема дня
23.55 Фольк-music 
00.50 Діалог Василь 

Герасим’юк 
01.50 Світло 
02.40 Концерт Марії Бурмаки 

«Нове та улюблене»
03.35 Київський академічний 

Молодий театр. Іван 
Нечуй-Левицький 
«Кайдаші»

05.30 #KіноWALL з Сергієм 
Тримбачем

 
СТБ

05.45 За живе!
07.05 Х/ф «Закоханi жiнки»
09.15 МастерШеф
13.05 Битва екстрасенсів
15.25 Містичні історії 
17.30, 22.00 Вікна-новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова історія»

19.50 Слідство ведуть 
екстрасенси

22.45 Х/ф «Біля річки два 
береги»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 
«Новий день»

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00 
«Репортер». Новини

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 
Ранок. «Ми всі...»

13.15, 14.15, 15.15 Деталі
16.15, 23.00 Кримінал
17.15 Ситуація
18.00 «Ехо України»
19.30 Разом
20.30 Події
21.00 Підсумки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
08.00, 3.35 Облом.UA.
09.35, 18.15 Спецкор
10.15, 18.50 ДжеДАІ
10.55, 17.15 Загублений світ
13.00 Нове «Шалене відео 

по-українськи»
15.05 Х/ф «Ва-банк»
19.25 Кваліфікація ЛЧ 

«Динамо»-»Славія»
21.25, 23.15 Т/с «Касл-5»
01.05 Т/с «Моссад-2»
02.00 Х/ф «Ва-банк-2»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 20.35 Топ-матч
06.10 «Ліверпуль» — «Вест 

Гем». ЧА
08.10 «Ман Сіті» 

— «Боруссія» (Д). 
Міжнародний кубок 
чемпіонів

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS

10.20, 2.25 «Олександрія» 
— «Арсенал-Київ». ЧУ

12.05 Великий футбол
13.50 «Вулвергемптон» 

— «Евертон». ЧА
16.00 «Олімпік» — «Львів». ЧУ
17.50 Передмова до сезону. 

Чемпіонат Італії
18.45 «Арсенал» — «Ман 

Сіті». ЧА
20.40 «Шахтар» — «Ворскла». ЧУ

22.50 «Гаддерсфілд» 
— «Челсі». ЧА

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

04.10 «МЮ» — «Лестер». ЧА

ФУТБОЛ-2

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

08.00 «Чорноморець» 
— «Десна». ЧУ

09.50, 17.05 ЧА. Огляд туру
10.45 «МЮ» — «Лестер». ЧА
12.35 Передмова до сезону. ЧІ
13.30, 4.00 «Шахтар» 

— «Ворскла». ЧУ
15.15 «Ліверпуль» — «Вест 

Гем». ЧА
18.00 «Олександрія» 

— «Арсенал-Київ». ЧУ
19.50, 21.50, 23.50, 1.50, 3.50 

Топ-матч
20.00 «ПСЖ» — «Атлетіко». 

Міжнародний кубок 
чемпіонів

22.00 «Ньюкасл» — 
«Тоттенгем». ЧА

00.00 «Олімпік» — «Львів». ЧУ
02.00 «Арсенал» — «Ман 

Сіті». ЧА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
07.35, 14.00 Правда життя
08.35 Дикі острови
09.30, 16.50 Азія класу люкс
10.30 Наші
11.30 Теорія змови
12.15 Містична Україна
13.10 Майор «Вихор»
15.00 Наземні битви
15.55, 21.50 Полювання на 

рибу-монстра
17.50, 22.45 Цікаво.com
18.40 Битва цивілізацій
19.40 Гучна справа
20.40, 0.30 Речовий доказ
23.40 Великі танкові битви
01.35 Великі тирани
02.20 Бандитська Одеса

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, 0.45 
Орел і решка

22.00 Вірю не вірю
01.35 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.30 Х/ф «Три горішки 

для Попелюшки»
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, 
13.00, 15.00, 21.00, 3.00 
Новини

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

09.40 М/с «Гон»
09.50 Додолики
10.05 Хто в домі господар?
10.30 Телепродаж
11.00 Д/ф «Неповторна 

природа»
12.00 Д/ф «Смаки культур»
12.30 Д/ф «Смачні історії»
13.10, 14.30 РадіоДень
13.40, 15.20 Лайфхак 

українською
13.55 Складна розмова
15.35 Т/с «Гранд готель»
17.05, 22.40 Т/с «Монро»
18.00, 0.15 Інформаційна 

година
19.00 Перший на селі
19.25 Д/ф «1000 днів для 

планети»
20.10 Д/ф «Жива природа»
20.30 Наші гроші
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.40 Д/ф 

«Найекстремальніший»
23.40, 2.55 Світ навколо
23.45, 4.05 #KіноWALL з 

Сергієм Тримбачем
01.15 Світло
02.10 Війна і мир
03.40 Тема дня
04.30 Фольк-music
05.35 Д/ф «Гордість світу»
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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

12.30, 13.55 Міняю жінку

15.20 Сімейні мелодрами

16.20 Т/с «Моє чуже життя»

20.15 Т/с «Слуга народу. Від 

любові до імпічменту»

22.20, 4.10 Х/ф «Шерлок-3: 

порожній катафалк»

00.15 Драма «Марта, Марсі 

Мей, Марлен»

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.10, 22.40 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.15, 12.25 Т/с «Гречанка»

12.45 Х/ф «Дочки-матері»
14.50, 15.45, 16.45 Речдок

18.00, 19.00, 5.15 Стосується 

кожного

20.00, 2.30 Подробиці

20.30 Т/с «Східні солодощі-2»

00.25 Х/ф «Якби я тебе 
кохав...»

03.05 Школа лікаря 

Комаровського

03.30 уДачний проект

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 Зірковий шлях

10.30, 4.40 Реальна містика

12.30 Т/с «Черговий лікар-2»

14.30, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-2»

19.45 Говорить Україна»

21.00 Т/с «Чуже щастя»

23.30, 2.00 Т/с «CSI: Маямі»

01.30 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.45 Зона ночі

03.40 Абзац

05.24, 6.39 Kids Time

05.25 М/с «Хай живе король 

Джуліан»

06.40 Київ удень і вночі

16.20 Х/ф «Ковбої проти 

прибульців»

19.00 Хто зверху?

20.55 Х/ф «Макс Стіл»

22.50 Вар’яти

00.50 Т/с «Клініка»

02.40 Служба розшуку дітей

ICTV

05.35, 10.10 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45, 12.45, 15.45, 18.45, 

21.10, 4.30 Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

11.10, 3.00 Не дай себе 

обдурити

12.05, 13.25, 14.35, 16.20 
Х/ф «Подорож 
Єдинорога»

16.55 «На трьох»

17.35, 21.30 Т/с «Шулер»

20.20 Секретний фронт

22.45 Т/с «Життя і пригоди 

Мішки Япончика»

00.45 Т/с «Північний вітер»

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.25 Студія Вашингтон

04.50 Т/с «Відділ 44»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.30, 8.35 Огляд преси

06.45, 8.00, 17.00 Час новин. 

Київ

07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00,00.00, 

01.00, 2.00, 3.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.25 Драйв

07.30 Медекспертиза

08.15 Топ дня

09.25, 17.45 Час громади

10.10, 11.10, 12.30 Трансляції 

суспільно-політичних 

подій

13.05 Поліграф

14.10, 15.30, 16.10 

Інформаційний день

17.10, 18.20, 19.25 

Інформаційний вечір

19.50 Дзеркало історії

22.00 БлогПост

23.00 «За Чай.com»

00.40, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15 Машина часу

02.10 Нові Герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.25 Х/ф «Прощавайте, 
фараони!»

06.50 Х/ф «Грішниця в 
масці»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Акселератка»
10.40 Кримінальні справи

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 3.20 

Свідок

12.50, 19.30 Т/с «Коломбо»

14.30 Речовий доказ

15.50, 16.50 Легенди карного 

розшуку

21.10, 1.30 Т/с «Перетинаючи 

межу»

23.45 Т/с «Кулагін і партнери»

03.50 Випадковий свідок

04.05 Правда життя. Професії

UA.Культура

06.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк 

06.30 Документальна 

програма «Данило 

Галицький. Таємниці 

однієї перемоги»

07.00 Новини 

07.05 Погода

07.10 Лайфхак українською 

07.15 #ПроСлово 

07.30 UA.МУЗИКА 

08.00 Новини 

08.05 Пізній ранок шоу 

09.00 Новини 

09.05 Пізній ранок шоу 

10.00 Світ навколо

10.02 Погода

10.05 Візитки Полтавщини 

10.10 Українська читанка 

10.20 #ПроСлово 

10.30 #Лайфхаки з 

української мови 

10.45 Лайфхак українською 

10.55 Школа Мері Поппінс

11.15 UA.МУЗИКА 

11.25 100 років української 

історії історії 

11.35 100 років української 

літератури 

11.45 #ПроСлово 

11.50 100 років українського 

мистецтва 

12.05 Київський академічний 

Молодий театр. Іван 

Нечуй-Левицький 

«Кайдаші»

13.55 Документальна 

програма «Віденськими 

стежками Івана Франка. 

Подорож на захист 

честі»

14.30 РадіоДень 

14.55 Українська читанка 

15.00 UA.МУЗИКА 

15.10 РадіоДень 

15.30 Хто в домі хазяїн? 

15.50 Школа Мері Попінс 

16.10 РадіоДень 

16.50 100 років української 

історії історії 

17.00 100 років української 

літератури 

17.10 100 років українського 

кінематографа 

17.30 #KіноWALL з Сергієм 

Тримбачем 

18.00 Інформаційна година

19.00 Букоголіки 

19.25 Українська читанка 

19.35 Львівський театр ім. 

Марії Заньковецької. 

Михеїл Себастіян 

«Безіменна зірка» 

20.30 #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим 

21.00 Національна опери 

України. Гаетано 

Доніцетті. «Любовний 

напій»

23.00 Новини

23.30 Тема дня

23.55 Фольк-music 

00.50 РадіоДень 

01.15 Документальна 

програма «Бюджетний 

відпочинок». Лісабон

01.45 Розсекречена історія

02.40 Київський академічний 

Молодий театр. Вадим 

Лєванов «Піаніст»

03.45 Львівський театр ім. 

Марії Заньковецької. 

Михеїл Себастіян 

«Безіменна зірка» 

05.30 #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим 

 

СТБ

06.00 За живе!

07.25 Х/ф «Закоханi жiнки»
09.35 МастерШеф

13.05 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 Х/ф «Біля річки два 
береги-2»

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 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

09.35, 18.15 Спецкор

10.15, 18.50 ДжеДАІ

10.45, 17.15 Загублений світ

12.45 Помста природи

15.15 Х/ф «Ва-банк-2»
19.25, 20.30 Т/с «Опер за 

викликом-3»

21.35, 1.55 Т/с «Касл-5»

01.00 Т/с «Моссад-2»

04.40 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00, 1.00 Топ-матч

06.10 «Чорноморець» 

— «Десна». ЧУ

08.00 «Боруссія» (Д) 

— «Бенфіка». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

10.00, 15.40, 22.45 Футбол 

NEWS

10.20 «Арсенал» — «Ман 

Сіті». ЧА

12.10 «Шахтар» — 

«Ворскла». ЧУ

13.55 «МЮ» — «Лестер». ЧА

16.00 «Сіткорізи». ЧА

16.30 «Олександрія» 

— «Арсенал-Київ». ЧУ

18.15 «Ліверпуль» — «Вест 

Гем». ЧА

20.05 ЧА. Огляд туру

21.00, 0.20 Програма

21.45 Матч

01.05 «Атлетіко» 

— «Арсенал». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

03.05 Передмова до сезону. 

ЧІ

04.00 «Ньюкасл» — 

«Тоттенгем». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00 «МЮ» — «Реал». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

07.45 Передмова до сезону. 

ЧІ

08.40 «Вулвергемптон» 

— «Евертон». ЧА

10.30, 12.30, 17.15, 21.35, 3.50 

Топ-матч

10.40 «Олімпік» — «Львів». 

ЧУ

12.40 «Гаддерсфілд» 

— «Челсі». ЧА

14.30 ЧА. Огляд туру

15.25 «Чорноморець» 

— «Десна». ЧУ

17.25 «Арсенал» — «Ман 

Сіті». ЧА

19.15, 23.40 Сіткорізи. 

ЧА

19.45 «Тоттенгем» — 

«Мілан». Міжнародний 

кубок чемпіонів

21.50 «Олександрія» 

— «Арсенал-Київ». ЧУ

00.10 «Ліверпуль» — «Вест 

Гем». ЧА

02.00 «Шахтар» — 

«Ворскла». ЧУ

04.00 «Маріуполь» — 

«Бордо». ЛЄ УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.35, 14.00 Правда життя

08.35 Дикі острови

09.30, 16.50 Азія класу люкс

10.30 Наші

11.30 Теорія змови

12.15 Містична Україна

13.10 Скептик

15.00 Наземні битви

15.55, 21.50 Полювання на 

рибу-монстра

17.50, 22.45 Цікаво.com

18.40 Битва цивілізацій

19.40 Гучна справа

20.40, 0.30 Речовий доказ

23.40 Великі танкові битви

01.35 Великі тирани

02.20 Скарб.UA

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, 0.45 

Орел і решка

22.00 Вірю не Вірю

01.35 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

09.45 Х/ф «Соляна 
принцеса»

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, 

13.00, 15.00, 21.00, 3.00 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.40 М/с «Гон»

09.50 Додолики

10.05 Хто в домі господар?

10.35 Телепродаж

11.00 Д/ф «Неповторна 

природа»

12.00 Д/ф «Смаки культур»

12.30 Д/ф «Смачні історії»

13.10, 14.30 РадіоДень

13.40, 15.20 Лайфхак 

українською

13.55 Наші гроші

15.45 Т/с «Гранд готель»

17.05, 22.40 Т/с «Монро»

18.00, 0.15 Інформаційна 

година

19.00 Д/ф «Дешевий 

відпочинок»

19.25 Д/ф «1000 днів для 

планети»

20.10 Д/ф «Жива природа»

20.30 Складна розмова

21.25, 3.20 Новини. Спорт

21.40 Д/ф 

«Найекстремальніший»

23.40, 2.55 Світ навколо

23.45, 4.05 #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим

01.15 Розсекречена історія

02.10 Війна і мир

03.40 Тема дня

04.30 Фольк-music

05.35 Д/ф «Гордість світу»
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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

10.55 Одруження наосліп

12.15, 13.45 Міняю жінку

15.15 Сімейні мелодрами

16.15 Т/с «Моє чуже життя»

20.15 Т/с «Слуга народу. Від 

любові до імпічменту»

22.20, 4.00 Х/ф «Шерлок-3: 

ознаки третього»

00.15 Фантастика «Хроніка»

ІНТЕР

06.00, 5.15 М/ф

06.10, 22.40 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.20, 12.25 Т/с «Гречанка»

12.50 Х/ф «Ви мені писали»
14.50, 15.45, 16.45 Речдок

18.00, 19.00, 3.15 Стосується 

кожного

20.00, 2.20 Подробиці

20.30 Т/с «Східні солодощі-2»

00.30 Х/ф «Ніч закритих 
дверей»

02.55 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, 2.15 Сьогодні

09.30, 3.00 Зірковий шлях

10.30, 4.40 Реальна містика

12.30 Т/с «Черговий лікар-2»

14.30, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-2»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «Чуже щастя»

23.20 Контролер

00.00 Т/с «CSI: Маямі»

01.45 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.50 Зона ночі

04.35 Абзац

06.24, 7.39 Kids Time

06.25 М/с «Хай живе король 

Джуліан»

07.40 Київ вдень і вночі

17.05 Х/ф «Макс Стіл»

19.00 Хто зверху?

20.55 Х/ф «Солдат»

22.55 Вар’яти

00.55 Т/с «Клініка»

02.45 Служба розшуку

дітей

ICTV

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45, 12.45, 15.45, 18.45, 

21.10, 4.25 Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Секретний фронт

11.15, 3.00 Не дай себе 

обдурити

12.10, 13.25 Х/ф «Подорож 
Єдинорога»

14.40, 16.20 Х/ф «Немає 
виходу»

17.25 «На трьох»

17.30, 21.30 Т/с «Шулер»

20.20 Інсайдер

22.50 Т/с «Життя і пригоди 

Мішки Япончика»

23.50 Т/с «Північний вітер»

04.00 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.15 Служба розшуку дітей

04.20 Студія Вашингтон

04.45 Т/с «Відділ 44»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.30, 8.35 Огляд преси

06.45, 8.00, 17.00 Час новин. 

Київ

07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00,00.00, 

01.00, 2.00, 3.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.35 Компанія героїв

08.15 Топ дня

09.25, 16.45 Час громади

10.10, 11.10, 12.30 Трансляції 

суспільно-політичних 

подій

13.05 БлогПост

14.10, 15.30, 16.10 

Інформаційний день

17.10 Кендзьор

18.20, 19.25 Інформаційний 

вечір

19.50 Дзеркало історії

22.00 Історична година

23.00 «За Чай.com»

00.40, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15 Машина часу

02.10 Нові герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.05, 4.45 Top Shop
05.35 Х/ф «Чорна Рада»
08.30 Ранковий «Свідок»

09.05 Х/ф «Без права на 
провал»

10.40 Кримінальні справи

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 3.00 

Свідок

12.50, 19.30 Т/с «Коломбо»

14.30 Речовий доказ

15.50, 16.50 Легенди карного 

розшуку

21.20, 1.15 Т/с «Перетинаючи 

межу»

23.45 Т/с «Кулагін і партнери»

03.30 Випадковий свідок

03.45 Правда життя. Професії

UA.Культура

06.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк 

06.30 Документальна 

програма «Віденськими 

стежками Івана Франка. 

Подорож на захист 

честі»

07.00 Новини 

07.05 Погода

07.10 Лайфхак українською 

07.20 #ПроСлово 

07.30 UA.МУЗИКА 

08.00 Новини 

08.05 Пізній ранок шоу 

09.00 Новини 

09.05 Пізній ранок шоу 

10.00 Світ навколо

10.02 Погода

10.05 Візитки Полтавщини 

10.10 Українська читанка 

10.20 #ПроСлово 

10.30 #Лайфхаки з 

української мови 

10.45 Лайфхак українською 

10.55 Як це? 

11.25 100 років української 

історії історії 

11.35 100 років української 

літератури 

11.45 100 років українського 

кінематографа 

12.05 Національна опери 

України. Гаетано 

Доніцетті. «Любовний 

напій»

14.00 Документальна 

програма «Містерія 

Марії Приймаченко»

14.30 РадіоДень. 

14.55 Українська читанка 

15.00 UA.МУЗИКА 

15.10 РадіоДень 

15.30 Мистецькі історії

15.40 Як це? 

16.10 РадіоДень 

16.50 100 років української 

історії історії 

17.05 100 років українського 

мистецтва 

17.15 #ПроСлово 

17.20 100 років української 

літератури 

17.30 #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим 

18.00 Інформаційна година

18.55 Букоголіки

19.25 Українська читанка

19.35 Київський академічний 

Молодий театр. Вільям 

Сароян «Я знайду тебе, 

тому що кохаю!»

20.30 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом

21.00 Київський академічний 

театр «Колесо». Артур 

Шпіцлер, «Фатальний 

флірт, або Забавки»

22.40 Документальна 

програма « Місцями 

Леся Курбаса в 

Харкові» 

23.00 Новини

23.30 Тема дня

23.55 Фольк-music 

00.50 РадіоДень

01.45 Війна і мир 

02.25 Київський академічний 

театр «Колесо». 

Панас Саксаганський 

«Шантрапа»

03.45 Київський академічний 

театр «Колесо». Артур 

Шпіцлер, «Фатальний 

флірт, або Забавки»

05.30 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом

 

СТБ

06.40 За живе!

09.05 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, 0.45 Я соромлюсь свого 

тіла

22.45 Х/ф «Біля річки два 
береги-2»

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, 4.30 Облом.UA.

15.05 Х/ф «Чужий-3»
19.20, 20.25 Т/с «Опер за 

викликом-3»

21.30, 0.25 Т/с «Касл-5»

22.25 Кваліфікація ЛЧ 

«Брага»-»Зоря»

01.20 Т/с «Команда»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Олександрія» 

— «Арсенал-Київ». ЧУ

07.45 «Сіткорізи». ЧА

08.15 «Ман Сіті» 

— «Ліверпуль». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20 «Гаддерсфілд» 

— «Челсі». ЧА

12.10 «Олімпік» — «Львів». 

ЧУ

13.55 «Маріуполь» — 

«Бордо». ЛЄ УЄФА

16.00, 19.00 Програма

16.45 Матч

19.45 «Ньюкасл» — 

«Тоттенгем». ЧА

21.35 Передмова до сезону. 

ЧІ

22.50 «Чорноморець» 

— «Десна». ЧУ

00.35 «Рома» 

— «Тоттенгем». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

02.20 «Бордо» — 

«Маріуполь». ЛЄ УЄФА

04.05 «Вулвергемптон» 

— «Евертон». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Арсенал» — «Челсі». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

08.00, 11.00 Програма

08.45 Матч

11.40 «Ньюкасл» — 

«Тоттенгем». ЧА

13.30 «Олександрія» 

— «Арсенал-Київ». ЧУ

15.15 Сіткорізи. ЧА

15.45 «МЮ» — «Лестер». ЧА

17.30 «Шахтар» — 

«Ворскла». ЧУ

19.15 «Барселона» — 

«Рома». Міжнародний 

кубок чемпіонів

21.00, 23.40 Студія LIVE

21.40 «Бордо» — 

«Маріуполь». ЛЄ УЄФА

00.15 «Арсенал» — «Ман 

Сіті». ЧА

02.05 «Олімпік» — «Львів». 

ЧУ

03.55 Топ-матч

04.00 «Атлетіко» — «Інтер». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

07.35, 14.00 Правда життя

08.35 Дикі острови

09.30, 16.50 Азія класу люкс

10.30 Наші

11.30 Теорія змови

12.15, 1.35 Містична Україна

13.10 Скептик

15.00 Наземні битви

15.55, 21.50 Полювання на 

рибу-монстра

17.50, 22.45 Цікаво.com

18.40 Гучна справа

20.40, 0.30 Речовий доказ

23.40 Великі танкові битви

02.20 Там, де нас нема

К1

06.30 Top Shop
07.40 TiBi Абетка

07.50 Чи знаєте ви, що...

08.15 Т/с «Дикий ангел»

09.10, 12.00, 13.00, 14.00, 

20.00, 21.00, 23.50, 0.45 

Орел і решка

22.00 Вірю не вірю

01.40 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

09.45 Х/ф «Король 
Дроздобород»

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, 

13.00, 15.00, 21.00, 3.00 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.40 М/с «Гон»

09.50 Додолики

10.05 Хто в домі господар?

10.30 Телепродаж

11.00 Д/ф «Неповторна 

природа»

12.00 Енеїда

12.30 Д/ф «Смачні історії»

13.10, 14.30 РадіоДень

13.40, 15.20 Лайфхак 

українською

13.55 До справи

15.45 Т/с «Гранд готель»

17.05, 22.40 Т/с «Монро»

18.00, 0.15 Інформаційна 

година

19.00 #ВУКРАЇНІ

19.25 Д/ф «1000 днів для 

планети»

20.10 Д/ф «Жива природа»

20.30 Схеми. Корупція в 

деталях

21.25, 3.20 Новини. Спорт

21.40 Д/ф «Таємниці 

людського мозку»

23.40, 2.55 Світ навколо

23.45, 4.05 #NeoСцена з 

Олегом Вергелісом

01.15 Розсекречена історія

02.10 Війна і мир

03.40 Тема дня

04.30 Фольк-music

05.35 Д/ф «Гордість світу»
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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

12.15, 13.45 Міняю жінку

15.10 Сімейні мелодрами

16.10 Т/с «Моє чуже життя»

20.15, 23.05 Ліга сміху

01.15 Скрябін. Концерт 

пам’яті

ІНТЕР

06.00 М/ф

06.10, 23.15 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.15, 12.25 Т/с «Гречанка»

12.50 Х/ф «Таємниця 
«Чорних дроздів»

14.50, 15.45, 16.45, 1.05 

Речдок

18.00 Стосується кожного

20.00 Подробиці

20.30 Концерт Олега Винника 

02.45 Школа лікаря 

Комаровського

03.10 Очікуючи вантаж на 

рейді Фучжоу біля 

Пагоди

05.05 Top Shop

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.10 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.00 Сьогодні

09.30, 5.20 Зірковий шлях

10.30 Спецпроект «Кузьма. 

Недосказане»

11.30, 3.45 Реальна містика

12.30 Х/ф «Будинок для 

двох»

14.30, 15.30 Т/с «Братні узи»

19.45 Говорить Україна

21.00, 00.00 Т/с «Білі троянди 

надії»

23.20 Слідами

01.40 Телемагазин

02.10 Т/с «CSI: Маямі»

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

03.55 Абзац

05.34, 6.54 Kids Time

05.35 М/с «Хай живе король 

Джуліан»

06.55 Х/ф «Дружина 

напрокат»

09.10, 19.00 Хто зверху?

17.00 Х/ф «Солдат»

20.50 Х/ф «Глобальне 

вторгнення: битва 

за Лос-Анджелес»

23.10 Вар’яти

01.10 Т/с «Клініка»

02.55 Служба розшуку 

дітей

ICTV

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45, 12.45, 15.45, 18.45, 

21.10, 3.25 Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Інсайдер

11.15, 13.15 Х/ф «Немає 

виходу»

14.05 Т/с «Відділ 44»

17.05, 21.30 «На трьох»

17.30 Т/с «Шулер»

20.20 Антизомбі

01.25 Х/ф «Імперія вовків»

03.50 Стоп-10

04.55 Скарб нації

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.30, 8.35 Огляд преси

06.45, 8.00, 17.00 Час новин. 

Київ

07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00,00.00, 

01.00, 2.00, 3.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.25, 8.15 Топ дня

07.45 Драйв

09.25, 17.45 Час громади

10.10, 11.10, 12.30 Трансляції 

суспільно-політичних 

подій

13.05 Історична година

14.10, 15.30, 16.10 

Інформаційний день

17.10, 18.20, 19.25 

Інформаційний вечір

19.50 Дзеркало історії

22.00 БлогПост

23.00 «За Чай.com»

00.40, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15 Машина часу

02.10 Нові герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

05.45 Х/ф «Паризька 
драма»

07.00 Х/ф «Дикий пляж»
08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Альошчине 
кохання»

10.40 Кримінальні справи

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 3.05 

Свідок

12.50, 19.30 Т/с «Коломбо»

14.50 Речовий доказ

16.05, 16.50 Легенди карного 

розшуку

21.10, 1.20 Т/с «Перетинаючи 

межу»

23.45 Т/с «Кулагін і партнери»

03.35 Випадковий свідок

03.40 Х/ф «Два капітани»

UA.Культура

06.00 Діалог. Василь 

Герасим’юк

06.30 Документальна 

програма «Галицька 

весна української ідеї» 

07.00 Новини 

07.05 Погода

07.10 Лайфхак українською 

07.20 #ПроСлово

07.30 UA.МУЗИКА

08.00 Новини 

08.05 Пізній ранок шоу

09.00 Новини 

09.05 Пізній ранок шоу 

10.00 Світ навколо

10.02 Погода

10.05 Візитки Полтавщини 

10.10 Українська читанка 

10.20 #ПроСлово 

10.30 #Лайфхаки з 

української мови 

10.45 Лайфхак українською 

11.00 Додолики 

11.10 UA.МУЗИКА 

11.25 100 років української 

історії історії 

11.40 100 років українського 

мистецтва 

11.50 #ПроСлово 

11.55 100 років української 

літератури 

12.05 Київський академічний 

театр «Колесо». Артур 

Шпіцлер, «Фатальний 

флірт, або Забавки»

13.45 Документальна 

програма «Іван 

Боберський. Де сила, 

там воля витає!»

14.30 РадіоДень 

14.55 Українська читанка 

15.00 UA.МУЗИКА 

15.10 РадіоДень 

15.35 Хто в домі хазяїн? 

16.10 РадіоДень 

16.50 100 років української 

історії історії 

16.55 100 років українського 

кінематографа 

17.10 #ПроСлово 

17.15 100 років українського 

мистецтва 

17.30 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом 

18.00 Інформаційна година

19.00 Букоголіки 

19.25 Національна опери 

України. Мануель де 

Фалья, «Трикутний 

капелюх»

20.30 Як дивитися кіно 

21.00 Київський академічний 

театр «Колесо». 

Франсуа Вебер, 

«Випадок у готелі «Дю 

Комерс»

23.00 Новини

23.30 Тема дня

23.55 Фольк-music 

00.50 Біографії великих. 

«Просвітлений. 

Біографія Далай Лами»

01.45 Букоголіки 

02.10 «Книжковий арсенал». 

P. S 

02.35 РадіоДень 

03.25 Київський академічний 

Молодий театр. Павло 

Ар’є, «Сталкери» 

05.30 Як дивитися кіно 

 

СТБ

06.55 Х/ф «П’ять років та 
один день»

08.50 Х/ф «Кардіограма 
кохання»

10.45 Х/ф «Коли його 
зовсім не чекаєш»

17.30, 22.00 Вiкна-новини

18.05 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.05 Х/ф «Не можу 
сказати «прощавай»

22.45 Х/ф «Кохання на два 
полюси»

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 Облом.UA.

09.35, 18.15 Спецкор

10.15, 18.50 ДжеДАІ

10.55, 17.15 Загублений світ

12.55 Відеобімба

14.30 Х/ф «Дніпровський 
рубіж»

19.25 Т/с «Перевізник»

23.20 Змішані єдиноборства. 
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01.40 Цілком таємно

03.45 Т/с «Зустрічна смуга»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Шахтар» — 

«Ворскла». ЧУ

07.50 «Мілан» — «МЮ». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.20, 13.15 Програма

11.05 Матч

13.55 «Чорноморець» 

— «Десна». ЧУ

16.00 «Бордо» — 

«Маріуполь». ЛЄ УЄФА

17.50 Студія LIVE

18.25, 21.50, 5.30 Топ-матч

18.30, 20.55 Тур ONLINE

18.55 «Арсенал-Київ» 

— «Чорноморець». ЧУ

19.45 Футбол Tables

21.20, 0.40 Світ Прем’єр-ліги. 

ЧА

22.00, 3.10 ЧІ. Передмова до 

туру

22.50 «Атлетіко» — «Інтер». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

01.10 «Бенфіка» 

— «Ювентус». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

03.40 «Арсенал» — «Ман 

Сіті». ЧА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Бенфіка» — «Ліон». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

07.50, 3.40 Топ-матч

08.00, 10.30, 3.05 Студія LIVE

08.40, 1.15 «Бордо» — 

«Маріуполь». ЛЄ УЄФА

11.05 «Шахтар» — 

«Ворскла». ЧУ

12.55 Сіткорізи. ЧА

13.25 «Вулвергемптон» 

— «Евертон». ЧА

15.15 «Олімпік» — «Львів». 

ЧУ

17.00 Світ Прем’єр-Ліги. ЧА

17.30 «Атлетіко» — «Інтер». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

19.15 ЧІ. Передмова до туру

19.45, 22.45 Програма

20.30 Матч

23.25 «Арсенал-Київ» 

— «Чорноморець». ЧУ

03.55 «Гаддерсфілд» 

— «Челсі». ЧА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.35, 14.00 Правда життя

08.35 Дика природа Африки

09.30, 16.50 Азія класу люкс

10.30 Наші

11.30 Теорія змови

12.15, 5.20 Містична Україна

13.10 Скептик

15.00 Наземні битви

15.55, 21.50 Полювання на 

рибу-монстра

17.50, 22.45 Цікаво.com

18.40 Гучна справа

19.40 Фантастичні історії

20.40, 0.30 Речовий доказ

23.40 Великі танкові битви

01.30 Органи на експорт

02.20 Жертви краси

03.00 Шосте відчуття. Дар чи 

прокляття?

03.40 Прокляття відьом

04.30 Прокляття скіфських 

курганів

К1

06.30 Top Shop
07.40 TiBi Абетка

07.50 Чи знаєте ви, що...

08.15 Т/с «Дикий ангел»

09.10 Навколо М

12.00, 13.00, 14.00, 20.00, 

21.00, 23.50 Орел і 

решка

22.00 Бєдняков+1

23.00 Вірю не вірю

00.50 Вечірній квартал

02.25 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

09.30 Х/ф «Найкращий 
друг шпигуна»

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, 3.50 Віталька

16.00, 3.00 Панянка-селянка

17.00 Чотири весілля

18.00, 19.00, 20.00 Танька і 

Володька

18.30 Країна У

21.00 М/ф «Льодовиковий 

період-3. Ера 

динозаврів»

22.45 М/ф «Льодовиковий 

період: великі яєчні 

пригоди»

23.15 Х/ф «Твої, мої і наші»
01.00 Т/с «Якось у казці»

02.00 17+

02.30 БарДак

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 Д/ф «Спільноти 

тварин»

06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 21.00, 3.00 

Новини

06.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

09.40 М/с «Гон»

09.50 Додолики

10.05 Хто в домі господар?

10.35 Телепродаж

11.00 Д/ф «Неповторна 

природа»

12.00 Енеїда

12.30, 16.20 Д/ф «Смачні 

історії»

13.10, 14.30 РадіоДень

13.40 Лайфхак українською

13.55 Схеми. Корупція в 

деталях

15.20 Д/ф «Смаки культур»

16.50, 4.30 Фольк-music

18.00, 0.15 Інформаційна 

година

18.50 VoxCheck

19.00 Букоголіки

19.25 Д/ф «1000 днів для 

планети»

20.10 Д/ф «Жива природа»

20.30 Перша шпальта

21.25, 3.20 Новини. Спорт

21.40 Концерт гурту «Антитіла»

23.25 Фільм-концерт «Рекіти»

23.45, 4.05 Як дивитися кіно

01.10 Д/ф «Пліч-о-пліч»

01.35 Роздягалка

02.00 Д/ф «Орегонський 

путівник»

03.40 Тема дня

05.35 Д/ф «Гордість світу»
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 19.30 ТСН

06.40 Гроші

08.00 Сніданок. Вихідний

10.05 Життя без обману

11.25, 23.15 Світське життя. 

Дайджест 2018

12.20 Мелодрама 

«Катерина»

16.30, 21.15 Вечірній квартал

18.30, 4.50 Розсміши коміка

20.15 Українські сенсації

00.20 Ліга сміху

05.35 М/ф

ІНТЕР

05.35, 20.00, 3.05 Подробиці

06.10 М/ф

06.35 Чекай на мене. Україна

08.10 Д/ф «Два Миронови»

09.00 Х/ф «Троє у човні, 
якщо не рахувати 
собаки»

11.30 Х/ф «Три плюс два»
13.15 Х/ф «Повторне 

весілля»
15.10 Концерт Олега Винника

22.40 Д/ф «Віктор Цой. Група 

крові»

23.40 Т/с «Я — охоронець»

03.35 Д/ф «Костянтин 

Меладзе. Не тривож 

мені душу...»

04.15 Стосується кожного

05.00 Top Shop

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

07.15, 5.30 Зірковий шлях

09.25, 15.20 Т/с «Чуже щастя»

17.40, 19.40 Т/с «Сестра у 

спадок»

22.10 Х/ф «Будинок для 

двох»

00.00, 2.20 Т/с «Ключі від 

минулого»

01.50 Телемагазин

03.50 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі

05.54, 7.24 Kids Time

05.55 М/с «Лунтик і його 

друзі»

07.25 Дешево та сердито

08.45 Хто зверху?

18.45 Х/ф «Руйнівник»

21.00 Х/ф «Суддя Дредд»

22.55 Х/ф «Кінець світу»

01.15 Х/ф «Афтершок»

ICTV

05.05, 4.40 Еврика!

05.15, 12.45, 18.45, 4.50 Факти

05.35 Більше ніж правда

07.30 Я зняв!

09.25 Дизель-шоу

10.45 Вижити разом з 

Голтісом

11.45 Особливості 

національної роботи

13.00 «На трьох»

16.35 Х/ф «Супер 8»

19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки

20.10 Х/ф «Маска Зорро»

22.55 Х/ф «Легенда Зорро»

01.35 Х/ф «Підривники»

03.30 Провокатор

04.30 Скарб нації

5 канал

06.00 Час-Time

06.15 Кендзьор

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 21.00, 

23.00,00.00, 1.00, 2.00, 

4.00, 5.00 Час новин

07.15, 15.30 Сімейні зустрічі

07.50, 8.50, 22.00, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

08.15 Клуб LIFE

09.15 Автопілот-новини

09.20 Укравтоконтинент

09.40 Натхнення

10.10 Історія успіху

10.25 П’ятий поверх

11.10 Майстри ремонту

11.30 Феєрія мандрів

12.10 Олімпійські історії

12.35 Брифінг речника МО 

України щодо ситуації 

на лінії зіткнення

13.10, 4.30 Відкрита церква

13.35 Навчайся з нами

14.10, 18.10, 1.15 Машина 

часу

15.10 Код успіху

16.10 Будемо жити

16.30 Акцент

17.10 Стоп корупції!

18.40 Про військо

19.25 Особливий погляд

20.00, 2.10, 5.15 Рандеву

21.40, 3.00 Вікно в Америку

22.10 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

12.00 Свідок. Агенти

12.35, 4.00 Речовий доказ

15.40 Склад злочину

17.10 Переломні 80-ті

19.00, 3.15 Свідок

19.30 Х/ф «Весілля в 
Малинівці»

21.30 Х/ф «Професор у 
законі»

23.50 Х/ф «Небезпечний 
квартал»

01.40 Таємниці кримінального 

світу

03.40 Випадковий свідок

04.30 Легенди бандитської 

Одеси

04.55 Х/ф «Весільний 
подарунок»

UA.Культура

06.00 Територія Кіно 

07.00 Новини 

07.05 Документальна 

програма біографії 

великих. «Спадок 

Кеннеді»

08.00 Новини 

08.05 Казки Лiрника Сашка 

08.25 Хочу бути

08.45 Мистецькі історії

09.00 Новини 

09.10 Хто в домі хазяїн? 

09.35 Фольк-music. Діти 

10.25 100 років української 

історії історії 

10.30 100 років українського 

кінематографа 

10.40 100 років українського 

мистецтва 

10.50 100 років української 

літератури 

11.05 Київський академічний 

Молодий театр. 

Богдан Стельмах 

«Примхливе кохання 

Дроздоборода»

12.40 RadioSymphony_UA

14.15 Українська читанка 

14.25 #ВУКРАЇНІ 

15.00 Інтерв`ю

15.30 NA HI BA 

15.40 Суспільний університет 

16.10 РадіоДень 

17.05 Документальний цикл 

«Незвідані шляхи» 

18.00 Міжнародний день 

джазу 

18.50 Поетична сторінка від 

Василя Герасим’юка 

19.05 Сильна доля 

19.55 «Книжковий арсенал». 

P. S 

20.30 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом 

20.40 Національний 

академічний 

український 

драматичний театр 

ім. М. Заньковецької, 

«Посланіє» 

21.55 Національний центр 

театрального мистецтва 

ім. Леся Курбаса. 

Творча майстерня 

«Театр у кошику». «Я 

йду, Христе…»

23.00 РадіоДень 

23.50 Фольк-music 

01.25 Освальд Заградник — 

«Соло для годинника з 

боєм» 

03.00 Міжнародний день 

джазу 

03.55 Київський академічний 

Молодий театр. Павло 

Ар’є, «Сталкери» 

 

СТБ

05.45 ВусоЛапоХвіст

08.00 Караоке на майдані

09.00 Все буде смачно!

09.55 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

13.45 Х/ф «Суєта суєт»
15.25 Х/ф «Найчарівніша 

та найпривабливіша»
17.10 Х/ф «Не можу 

сказати «прощавай»
19.00 Х/ф «Кафе на 

Садовій»
22.50 Я соромлюсь свого тіла

ПРЯМИЙ

09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 

18.00 «Репортер». 

Новини

09.20 «Золотий гусак». NEW

10.00 Концерт

11.25 Кримінал

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, 2.45 102. Поліція

08.55, 0.55 «Угон»  по-

нашому

11.10 Загублений світ

14.15 Х/ф «Дніпровський 
рубіж»

17.00 Х/ф «Чужий-4: 
воскресіння»

19.20 5 тур ЧУ з футболу 

«Динамо» — 

«Олександрія»

21.25 Х/ф «Безодня»
03.40 Цілком таємно

05.45 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 «Бордо» — 

«Маріуполь». ЛЄ УЄФА

07.45, 16.00 ЧІ. Передмова 

до туру

08.15 «Арсенал» — «ПСЖ». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

10.00, 15.40, 22.15 Футбол 

NEWS

10.20 «Арсенал-Київ» 

— «Чорноморець». ЧУ

12.05, 15.00 Програма

12.50 Матч

16.30 ЧА. Передмова до туру

16.55 «Вест Гем» — 

«Борнмут». ЧА

18.55 «К’єво» — «Ювентус». 

ЧІ

19.45 Футбол Tables

20.55, 3.35 Світ Прем’єр-ліги. 

ЧА

21.25 «Лаціо» — «Наполі». 

ЧІ

23.25, 1.35 Топ-матч

23.40 «Кардіфф» — 

«Ньюкасл». ЧА

01.40 «Челсі» — «Інтер». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

04.05 «Львів» — «Шахтар». 

ЧУ

ENTER

05.45, 7.40, 8.40 М/ф

07.10, 9.00 Top Shop

07.50 Мелодрама

09.30 Х/ф. Невідома версія
10.20 Х/ф «Загублене 

місто»
12.15 Х/ф «Штольня»
13.55 Х/ф «Перегони»
16.10 Х/ф «Жінка в 

чорному»
18.00 Т/с «Міс Фрайни 

Фішер»

21.00 Х/ф «Скринька Марії 
Медічі»

22.45 Х/ф «Небезпечний 
поворот»

02.20 Позаочі

03.00 Кіноляпи

04.05 Саундтреки

05.05 Телебачення

POLSAT

07.00 Новий день

08.30 Х/ф «Жахливий 
Генрі»

10.25 Програма для дітей

10.55 Кулінарне шоу

11.30 Х/ф «Битва за 
Відень»

14.10 Х/ф «Готель 
Меріголд»

16.50 Телетурнір

18.50 Парубки на відданні

19.50 Події

20.20 Спорт

20.30 Т/с «Світ за сімейством 

Кепських»

21.05 Розважальна програма

00.05 Х/ф «Патруль часу»
02.20 Т/с «Хірурги»

P-1

06.20 Як це працює

06.45 Ветеринари з серцем

07.25 Справа для репортера

08.15 Тележурнал

08.45 Рік у саду

09.25 Секунди, які змінили 

життя

09.45 Полюби Польщу

10.15 Студія “Рабан”

10.45 Сімейний експрес

11.10 Солодке життя

11.50 Т/с «Яносик»

12.40, 19.55 Ополє «на біс»

13.00 Т/с «Будиночок 

лісника»

14.50 Кулінарний журнал

15.20 Європейські фоди

15.40 Т/с «Комісаріат»

16.15 Т/с «Дівчата зі Львова»

17.50 Телеекспрес

18.25 Угадай мелодію

18.55 Телетурнір

20.30 Новини

21.05 Спорт

21.10 Т/с «Комісар Алекс»

22.05 Концерт

23.10 Х/ф «Красуні в 
перегонах»

01.15 Х/ф «Астрал: розділ-
2»

02.40 Х/ф «Ключ 
Саламандри»

04.35 Д/ф

05.45 Т/с «Галерея»

P-2

06.20, 15.00, 19.30 Телетурнір

06.55, 18.10 Т/с «Добро та 

зло»

07.55, 17.25 Т/с «Сімейка»

08.55 Питання на сніданок

12.05 Кулінарний журнал

12.40 Х/ф «Людина епохи 
відродження»

16.10, 20.55 Розважальна 

програма

17.55 Слово на неділю

19.00 Панорама

19.25 Спорт

23.30 Програма кабаре

01.35 Х/ф «Весільна 
вечірка»

03.25 Х/ф «Бій без правил»

УТ-1

06.00 Хто в домі господар?

06.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.30, 

1.10, 3.00 Новини

09.40 М/с «Гон»

10.05 Д/ф «Пригоди Остіна 

Стівенса»

12.00 Х/ф «Клара і 

Франциск»

13.45, 0.45 Д/ф «Гордість 

світу»

14.10 Телепродаж

14.30 Д/ф «Фестивалі 

планети»

15.25 Д/ф «Зустріч Лувру та 

Забороненого міста»

16.20, 1.30 Д/ф «Незвичайні 

культури»

17.45 Т/с «Оповідання ХІХ 

століття»

19.55 Д/ф «Дивовижні міста 

світу»

21.25 Д/ф «Неповторна 

природа»

22.25 Д/ф «Спільноти 

тварин»

23.20, 2.00 Світ навколо

23.50 Д/ф «Незвідані шляхи»

02.10 Д/ф «Смаки культур»

03.30 Світло

04.20 Війна і мир

05.05 Розсекречена історія
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КАНАЛ «1+1»

06.00 ТСН

06.55 Українські сенсації

08.00 Сніданок. Вихідний

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.45 М/ф «Маша і Ведмідь»

09.55, 11.00, 11.55, 13.00 Світ 

навиворіт

13.35 Драма «Втеча з 

Шоушенка»

16.30 Драма «Вихід: боги та 

царі»

19.30, 5.00 ТСН-тиждень

21.00 Х/ф «Геракл»
22.55 Драма «Володар морів: 

на краю світу»

01.35 Аргумент кiно

04.05 Світське життя. 

Дайджест-2018

ІНТЕР

05.30, 20.00 Подробиці

06.00 М/ф

06.25 Х/ф «Іноземка»
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 «Ас із асів»
14.10, 20.30 Т/с «Східні 

солодощі-2»

23.10 Х/ф «Полетта»
01.05, 2.00 Речдок

03.00 уДачний проект

04.45 Top Shop
05.15 Стосується кожного

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.30 Сьогодні

07.10, 5.00 Зірковий шлях

09.35 Т/с «Білі троянди надії»

13.10 Т/с «Сестра у спадоу»

17.00, 21.00 Т/с «Я ніколи не 

плачу»

19.00 Події тижня 

20.00 Головна тема

23.00, 2.20 Т/с «Ключі від 

минулого»

01.50 Телемагазин

03.00 Т/с «CSI: Маямі»

05.30 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.10 Т/с «Клініка»

03.50, 2.55 Зона ночі

05.50 Стендап-шоу

06.45, 8.34 Kids Time

06.50 М/с «Хай живе король 

Джуліан»

08.35 М/ф «Велика втеча»

10.15 Х/ф «Кінець світу»

12.50 Х/ф «Руйнівник»

15.05 Х/ф «Суддя Дредд»

17.00 Х/ф «Кобра»

18.50 Х/ф «Танго і Кеш»

21.00 Х/ф «РЕД»

23.05 Х/ф «Останній 

бойскаут»

ICTV

05.15 Інсайдер

06.10 Т/с «Невиправні»

09.00 Т/с «Відділ 44»

10.55, 13.00 Х/ф «Супер 8»

12.45, 18.45 Факти

13.20 Х/ф «Маска Зорро»

16.05 Х/ф «Легенда Зорро»

19.10 Х/ф «Монстро»

20.50 Х/ф «Вулиця 

Монстро, 10»

22.50 Х/ф «Підривники»

01.05 Х/ф «Дежа вю»

03.05 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 Невигадані історії

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

06.10, 8.55 Страх у твоєму 

домі

08.00 Україна вражає

10.50 Х/ф «Весілля в 
Малинівці»

12.35 Х/ф «Ідеальний 
чоловік»

14.30 Х/ф «Апачі»
16.15 Х/ф «Рідна дитина»
19.00 Х/ф «Чорна стріла»
20.45 Х/ф «Балада про 

доблесного лицаря 
Айвенго»

22.25 Х/ф «Джулія Х»
00.10 Х/ф «Бруклінські 

поліцейські»
02.40 Речовий доказ

UA.Культура

06.00 Головна роль 

07.00 Новини 

07.05 Документальний 

серіал « Бюджетний 

відпочинок». Валенсія

07.30 Документальна 

програма «Бюджетний 

відпочинок». Рим

08.00 Новини 

08.05 Казки Лiрника Сашка 

08.30 Додолики 

08.40 Школа Мері Поппінс 

09.00 Новини 

09.10 Хто в домі хазяїн? 

09.35 Фольк-music. Діти 

10.25 100 років української 

історії історії 

10.35 100 років української 

літератури 

10.45 #ПроСлово 

10.45 100 років українського 

мистецтва 

11.05 Львівський театр опери 

і балету. Цезар Пуні 

«Есмеральда»

13.00 Репортаж

13.15 #ВУКРАЇНІ 

13.45 Хто в домі хазяїн? 

14.15 Документальний цикл 

«Незвідані шляхи» 

15.10 Гала-концерт 

Національного 

проекту «Три С». 

Скорик — Станкович 

— Сильвестров

17.00 Концерт «Тур сонця» 

гурту «Антитіла»

18.30 Документальний 

серіал «Бюджетний 

відпочинок». Прага 

18.55 Репортаж 

19.05 РадіоДень. «Книжкова 

лавка. ТОП 7» 

20.00 Львівський театр 

опери і балету. Опера 

«Безумний день, або 

Весілля Фігаро»

22.45 Репортажі 

«Громадського». 

Фільми, книги, два 

плакати. Історія Дани 

Рвани

23.00 Територія Кіно 

23.55 Львівський театр 

опери і балету. 

П. Чайковський, 

«Лебедине озеро»

01.55 Гала-концерт 

Національного 

проекту «Три С». 

Скорик — Станкович 

— Сильвестров

03.45 Київський академічний 

Молодий театр. 

О. Грибоєдов, «Горе з 

розуму» 

 

СТБ

06.05 ВусоЛапоХвіст

08.10 Полювання

09.10 Все буде смачно!

10.10 Караоке на майдані

11.10 Вагітна у 16

12.10 Доньки-матері

13.05 Хата на тата

15.05 Х/ф «Кафе на 
Садовій»

19.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

23.00 Я соромлюсь свого тіла

ПРЯМИЙ

09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00 

«Репортер». Новини

09.15, 14.10 Віч на віч

10.00, 18.10, 21.00 THE WEEK, 

Міжнародний огляд 

тижня 

11.00, 22.00 Він і Вона

12.10 Споживач

13.15, 15.15, 16.15 Прямий 

ефір 

17.00, 20.00 Кисельов. 

Авторське

19.00 МЕМ

23.00 Світські хроніки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00 Він, вона та телевізор

10.30 Т/с «Ментівські війни. 

Київ»

14.35 Т/с «Перевізник»

18.30 Х/ф «Швидкість»
20.40 Х/ф «Швидкість-2»
23.00 Профутбол

00.00 Змішані єдиноборства. 

UFC 

02.30 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 «Челсі» — «Арсенал». 

ЧА

07.45, 16.00 Світ Прем’єр-

ліги. ЧА

08.15 «МЮ» — «Ліверпуль». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

10.00, 15.40, 20.15 Футбол 

NEWS

10.20 «К’єво» — «Ювентус». 

ЧІ

12.05 «Лаціо» — «Наполі». 

ЧІ

13.50 «Бордо» — 

«Маріуполь»«. ЛЄ 

УЄФА

16.30, 18.55 Тур ONLINE

16.55 «Десна» — «Карпати». 

ЧУ

17.45 Футбол Tables

17.45 Футбол Tables

19.25 «Ворскла» — 

«Маріуполь». ЧУ

21.20 Великий футбол

23.00 «Сассуоло» — «Інтер». 

ЧІ

00.45 «Баварія» — «Ман 

Сіті». Міжнародний 

кубок чемпіонів

02.30 «Брайтон» — «МЮ». 

ЧА

04.15 «Торіно» — «Рома». ЧІ

ФУТБОЛ-2

06.00 «Мілан» 

— «Барселона». 

Міжнародний кубок 

чемпіонів

07.45 «Лаціо» — «Наполі». 

ЧІ

09.30, 17.30, 1.15 Світ 

Прем’єр-Ліги. ЧА

10.00 «Кардіфф» — 

«Ньюкасл». ЧА

11.45 «Львів» — «Шахтар». 

ЧУ

13.30 «Челсі» — «Арсенал». 

ЧА

15.20 «Ман Сіті» — 

«Гаддерсфілд». ЧА

16.25, 18.55, 22.15 Футбол 

Tables

17.55 «Брайтон» — «МЮ». 

ЧА

20.00 «Торіно» — «Рома». ЧІ 

(2 тайм)

20.55, 3.35, 5.40 Топ-матч

21.25 «Мілан» — «Дженоа». 

ЧІ

23.25 «Сампдорія» — 

«Фіорентина». ЧІ

01.45 «Десна» — «Карпати». 

ЧУ

03.50 «Ворскла» — 

«Маріуполь». ЧУ

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.30 Зворотний бік Місяця

08.30, 18.20 У пошуках істини

10.20 Фантастичні історії

11.20 Великі танкові битви

13.10, 21.00 ТОП 10: таємниці 

та загадки

16.10 Дикі острови

17.10 Дика природа Африки

00.30 Ілюзії сучасності

05.10 Прокляття Че Гевари

К1

06.30 Top Shop
07.40 TiBi Абетка

07.50 Чи знаєте ви, що...

08.10, 12.40 Орел і решка

10.00 «Ух ти show»

10.40 Х/ф «Вчитель року»
00.30 Вечірній квартал

02.10 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

11.15 М/ф «Барбі. Магія 

дельфінів»

12.25 Х/ф «Найкращий 
друг шпигуна»

14.00 Чотири весілля

15.15 Х/ф «Твої, мої і наші»
17.00 М/ф «Льодовиковий 

період: великі яєчні 

пригоди»

17.30 М/ф «Льодовиковий 

період-3. Ера 

динозаврів»

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 «Небилиці про 
Івана»

03.00 Віталька

05.50 Корисні підказкиц

УТ-1

06.00 Хто в домі господар?

06.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.30, 

1.10, 3.00 Новини

09.40 Х/ф «Клара і 
Франциск»

11.30 Д/ф «Дешевий 

відпочинок»

12.10 Перший на селі

12.40 Енеїда

13.35, 0.45 Д/ф «Китайський 

живопис»

14.00 Телепродаж

14.20 Фольк-music

15.20 Концерт гурту «Антитіла» 

17.00, 1.30 Д/ф «Незвичайні 

культури»

17.45 Т/с «Оповідання ХІХ 

століття»

19.55 Д/ф «Дивовижні міста 

світу»

21.25 Д/ф «Неповторна 

природа»

22.25 Д/ф «Спільноти 

тварин»

23.20, 2.00 Світ навколо

23.50 Д/ф «Зустріч Лувру та 

Забороненого міста»

02.10 Д/ф «Смаки культур»

03.30 Світло

04.20 Війна і мир

05.05 Розсекречена історія
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Перерозподiл 
потокiв

Продовження. Початок  — стор. 5
 — Ми налагодили плідну співпрацю з цією 
компанією, — інформує Валерій Білокінь, — 
і зараз, оминаючи районну владу, будемо на-
пряму розв’язувати проблеми території, бо, 
не секрет, і тут були певні вказівки з боку рай-
ради, куди які кошти спрямовувати. Іще до 
об’єднання ми із Судіївською та Плосківською 
сільрадами написали спільний проект щодо ви-
рішення питання збирання побутових відходів 
і виграли конкурс обласної ради. Завдяки цьо-
му в селах з’явилися баки для непотребу, час-
тина з них — для роздільного збирання сміт-
тя. Поки що експеримент поширюється лише 
на території двох колишніх сільських рад. Зви-
чайно, цих баків недостатньо. Як і техніки для 
вивезення відходів — із часом її доведеться до-
куповувати. 

«Якби всі податки, які сплачують, 
осідали в селі, тут уже був би Кувейт»
 У Мачухах успішно працює й панчішна 
фабрика (кожні три секунди у світі продають-
ся виготовлені тут шкарпетки) — вона також 
заявляє про своє бажання щодо поліпшення те-
риторії. А ще Мачухівська ОТГ може похвали-
тися потужними сільгоспвиробниками, котрі 
сплачують значні податки до місцевого бюд-
жету. Дуже авторитетною людиною в селі Ка-
лашники є очільник ПП імені Калашника Іван 
Степаненко. Він один із небагатьох господар-
ників, котрий займається не лише рослинниц-
твом, а й тваринництвом, хоч і нарікає на брак 
підтримки галузі державою. Працівники його 
господарства отримують зарплату в середньо-
му 8 тисяч гривень, а, зокрема, доярки — всі 
12 тисяч. Знаю, що чоловік був проти ОТГ (хоч, 
коли вона утворилася, боровся за те, аби її очо-
лити), тому одразу ж нагадую йому про це. 
 — Так я й зараз проти, — підтверджує Іван 
Іванович. — Бо вважаю: чим менша територія, 
тим легше на ній навести лад. Мачухи, Судіїв-
ка й Калашники свого часу були територією од-
нієї сільської ради, потім у 70—80-х роках їх 
роз’єднали, нині ж знову в моді глобалізація. 
На жаль, реформи, що зараз проводяться, дале-
ко не завжди з людським обличчям. Усе це поро-
джує зневіру. Якщо наша держава підтримува-
тиме ОТГ, як обіцяє, я тільки «за». Перекона-
ний, що Валерій Васильович старатиметься з 
усіх сил, а я йому в усьому допомагатиму. Ве-
ликий плюс, що наші податки осідатимуть на 
цій території. Є й інша арифметика: у Калаш-
никах на кожного жителя припадає приблиз-
но 4,5 тисячі гривень податків. А скільки в Ма-
чухах, Судіївці, Полузір’ї? Якби всі оті подат-
ки, які сплачую, осідали в Калашниках, тут 
уже був би Кувейт — ви б в’їжджали сюди, як 
в іншу державу. Ясна річ, коли податки йшли 
на весь Полтавський район, де 67 тисяч насе-
лення, то вони просто розчинялися. Я депутат 
районної ради чотирьох скликань. Тож мав 
можливість спостерігати, куди спрямовували-
ся кошти районного бюджету: на розвиток на-
селених пунктів — Тахтаулового, Терешків, 
Гожулів, Розсошенців — туди, звідки родом 
керівництво райради. А нашому селу дістава-
лися крихти. Хоч податків відраховуємо понад 
8 мільйонів гривень на рік. Вважаю, основне 
завдання ОТГ — зробити життя в наших селах 
комфортнішим. Якщо ж цього не станеться, то 
люди скажуть своє вагоме слово, і не виклю-
чено, що може розпочатися й зворотний до 
об’єднання процес. Усе стане зрозумілим че-
рез рік-два, — пророкує Іван Степаненко.
 Тим часом Валерій Білокінь наголошує: 
якщо товаровиробники, які проживають на те-
риторії ОТГ і є патріотами своєї малої батьків-
щини, зацікавлені в її розвитку та процвітан-
ні, то про зайд цього аж ніяк не скажеш. 
 — Із тими підприємствами, які здійснюють 
господарську діяльність на території громади, 
але зареєстровані в інших регіонах, — справж-
ня проблема. Бо блага вони виробляють на зем-
лі наших батьків та дідів, а їхніх податків ми 
не бачимо. Як правило, вони сплачують їх за 
місцем реєстрації. Це несправедливо. Скажі-
мо, в нас частина земель перебуває в користу-
ванні агрофірми «Добробут», що є підрозділом 
холдингу «Астарта-Київ», — із керівництвом 
цієї структури дуже важко домовлятися щодо 
того, щоб одержати якісь блага для громади. 
Це складний процес і в 90 відсотках безуспіш-
ний, —  говорить Валерій Васильович. ■

■ Ігор ВІТОВИЧ

 Державний департамент США за-
явив про введення нових санкцій про-
ти Росії через використання хімічної 
зброї під час отруєння у березні цьо-
го року колишнього подвійного росій-
ського та британського агента Сергія 
Скрипаля та його доньки Юлії у Вели-
кій Британії. Додаткові обмежувальні 
заходи набудуть чинності 22 серпня.
 Вчора глава американської дип-
ломатії Майкл Помпео підписав до-
кумент, у якому стверджується, що 
за отруєнням Скрипалів стоїть Мос-
ква, а це означає порушення Росією 
ухваленого в 1991 році закону про 
контроль за хімічною та біологічною 
зброєю. Це передбачає автоматичне 
запровадження санкцій. «Влада Росії 
використала хімічну зрою, що є пору-
шенням міжнародного права», — на-
голосила речниця американського 
Держдепартаменту Гізер Ноєрт.
 Санкції запроваджуватимуться у 
два етапи. На першому Вашингтон за-
боронить видавати ліцензії на експорт 
до Росії продукції, пов’язаної з на-
ціонально безпекою. Йдеться не тіль-
ки про озброєння, а й також про деякі 
електронні пристрої та авіаційне об-
ладнання. Наступні обмеження запро-
вадять за 90 днів, і на тому етапі буде 
знижено рівень дипломатичних відно-
син та обмежено торгівлю з Росією.
 У разі, якщо Росія не надасть га-
рантії незастосування хімічної зброї 
в майбутньому, Вашингтон введе до-
даткові санкції — зокрема, може за-
боронити польоти в США російській 
державній авіакомпанії «Аерофлот» 
і заборонить «майже будь-який екс-
порт та імпорт».
 Британський уряд привітав солі-
дарні санкції Вашингтона проти Мос-
кви.
 Росія заперечує будь-яку причет-
ність до нападу на Скрипалів у бри-
танському місті Солсбері, як і при-
четність до наступного подібного ін-
циденту з отруєнням «Новачком» в 

містечку неподалік Солсбері британ-
ки Дон Стерджес та її партнера Чар-
лі Роулі, в результаті якого жінка по-
мерла, а чоловік вижив.
 У посольстві Росії у Вашингтоні 
на нові санкції відреагували нерво-
во, назвавши їх «драконівськими», 
повідомляє РІА «Новості». У дип-
представництві заявили, що амери-
канська сторона не надала пояснень 
запровадження нових санкцій.
 Не менш нервовою виявилася ре-
акція на нові санкції російських фі-
нансових ринків. 8 серпня вартість 
рубля впала до дворічного мінімуму. 
На вчорашніх вранішніх торгах на 

Московській біржі російська грошо-
ва одиниця продовжувала йти в піке, 
втративши у вартості ще один відсо-
ток у порівнянні з попереднім днем. 
Долар коштував 66,6 рубля, євро — 
77,2 рубля. Відтак долар перевищив 
позначку в 66 рублів уперше з листо-
пада 2016 року. 
 Одночасно із запровадженням но-
вих санкцій Держдепартамент США 
зробив заяву з нагоди 10-ї річниці вій-
ськового вторгнення Росії до Грузії. 
В ній міститься заклик до Росії від-
вести свої війська на кордони, визна-
чені угодою про припинення вогню 
від 2008 року. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Із наближенням вихо-
ду цієї осені на український 
ринок пасажирських авіа-
перевезень найбільшої бю-
джетної авіакомпанії Євро-
пи, ірландського «Раяней-
ра» (Ryanair), зростає не 
стільки радісне очікуван-
ня, як тривожні побоюван-
ня. Компанія останнім ча-
сом страждає через страйки 
працівників, інформує Бі-
Бі-Сі.
 Один iз найбільших ло-
укост-перевізників Євро-
пи оголосив про скасуван-
ня 10 серпня сотень рей-
сів в Ірландії, Німеччині 
та Бельгії через страйк пі-
лотів. Скасували, зокрема, 
20 п’ятничних рейсів із 300 
iз та до самої Ірландії. Че-
рез страйк по страждають 
близько 3,5 тисячi пасажи-
рів.
 Подібний страйк на 
п’ятницю також оголоси-
ли пілоти компанії, які 
базуються в Німеччині. 
Його ініціювала проф-
спілка німецьких пілотів 
Vereinigung Cockpit. Ак-
ція триватиме 24 години — 
з сьогоднішнього ранку і до 
ранку суботи; у «Раянейр» 
заявили про 250 скасова-
них рейсів з та до Німеччи-
ни. Пасажири «Раянейра» 
змушені терміново шукати 
інші авіакомпанії для здій-
снення запланованих ними 
перельотів. Не обслуговува-
тимуть рейси, які здійсню-
ються з аеропортів Німеч-
чини, 480 німецьких пі-
лотів лоукостера. 
  Ще раніше компанія 
«Раянейр» анонсувала, що 

цієї п’ятниці серйозні про-
блеми з рейсами будуть у 
Бельгії та Швеції. Загалом 
повідомляють про 104 ска-
сованi рейси в Бельгії. Тож 
сьогоднішній страйк обіцяє 
стати найбільшим в історії 
авіакомпанії. Лише з аеро-
портів Німеччини не змо-
жуть вилетіти 55 тисяч па-
сажирів.
 Страйки пілотів «Раян-
ейра» з вимогою створити 
профспілку та підвищити 
платню тривають iз мину-
лого року. Наприкінці 2017 
року компанія пообіцяла 
визнати профспілки, про-
те досі не погодила жодної 
колективної угоди з праців-
никами у країнах Європи.
 Представники пілотів 
погодились на пропозиції 
компанії визначити посе-
редника у переговорах, які 
можуть розпочатись 14 сер-
пня. Операційний дирек-

тор компанії Пітер Белью 
заздалегідь попередив пі-
лотів, що «Раянейр» не го-
товий виконати їхні вимогу 
про підвищення заробітної 
платні на 40%, щоб вона 
дорівнювала рівню оплати 
пілотів провідної німець-
кої авіакомпанії «Люфт-
ганза».
 Уже скоро, восени, ком-
панія «Раянейр» розпочне 
польоти з аеропортів Киє-
ва та Львова, але у зв’язку 
з серією страйків поклада-
тися на надійність розкла-
ду рейсів, певне, не дове-
деться. 
 Можливо, пілотів «Ра-
янейра» надихнув на про-
тестні дії страйк персона-
лу франко-нідерландської 
компанії Air France-KLM 
та французьких авіадиспет-
черів. Цього року альянс 
Air France-KLM зазнав ве-
ликих збитків через перма-

нентні страйки свого персо-
налу — 335 млн. євро, про 
що повідомила на початку 
цього місяця французька 
газета «Фігаро» з посилан-
ням на отриману від керів-
ництва альянсу інформа-
цію. З огляду на постійні 
страйки прибуток компанії 
цього року скоротився у чо-
тири (!) рази. 
 Із лютого по липень цьо-
го року співробітники «Ейр 
Франс» страйкували 15 
днів, вимагаючи негайного 
підвищення зарплатні на 
5-6%. Керівництво  пропо-
нує страйкарям підвищити 
зарплатню цього року на 
2%, а потім на 5% за період 
2019—2021 років, але вони 
сприйняли такий компро-
міс як недостатній та при-
низливий. Як наслідок, ге-
неральний директор ком-
панії Жан-Марк Жанайак 
був змушений подати у від-
ставку, а нового на його міс-
це буде призначено лише 
восени. 
 Air France-KLM — чет-
верта за капіталізацією 
авіакомпанія світу, в ній 
працюють 95 тисяч людей, 
iз них близько 45 тисяч — 
в «Ейр Франс». Жертва-
ми внутрішнього конфлік-
ту в «Ейр Франс» уже ста-
ли мільйони пасажирів. Чи 
не повториться та ж ситуа-
ція і з «Раянейр»? ■ 

ЗЛОЧИН І КАРА

Рубль упав
США вводять проти Росії нові санкції за отруєння 
Скрипалів

■

Фінансові ринки миттєво зреагували на заяву США про введення нових санкцій проти Росії.❙

СТРАЙК

Не везе, бо не везуть
Лоукостер «Раянейр» скасував сотні авіарейсів

■
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«Ідея зародилася вночі...»
 Повнометражний худож-
ній фільм «Чорний козак» зня-
то за мотивами «Казки про Чор-
ного Козака, Ганну Шулячку 
та страшне закляття» Сашка 
Лірника. Кіно впродовж деся-
ти років толокою створював ве-
личезний гурт залюблених в 
українську культуру та в кіно 
добровольців. За словами відо-
мої режисерки-документаліст-
ки Ганни Яровенко, задум філь-
му виник, коли вона привезла 
Лірника в Легедзине, щоб він 
виступив у клубі перед дітьми. 
«Ми ночували у Владислава Ча-
банюка і в ту ніч зародилася ідея 
зняти кіно». Це був час, коли 
професіонали перестали зніма-
ти українське кіно, і воно, зда-
валося, було навіки поховане... 
«Сценарій був написаний дав-
но, — доповнює Сашко Лірник. 
— Він лежав у Держкіно бага-
то років, грошей не виділяли. Я 
поскандалив, грюкнув дверима 
і пообіцяв довести: можна зня-
ти кіно і без грошей. Насправді 
на це пішло багато грошей. Але 
це фільм-толока. Ми всі за цей 
час стали однією родиною».
 Загалом через проект 
«пройшло» 487 людей, з яких 
майже 100 — діти. Були за-
діяні історики й етнологи, ет-
ногурти, групи історичної ре-
конструкції, народні майстри 
і художники. За ці роки ста-
лися значні зміни і в країні, і в 
житті учасників проекту. Так, 
Степанко Андрущенко, який 
грав Чорного козака в дитинс-
тві, вже є другокурсником іс-
торичного факультету Київсь-
кого національного універси-
тету. «Мене, можливо, вже й не 
впізнати на екрані. І я не зовсім 
добре пам’ятаю, як відбувалися 
зйомки, — каже Степан. — Але 
мені дуже приємно стояти по-
ряд із цими людьми з команди, 
знати, що я долучився до ство-
рення цього фільму і представ-
ляв головного героя». Самого ж 
Чорного козака грав виховник 
козаць кої школи «Спас-плас-
тун» Василь Середенко. Він та-
кож став постановником сцен 
бою. «Зйомки починалися для 
того, щоб наші діти змогли по-
бачити українське кіно, — по-
яснює він. — Та за цей час діти 
виросли. І треба починати інше 
кіно — у мене вже внуки рос-
туть». 
 Яринка Афанасьєва, яка ста-
ла «малою Явдошкою», тепер 
учениця 4-го класу, активна й 
творча дитина. Марійка Ялова, 
яка грала Явдошку шестиріч-
ну — стала ученицею 9-го кла-
су столичної гімназії «Либідь», 
вона пластунка і цілком дотри-
мується духу своєї героїні.
 У ході зйомок сценарій ре-
дагувався. З’являлися нові ге-
рої, нові сюжетні лінії. Однак 
ідея залишалася незмінною — 

збереження й захист своєї землі 
та власної української ідентич-
ності. 
 «Десять років тому ця тема-
тика була так само актуальною, 
але тоді фільм адекватно спри-
йняла б лише невеличка час-
тинка людей, — каже Владис-
лав Чабанюк. — Через війну 
він став дуже доречним, у ньо-
му можна знайти паралелі і вис-
новки. І тепер уже загал сприй-
ме фільм так, як ми колись за-
думували». До речі, за десять 
років ногайські татари в філь-
мі перетворилися у «всесвітню 
банду», де нападники спілку-
ються і тюркською, і російсь-
кою, і навіть українською мо-
вами. Адже яничари й манкур-
ти були в усі часи.

«Двигуни» й «генератори»
 «Моторами» фільму-толоки, 
окрім Владислава Чабанюка та 
його дружини Людмили, стали 
директор проекту Микола Ку-
лик та журналістка, помічниця 
режисера, фотограф Ольга Го-
дованець, яка взяла на себе ад-
міністрування, продюсування, 
логістику, PR-менеджмент та 
кейтерінг проекту. Тендітним 
і шляхетним «мотором» мож-
на також назвати Марину Юр-
чак, яка зіграла головну роль 
Ганни. Вона — єдина в проек-
ті професійна акторка, зняла-
ся в 26 інших фільмах. Актори-
волонтери розповідають, що на 
знімальному майданчику Мари-
на була еталоном, бо знімала все 
практично з першого разу. Всі 
інші намагалися на неї рівня-
тися. Хоча не відразу виходило. 
«Людина-непрофесіонал, коли 
знімається в сцені, потім зазви-
чай дивиться в камеру й питає: 
«Ну що, нормально вийшло?». І 
так — 15 разів, — сміється Вла-
дислав Чабанюк. — Були люди, 

які спершу не могли кілька 
слів докупи скласти перед ка-
мерою або чомусь починали за-
їкатися. А потім було нелегко 
зробити «озвучку», адже рухи 
губами мають збігатися з тим, 
що людина говорить».
 Кого вистачало в проекті 
— так це культурологів, му-
зикантів та етнологів з фоль-
клористами. Тому кіностріч-
ка є справді унікальним пока-
зом «реальної України» поза 
часом і простором. Так, ху-
дожником з костюмів став за-
сновник майстерні автентич-
ного костюму  «Шляхетний 
одяг» Руслан Павлюк (Про-
рва), який грав Гарсена. Він 
пильнував кожен ґудзик, кож-
ну петельку. На зйомках гу-

кав: «Роздягайтеся!» і «Одя-
гайтеся!» — аби все було від-
повідно традиції. Роль чолові-
ка Ганни Івана зіграв Сергій 
Постол — етнолог і музикант, 
організатор фольклорних гур-
тів «Чорноморці» та «Гуляй-
Город». Стилістка, дизайнер-
ка одягу, етнологиня, майс-
триня вишивки Олена Дідик 
грає подругу Ганни — Олену. 
Образ Ліпіяди створила ху-
дожниця Людмила Тесленко-
Пономаренко. Художник-пос-
тановник фільму — дизайнер, 
аніматор Борис-Денисевич. У 
фільмі знялися також керів-
ник плейбек-театру «Сусіди», 
психотерапевт, співзаснов-
ник руху «Етнодрайв» Роман 
Кандибур з Дніпра, заснов-
ник львівських Музею Ідей 
та фестивалю незалежного 
кіно «Кінолев»Олесь Дзиндра 
зі Львова, скульптор Олекій 
Альошкін. А також підприєм-
ці брати Афанасьєви — Сергій 
та Валерій, які стали генераль-
ними спонсорами фільму.

Ресурси для експерименту
 Коли ідейники фільму мірку-
вали — скільки днів потрібно на 
зйомки — три чи сім, передбача-
лося, що на все вистачить 10 ти-
сяч гривень. Проте на сьогодні 
загальний бю джет фільму склав 
2 мільйони 35 тисяч гривень. Як 
пишуть адміністратори, «орен-
да кінотехніки, пального, коней, 
харчі «з’їли» весь стартовий капі-
тал — 10 тисяч гривень (жовтень 
2008 року). Далі — перманент-
ний пошук коштів і, при їх появі, 
зйомки. Єдиною причиною та-
кого «пролонгованого» і важко-
го народження фільму були фі-
нанси, точніше, їх відсутність». 
Утім меценати були — українсь-
кі фермери, власники магазинів, 
підприємці. І просто — широкий 
загал. Хто давав 50 гривень, хто 
тисячу. Проект подавали на різні 
гранти. Скажімо, свого часу він 
виграв 100 тисяч гривень у кон-
курсі від «Нескафе».
 «Усе було в складчину, — зга-
дує Ганна Яровенко. — Причо-
му не було «відповідальних» за 
якусь ділянку — кожен знаходив 
нішу для праці, де саме в той мо-
мент був потрібен. Взаємозамін-
ні позиції, де всі один одного під-
тримували. Нашим завданням 
було забезпечувати максималь-
ний комфорт, аби Владислав міг 
реалізовувати свій замисел». 
 Владислав Чабанюк із висо-
ти звершеного задуму зазначає, 
що в процесі створення фільму 
ґуль набили чимало, і тепер бага-
то що робили б інакше. Крім фі-
нансових проблем,були й значні 
технічні, які майже неможливо 
було подолати. Скажімо, зніма-
ли різні оператори в понад 10 різ-
них форматах, які в кінці зібра-
ти в один виявилося нереально. 
«Камери орендували якийсь час 
несправні, не могли переглянути 
результат під час зйомок, — по-

яснює директор картини Микола 
Кулик. — Коли сцени вже були 
зняті — виявилося, що вони зіп-
совані. А вже були вкладені ти-
сячі гривень, привезені люди з 
Черкащини в Мамаєву Слобо-
ду...».
 Фільм змонтували в Легед-
зиному перед Майданом. Утім 
потрібні були ще чималі гроші 
на кольорокорекцію та озвучен-
ня. Просити тисячі гривень на 
пост-продакшн навіть на патріо-
тичне кіно в творців фільму язик 
не повертався: уже тривала вій-
на. Гроші дали брати Афанасьє-
ви. Їхнє кредо: «Якщо не чека-
ти, що за тебе все зроблять, а ро-
бити самому — то мрії здійсню-
ються». «У 2008-му ми з братом 
давали першу тисячу доларів, — 
каже Сергій Афанасьєв, якого 
в фільмі можна побачити в ролі 
Мельника. — Тоді виглядало, 
що то «сумашедші» гроші. Хтось 
іще 10 тисяч гривень дав. Здава-
лося, ще 20 — і буде достатньо. 
Але коли вже зачепилися, від-
чули драйв, побачили цих лю-
дей, які приїж джали у Легедзи-
не з усієї України, і з Дніпра, й 
зі Львова за власний рахунок — 
то зрозуміли, що на організацію 
зйомки, оренду апаратури і при-
наймні гарячі обіди для учасни-
ків проекту потрібні гроші».
 Наразі команда фільму може 
вже проводити тренінги для усіх 
охочих, як самотужки знімати 
хороше українське кіно. Тим ча-
сом ведуться перемовини про по-
каз «Чорного козака» на широ-
кому екрані. Команда прийняла 
рішення, що всі кошти, які збе-
ре цей фільм, підуть на допомо-
гу нашим пораненим воїнам. «Це 
живе кіно, такого більше немає, 
— каже Ганна Яровенко. — Це 
успішний експеримент. І я хочу, 
щоб цей фільм побачили мільйо-
ни українців». ■

ДОВІДКА «УМ»

 Громадська Ініціатива «То-
лока Легедзине» створена 
в 2008 році, вона об’єднала 
навколо себе великий гурт ак-
тивних людей (легедзян та 
друзів села), які творять свій 
український культурний про-
стір. «Толока Легедзине», 
крім організації зйомок філь-
му, є ініціатором проведення 
щорічних етносвят «Купайло 
в Легедзиному» та музейної 
«Трипільської Толоки».
 Народна кіностудія 
«Мальва» створена в 1993 
році в селі Легедзине на Чер-
кащині. Основними темами 
фільмів студії є історія, ар-
хеологія та краєзнавство. 
Вісім ігрових короткометраж-
них фільмів студії стали пе-
реможцями 14 всеукраїнсь-
ких та міжнародних кінофес-
тивалів.

■

Владислав Чабанюк та Михайло Іллєнко.
Фото Олексія ПЛИСКА.

❙
❙

ТАКЕ КІНО

Світлі чари «Чорного козака»
У столиці відбувся допрем’єрний показ першого 
«всенародного» фільму-толоки за казкою Сашка Лірника

■

Ярослава МУЗИЧЕНКО

Цей фільм про Україну півтисячоліття тому — ніби про сьогодення. «Ми ставили завдання пока-
зати тяглість і непереможність українського духу. Як він переходить із покоління в покоління в 
оцьому вічному світі. Як передається чоловіча сила і жіноча містика», — каже режисер стрічки, 
історик і громадський діяч, засновник Народної кіностудії «Мальва» Владислав Чабанюк. Кілька 
разів упродовж стрічки камера оператора вихоплює з напівтемряви картину «Козак Мамай» на 
стіні в хаті. На питання: «Коли ж це малювання тут з’явилося?», козак відповідає: «Ще й стін цих 
не було, а воно вже тут висіло». Завершальні кадри — зелений луг ранньої весни, посеред нього 
— височенне дерево. На дереві картина з Мамаєм. А довкола лугу — сучасні багатоповерхівки. 
«Будуть хати мінятися, будуть люди мінятися в цих хатах, — пояснює пан Владислав. — А дух 
український залишатиметься вічно».

На презентацію завітав Президент Віктор Ющенко, який поспілкувався 
з письменником Сашком Лірником.

❙
❙

«Чорний козак» — фільм-притча для всієї родини.❙

Ідея залишалася незмінною — збереження 
й захист своєї землі та власної української 
ідентичності.
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Григорій ХАТА

 Після медального різно-
барв’я, котре подарували Ук-
раїні представники різних 
спортивних дисциплін на стар-
ті Об’єднаного чемпіонату Єв-
ропи з літніх видів спорту, в ос-
танні дні репрезентативна гео-
графія змагальних видів, пред-
ставники котрих поповнюють 
синьо-жовту скарбничку, дещо 
зменшилася. Закінчилися зма-
гання з синхронного плавання, 
де українські водні грації вибо-
роли загалом сім нагород, при-
гальмували велосипедисти та 
веслувальники.
 Водночас продовжує трима-
ти високу крейсерську швид-
кість вітчизняний плавець Ми-
хайло Романчук, котрий піс-
ля «золота» на 400 м та «сріб-
ла» на 1500 м знову піднявся на 
найвищу сходинку континен-
тального п’єдесталу. Відсвят-

кувавши в перервах між стар-
тами свій 22-й день народжен-
ня, вихованець тренера Петра 
Нагорного знову влаштував ду-
ель зі своїм «старим знайомим» 
— італійцем Грегоріо Пал-
тріньєрі. І знову олімпійський 
чемпіон Ріо-2016 залишився 
позаду талановитого українця, 
котрий неймовірними темпами 
продовжує прогресувати.
 На попередньому чемпіонаті 
Європи з водних видів спор ту, 
котрий два роки тому відбувся 
в Лондоні, Романчук обмежив-
ся двома «бронзами». Нині ж 
у його доробку континентальні 
нагороди значно вищої проби.
 Прогрес іншого майстра 
блакитних доріжок — 26-річ-
ного Андрія Говорова — не виг-
лядає настільки блискавич-
ним. Чимало років уродженцю 
Севастополя довелося шліфу-
вати свою спринтерську техні-
ку. Однак результат прийшов. 

На початку липня 2018 року в 
Римі Андрій встановив світо-
вий рекорд на 50 м батерфляєм 
(22,27 сек). Підтвердив своє до-
мінування на цій дистанції Го-
воров і в Глазго, де, встановив-
ши рекорд європейських «вод-
них» чемпіонатів, здобув кон-
тинентальне «золото».
 Повільно, але продовжує по-
повнювати свій командний до-
робок збірна України зі стриб-
ків у воду. Другу медаль на ЧЄ 
«синьо-жовтим» приніс дует 
Вікторії Кесар та Станіслава 
Олефірчика, котрі стали треті-
ми у змаганнях змішаних син-
хронних пар. 
 Загалом, за п’ять змагаль-
них днів на І ЧЄ з літніх видів 
спорту збірна України міцно 
тримається на сьомому місці 
в медальному заліку, маючи в 
своєму активі сім золотих, де-
сять срібних та чотири брон-
зові нагороди. ■

Григорій ХАТА

 Починаючи з нинішнього сезону, 
кваліфікація Ліги чемпіонів проходить 
за новими правилами. Зміни регламенту, 
котрі набрали чинностi на початку 2018 
року, спрямовані на зменшення кількості 
команд, спроможних через сито відбору 
пробитися до групового раунду елітно-
го клубного турніру Старого світу. Якщо 
раніше на учасників кваліфікаційного 
турніру очікували десять перепусток до 
елітного раунду Суперліги, то нині, після 
збільшення квот на пряме потрапляння 
до еліт-раунду (26 місць), кваліфікаційна 
норма зменшилася до шести.
 При цьому найбільше обмеження тор-
кнулися кваліфікаційного турніру так 
званих «представників ліг», у якому лише 
двоє клубів-щасливчиків (раніше таких 
було п’ять) матимуть змогу долучитися 
до основної фази ЛЧ.
 З огляду на місце України в поточній 
таблиці коефіцієнтів УЄФА, лише пере-
можець прем’єр-ліги володіє правом на 
участь у груповому турнірі ЛЧ. Тоді як 
віце-чемпіон країни, аби реалізувати свої 
високі єврокубкові амбіції, мусить тору-
вати собі шлях до клубної еліти континен-
ту через кваліфікацію Суперліги.
 Коли в Європейському футбольному 
союзі лише оголошували про кваліфіка-
ційні нововведення, суттєве скорочення 

«лігочемпіонських» квот для «представ-
ників ліг» (до цієї когорти останнім ча-
сом потрапляє й срібний медаліст ЧУ), 
виглядало неприємним сюрпризом. Рані-
ше шанси опинитися в числі п’яти щас-
ливих переможців кваліфікації вигляда-
ли більшими, ніж сьогоднішня ймовір-
ність вибороти одну з двох наявних пере-
пусток до еліт-раунду ЛЧ. Проте оновлена 
кваліфікаційна практика більше не пере-
дбачає участі в відборі представників най-
сильніших ліг континенту — клубів з Ан-
глії, Іспанії, Німеччини та Італії. А це, без 
сумніву, серйозно полегшує справу для 
кожного з учасників кваліфайн-турніру 
«представників ліг», зокрема й для чин-
ного віце-чемпіона України — київського 
«Динамо». Вийшло так, що, розпочинаю-
чи свій відбірковий шлях iз третього раун-
ду протистоянням iз чеською «Славією», 
«біло-сині» чітко орієнтувалися й в імені 

свого можливого суперника в раунді «плей-
оф», котрий має визначитися в дуелі бель-
гійського «Стандарда» та голландського 
«Аякса».
 На думку експертів, за таких обставин 
«біло-сині» володіють реальними шан-
сами на участь в основному турнірi ЛЧ. 
Утім, як відомо, говорити «гоп» до завер-
шення спроби не варто.
 Приміром, забивши в матчі зі 
«Славією» важливий гостьовий м’яч, зда-
валося, що динамівцям удасться довес-
ти до успішного завершення поєдинок у 
Празі. Утім на четвертій доданій хвилині 
«біло-сині» заробили у свої ворота пеналь-
ті, через що замість переможного отрима-
ли, як відзначив головний тренер «Дина-
мо» Олександр Хацкевич, «задовільний», 

тобто нічийний, результат.
 Так само неочікуваним для київських 
футболістів виявився й напад на них на 
стадіоні «Еден» рою ос. Від болючого уку-
су однієї з них безпосередньо під час мат-
чу постраждав голкіпер динамівців Денис 
Бойко. Подейкують, що ужалила жовто-
чорна комаха й наставника киян Хацке-
вича. Словом, перепон у динамівців на 
шляху до бажаної цілі буде чимало. І зов-
сім необов’язково, що вони матимуть суто 
футбольний характер, хоча й «Славія», i 
представники Бенілюксу, без сумніву, 
здатні на серйозні сюрпризи. Нагадаємо, 
що в минулому сезоні шлях «біло-синіх» 
у ЛЧ завершився у третьому кваліфайн-
раунді, де столичний клуб спіткнувся на 
швейцарському «Янг Бойз». ■

Олена ЗАПОЛЬСЬКА

 На легкоатлетичному чемпіо-
наті Європи, котрий триває на ле-
гендарному берлінському «Олім-
піаштадіоні», розіграно вже більше 
половини нагород. За цей час ук-
раїнським атлетам удалося зібра-
ти повний комплект. А на честь пе-
ремоги Мар’яна Закальницького в 
ходьбі на 50 км у центрі Берліна, на 
Брайтерплац, лунав український 
гімн. Національний рекорд і сріб-
на медаль колеги чемпіона по ко-
манді — мініатюрної Аліни Цвілій 
— викликають почуття гордості за 
нашу країну. «Бронза» ж стрибуна 
у довжину Сергія Нікіфорова спри-
ймається, як солодкий десерт до 
основної вишуканої страви, котру 
на старті ЧЄ подали вітчизняним 
уболівальникам українські майс-
три спортивної ходьби.
 Результат Нікіфорова, котрий 
приніс йому континентальну наго-
роду, — 8.13 м. «Я їхав з надією ви-
бороти золоту медаль, але резуль-
татом задоволений. Золото було 
дуже близько. Я буду і далі старати-
ся в тренуваннях і покращувати ре-
зультати. У планах виграти зимо-
вий чемпіонат Європи в приміщен-
ні і показати гарний результат на 
літній світовій першості», — сказав 
у коментарі «УМ» бронзовий призер 
ЧЄ-2018.
 Серед розчарувань чемпіонату 
— травма Христини Стуй, кращої 
нашої спринтерки. Не потрапив до 
фіналу і її колега Сергій Смелик. Не 
було у фіналах наших штовхаль-
ників ядра, а на чемпіонаті Євро-
пи 1994 р. весь чоловічий п’єдестал 

був українським. «Колись Україна 
була ядерною державою», — при-
гадує бронзовий призер чемпіонату 
Європи Роман Вірастюк.
 Хочеться відзначити вдалий де-
бют на дорослому чемпіонаті у ме-
танні молота 19-річного Гліба Піс-
кунова, представника славетної 
метальної родини. Він на рівних 
боровся у секторі з найкращими мо-
лотобійцями. Свій виступ він проко-
ментував так: «У цьому році немає 
молодіжного чемпіонату, тому  ви-
рішили змагатися з дорослими. Ре-
зультат вважаю хорошим, але за-
вжди хочеться кращого. 7-ме міс-
це на дорослому чемпіонаті за емо-
ційними відчуттями — це так, якби 
я виграв юнацький або юніорський 
чемпіонат».
 Усі три наші стрибунки у висо-
ту продовжують боротьбу за нагоро-
ди. Найшвидше пішла готуватися 
до фіналу Юлія Левченко, Оксану 
Окунєву запросили пройти допінг- 
контроль, а Катерині Табашник до-
велось звернутися до лікарів — її 
вжалила оса. Така ж доля спіткала 
Ольгу Ляхову перед самим стартом 
півфіналу на 800 м. Але це не зава-
дило їй у запеклій боротьбі виборо-
ти собі місце у фіналі. Оля вважає 
укус оси гарною прикметою. У фі-
налі в бігу на 800 м захищатиме свій 
титул Наталія Прищепа. Вона з пос-
мішкою на обличчі виграла перший 
півфінал. «Тепер весь емоційний 
жах пройшов, — сказала Наталка. 
— Тепер тільки фінал. Це спорт, і 
боротьба буде запеклою. Якщо дів-
чата дійшли до фіналу — це озна-
чає, що вони сильні фізично і так-
тично». ■

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Перепони з жалом
Оновлену кваліфікацію Суперліги український 
віце-чемпіон розпочав гостьовою нічиєю у Празі

■

В умовах осиної агресії та спекотної атмосфери динамівці в Празі здобули нічийний результат.
Фото з сайта fcdynamo.kiev.ua.

❙
❙

ТАБЛО

 Ліга чемпіонів. Третій кваліфікацій-
ний раунд. Перші матчі. «Шлях представ-
ників ліг». «Славія» (Чехія) — «Динамо» (Ук-
раїна) — 1:1 (Гушбауер, 90+5 (пен.) — Вербич, 
82), ПАОК (Греція) — «Спартак» (Росія) — 
3:2, «Бенфіка» (Португалія) — «Фенербахче» 
(Туреччина) — 1:0, «Стандард» (Бельгія) — 
«Аякс» (Голландія) — 2:2.

■

ЛІТНІ ВИДИ

Прогресивні рекордсмени
Вітчизняні плавці активно працюють над поповненням 
синьо-жовтої скарбнички «золотом»

■ ЛЕГКА АТЛЕТИКА

Метал — на всі смаки
Після медального дуплету вітчизняних ходаків 
третю нагороду ЧЄ українській збірній приніс 
стрибун у довжину

■

Встановивши рекорд чемпіонатів Європи, Андрій Говоров здобув континентальне «золото» 
на 50 м батерфляєм.
Фото з сайта europeanchampionships.com.

❙
❙
❙
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Час збирати каміння не сплинув
Про хресну дорогу з «націоналістичним» шлейфом кінорежисера-документаліста Володимира Андрощука
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«УМ» в iнтернетi: http://www.umoloda.kiev.ua

Відділи:

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

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

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

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

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

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

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

спорту — sport@umoloda.kiev.ua, 454-87-93
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 — Вибачте, хлопчик, який вино-
сить iз води пісок у моєму солом’яному 
капелюсі, часом не ваш син?
 — Ні, мій син той, який зараз пе-
ревіряє, чи говоритиме ваш транзистор 
під водою.

* * *
 Назбирав грибiв, зараз смажити-
му. Що за гриби — не знаю. Про всяк 
випадок помився, пiдстриг нігті й одяг-
нувся в усе чисте.

* * *
 Даішник зупиняє машину, за кер-
мом «браток». Просить відкрити багаж-
ник. У багажнику лежить «Калаш».
 — Що це?
 — Калькулятор!

 — Який калькулятор, калькулятор 
iз клавішами, для розрахунків.
 — Із клавішами для проміжних 
розрахунків, а цей для остаточних.

* * *
 — Тону! — кричить жінка в морі. 
До неї кидається чоловік.
 — Я звертаюся не до вас, а до того 
високого блондина.

* * *
 Познайомився хлопець iз дівчи-
ною i вирішив познайомити з батька-
ми. Приходять, сідають за стіл.
 — Ось моя дівчина, звуть Маша, 
не п’є, не курить, з хлопцями не гуляє.
 — Як це вам вдалося в наш час?
 — Набридло.

По горизонталі:
 1. Чорно-білий ведмідь, національ-

ний символ Китаю. 5. Приміщен-
ня для продажу або зберігання зер-
на та борошна. 8. Титул індійського мо-
нарха чи великого феодала. 9. Латино-
американський бальний танець. 10. 
Кодова назва операції з депортації 140 
тисяч етнічних українців із польських те-
ренів на українські. 11. Центральний об-
раз картини Іллі Рєпіна «Запорожці пи-
шуть листа турецькому султану», прото-
типом якого став історик Дмитро Явор-
ницький. 12. Мавпа середніх розмірів 
з дуже довгими руками, що належить 
до роду людиноподібних. 13. Третє за 
величиною місто в Японії. 15. Міфічна 
істота, на яку перетворилася Марічка 
з повісті Коцюбинського «Тіні забутих 
предків». 17. Традиційний атрибут ко-
рейських народних танців. 23. Українсь-
кий письменник, автор роману «Жовтий 
князь». 26. Гараж для літаків. 27. Націо-
нальна валюта Сербії, Алжиру, Кувейту, 
Бахрейну та низки інших країн. 28. Мон-
гольський парламент. 29. ...-... — аро-
матична рослина, ефірна олія якої вико-
ристовується в косметичній галузі. 30. 
Давньогрецька муза любовної лірики. 
31. Бойове псевдо Героя України, роз-
відника Євгена Березняка. 32. Місто, де 
навчався Микола Гоголь.
По вертикалі:
 1. Вузький довгий індіанський чо-
вен, обтягнутий корою чи шкірами. 2. 
Африканська країна. 3. Довгий ремін-

ний канчук для мисливських собак. 4. 
Американський винахідник телефона 
та електролампи. 5. Відомий українсь-
кий художник-ілюстратор дитячих книг. 
6. Органічна фарба для фарбування во-
лосся в темний колір. 7. Місто на Тер-
нопіллі, зображене у фільмі Єжи Гоф-
мана «Вогнем і мечем». 14. Бобова рос-
лина, яку часто використовують як за-
мінник м’яса. 16. Спакований вантаж, 
який перевозять на спині тварин. 18. 
Чернече ім’я митрополита Івана Огієн-
ка. 19. Відомий французький матема-
тик і механік початку ХІХ століття. 20. 
Місто на Київщині. 21. Китайське міс-
то, де є Генеральне консульство Украї-
ни. 22. Французький поет і комуніст, 
який сприяв звільненню Сергія Парад-
жанова з в’язниці. 24. Відомий російсь-
кий художник і філософ-езотерик, який 
жив в Індії. 25. Курортне місто поблизу 
Сочі. ■
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Дара ГАВАРРА

 Нещодавно «гарячий» прийом влаштува-
ли французькому актору арабського походжен-
ня, широко відомому за фільмом «Таксі», Самі 
Насері. Відпочиваючи у московському клубі 
«Войс» разом із братом, він дозволив собі до-
сить розв’язну і галасливу поведінку, яка не спо-
добалася відпочиваючим за сусіднім столиком. 
Мабуть, актор, який рік тому побував у Криму, де 
розпинався в любові до Росії і де йому вручили 
посвідку почесного члена кримської профспілки 
«Таксист» під номером 777, вирішив, що ця лю-
бов взаємна і, відповідно, можна дозволити собі 
деякі «вольності». Як результат — Самі «від-
гріб», як кажуть, по повній, але в поліцію звер-
нувся лише на другий день, де його і зазнімкува-
ли з «ліхтарем» під оком. Що ж, закон бумеран-
га спрацював, як і належить: любиш дружити зі 
злодіями і любителями чужих територій, приїж-
джати до них у гості і розповідати, що санкції тобі 
не страшні, — отримай те, що заслужив.
 Зрештою, мсьє Насері вже не вперше дово-
диться мати справу з поліцією. У себе вдома, у 

Франції, він не раз потрапляв у від-
ділки: так, у 2003 р. його затримали 
за агресивну поведінку на дорозі 
(причому він ще й побив водія ін-
шого автомобіля), а ще через чоти-
ри роки актора арештували за за-
мах на охоронця нічного клубу. У 
2008 р. Самі взагалі збив жінку-
поліцейського, до того ж будучи 
позбавленим водійських прав. 
 Нагадаємо, що ще в 
2015 р. Самі Насері не від-
кидав отримання російсько-
го громадянства. Цікаво, чи 
змінив він свою думку щодо 
цього після нещодавнього ін-
циденту, а чи подивиться на 
судове переслідування сво-
го земляка, а паралельно ще й 
громадянина Росії Жерара Де-
пардьє, який заборгував за ко-
мунальні послуги подарованої 
йому в Саранську квартири, та 
й, чого доброго, передумає? ■

з 13 до 19 серпня

 Овен (21.03—20.04). Можливі вдалі опе-
рації з нерухомістю. Не бійтеся найризиковані-
ших проектів і авантюр. Якщо ви скористаєтеся 
шансами, то ваше фінансове становище знач-
но покращиться.
 Дні: спр. — 16; неспр. — 17.

 Телець (21.04—21.05). З’явиться мож-
ливість непогано заробити. Постане питання, 
куди краще вкласти гроші. Уникайте проектів, 
що обіцяють швидкий прибуток. Особистi сто-
сунки значно погiршаться.
 Дні: спр. — 18; неспр. — 19.

 Близнюки (22.05—21.06). Постражда-
ють ті родини, де сiмейнi проблеми тягнуться 
багато часу. Можна припустити розвиток конф-
ліктів і навiть розлучення, оскiльки подружжя 
не бажає поступатися одне одному.
 Дні: спр. — 14; неспр. — 15.

 Рак (22.06—23.07). Уникайте розголосу 
багатьох таємниць, оскiльки це завдасть вашiй 
репутації великої шкоди і позбавить симпатії не 
тільки близької людини, а й інших людей. Осно-
вою поведінки повинні стати обережність, тер-
піння і мудрість.
 Дні: спр. — 13; неспр. — 15.

 Лев (24.07—23.08). Багато представників 
цього знака можуть розраховувати на отриман-
ня кредиту, спонсорську допомогу, підтримку 
батьків або близької людини. Можливі й удалі 
операції з нерухомістю.
 Дні: спр. — 19; неспр. — немає.

 Діва (24.08—23.09). Стріла, випущена 
ранiше, потрапить просто в яблучко. Тиждень 
надзвичайно важливий для кар’єри i честолюб-
них прагнень. Що б ви не затівали — все дове-
дете до логічного кінця.
 Дні: спр. — 18; неспр. — 19.

 Терези (24.09—23.10). Ви продовжите 
справу, розпочату минулого тижня, на вас че-
кають як удачі, так і розчарування. Бiльшiсть iз 
вас планують переїзд або відкриття своєї спра-
ви. Навряд чи ці проекти вдасться реалiзувати 
найближчим часом.
 Дні: спр. — 14; неспр. — 16.

 Скорпіон (24.10—22.11). Зірки радять 
сміливіше приймати рішення, брати на себе від-
повідальність. Саме від цього залежить ваше 
майбутнє. До складних моментів можна віднес-
ти погіршення відносин зі старими партнерами і 
фінансовi проблеми.
 Дні: спр. — 16; неспр. — 17.

 Стрілець (23.11—21.12). На цьому тиж-
нi витрат буде багато, але й можливостей заро-
бити грошi теж чимало. У декого витрати мо-
жуть бути пов’язані з бізнесом, а в інших — з 
ремонтом оселi.
 Дні: спр. — 18; неспр. — 19.

 Козеріг (22.12—20.01). Ви ґрунтовно і 
красиво будуватимете своє життя. На вашому 
прикладі колеги переконаються в простій істині: 
до великої мети потрібно рухатися маленькими 
кроками.
 Дні: спр. — 17; неспр. — 18.

 Водолій (21.01—19.02). Небезпеки не-
має — попереду інші можливості та інші пер-
спективи. Дорогу до успіху вам не доведеться 
прокладати поодинці. Друзі, рідні, колеги по ро-
боті візьмуть участь у вашій долі й допоможуть 
досягти кар’єрних висот.
 Дні: спр. — 13; неспр. — 16.

 Риби (20.02—20.03). Новий професійний 
виток дозволить піднятися ще на одну сходин-
ку соціального успіху. Ви почнете новий проект, 
який матиме продовження. Ви не скаржитиме-
теся на відсутність роботи — її буде стільки, що 
на інші справи часу не залишиться.
 Дні: спр. — 17; неспр. — 19. ■

11—12 серпня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвденно-схiдний, 
3-8 м/с. Температура вночi +14...+16, удень +27...+29. Пiсля-
завтра температура вночi +14...+16, удень +27...+29.

Миргород: без опадiв. Уночi +13...+15, удень +27...+29.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +14...+16, удень +27...+29.
Одеса: без опадiв. Уночi +17...+19, удень +27...+29.

9 серпня температура води на узбережжi Чорного та Азовсько-
го морiв становила 23-27 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 25.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, помiрний дощ. Трус-
кавець: уночi +14...+16, удень +24...+26. Моршин: уночi 
+14...+16, удень +24...+26

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

БУМЕРАНГ

От тобі і Самі, от і Насері
Любов, яка не пішла на користь

■

Самі Насері.❙

КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №86■
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