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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,437 грн 

1 € = 30,779 грн

1 рос. руб. = 0,418 грн

Чортова дюжина 

Браконьєрську 
вирубку лісів 

«підбадьорить» 
ув’язнення 
до 12 років 

Нардепи 
розсварилися 

через кількість 
членів ЦВК

стор. 2» стор. 4»

Малюнок Володимира СОЛОНЬКА.❙

стор. 3»

Купайло залишається 
одним із найулюбленіших 

свят українців 

«Все село тієї ночі 
співало»

Зрубав, вивіз — у тюрму!

стор. 13»

Почніть говорити «Нi» 
— і буде вам щастя, 

гроші 
й 

кохання
Книга львів’янки 

Людмили Калабухи 
про мистецтво відмов 

завойовує серця 
як читачів, 

так і критиків 
по всіх книгарнях 

України та 
за її межами
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«Процес над Володимиром Балухом — це постійні слухачі, це «Слава 
Україні!» в останньому слові й голосна відповідь iз зали «Героям слава!». 
Це наочна ілюстрація того, що може влада зробити з неугодними їй. А ще 
— це яскрава історія про те, як людина вміє триматися...»

Олександра 
Єфименко

активістка

УКРАЇНА МОЛОДА

гривень
Україна заарештувала та продає корпоративні 
права «Газпрому» в рамках виконання рішення 
Стокгольмського арбітражу, розповів міністр фі-
нансів Павло Петренко. 

На 0,6 млрд. гривень
Мінфін пере-
розподілив на 

зарплати шахтарям, заборгованість перед 
якими вп’ятеро більша, за даними голови Не-
залежної профспілки гірників України Михай-
ла Волинця. 

доларів
надасть Європей-
ський банк ре-

конструкції та розвитку Укрзалізниці. Кошти пі-
дуть на фінансування програми оновлення рухо-
мого складу УЗ, повідомив екс-заступник мініст-
ра фінансів Артем Шевальов.

нових акцизних марок замовили вироб-
ники та імпортери тютюнових виробів, 
констатували в Державній фіскальній 
службі України.

тонн
зерна нового врожаю зібрали аграрії 
України, звітують у Міністерстві 
аграрної політики та продовольства 
України.
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220 млн. 150 млн. Понад 15 млн. 4,7 млн.

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Верховна Рада підтримала законопроект лі-
дера Радикальної партії про посилення відпові-
дальності для нетверезих водіїв.
 Презентуючи свій законопроект iз трибу-
ни Верховної Ради, Олег Ляшко навів сумну 
статистику: минулого року на українських 
дорогах сталося 6 тис. аварій, у яких загину-
ло 3 тис. 500 людей. Причина майже полови-
ни ДТП — нетверезі водії. Саме тому політик 
уперше запропонував позбавляти водійських 
прав п’яних водіїв пожиттєво, а також сад-
жати в тюрму на 15 років за вчинення ДТП із 
жертвами. Перед голосуванням політик під-
креслив, що такі заходи дадуть можливість 
зберегти життя тисячам українців.
 «П’яний за кермом — це злочинець, який 
повинен знати, що в нього лише одна дорога 
— в тюрму. У нас загиблих на дорозі більше, 
ніж після афганської війни. Я хочу, щоб біль-
ше не було таких катастроф, тому ми добиває-
мося введення жорсткої кримінальної відпові-
дальності за пияцтво на дорогах. Якщо злови-
ли п’яним за кермом — на все життя позбав-

лення прав і 5 років тюрми. Якщо п’яний за 
кермом учинив ДТП і є жертви — позбавлен-
ня прав і 15 років тюрми, а якщо вже зловили 
за кермом після позбавлення прав — 10 років 
тюрми», — підкреслив політик.
 Із трибуни парламенту Олег Ляшко нагадав 
останній гучний випадок, коли поліція затри-
мала п’яного за кермом. «Помічник судді Вер-
ховного Суду залив очі та поїхав. Експертиза ви-
явила в нього у крові 2,8 проміле алкоголю — 
це скільки горiлки треба було бахнути! Дякува-
ти поліції, його затримали, поки він не наробив 
біди. Я хочу, щоб такі алкаші сиділи в тюрмі та 
баланду їли, а не становили загрозу для україн-
ців», — підкреслив народний депутат.
 Олег Ляшко також добивається, щоб водії-
мажори не змогли уникнути відповідальності 
за хабарі. І наголосив: виняткiв не має бути ні 
для кого. «Коли я читаю зведення, скільки лю-
дей гине через цих алкашів за кермом, у мене бо-
лить серце, я не хочу, щоб у мене боліло серце і в 
родичів тих, хто постраждав від пияцтва на до-
розі. Я й своїх депутатів попередив, якщо зло-
влять п’яним — віддавай мандат, індульгенції 
не буде», — підкреслив політик.■

Інна СТЕПАНЧУК

 Робота парламенту вчо-
ра розпочалася під шумовий 
супровід: біля будівлі Верхов-
ної Ради зібралося кілька со-
тень людей. Більшість із них 
— шахтарі, які гепали каска-
ми об асфальт і вимагали пога-
сити борги з заробітної плати. 
Учасники акції тримали в ру-
ках плакати з написами «Ми 
не вимагаємо чужого, ми при-
йшли по свою зарплату», «Ні 
закриттю шахт», «Народні де-
путати, підтримайте законо-
проект 8362». Саме на останній 
документ у гірників була надія, 
адже законопроект №8362 пе-
редбачає збільшення видат-
ків держбюджету на 2018 рік, 
повідомляє «Інтерфакс». 
 Проте їхні очікування 
не виправдали надій. Робо-
та парламенту загальмува-
ла на важливому питанні про 
обрання нового складу Цент-
ральної виборчої комісії. Біль-
шість депутатів відмовилися 

за це голосувати. Як поясни-
ли лідер «Радикальної партії» 
Олег Ляшко, співголова групи 
«Відродження» Віктор Бондар 
i представники «Опозиційного 
блоку» і «Батьківщини», у по-
данні Президента Порошенка 
більше кандидатів, ніж вима-
гає закон, і при цьому не пред-
ставлено всі фракції, які є у 
ВР. На їхню думку, Президент 
хоче створити «ручну» ЦВК.
 Згодом крок у відповідь 
зробили представники фрак-
ції БПП, які заявили, що не 
голосуватимуть за жоден зако-
нопроект, доки не буде обрано 
новий склад ЦВК. «Нехай Пре-

зидент внесе 13 кандидатур на 
13 посад і Рада ухвалить рішен-
ня за 30 секунд», — заявив нар-
деп від «Батьківщини» Сергій 
Соболєв. Внести 13 кандидатів 
замість 14 так само вимагає й 
«Народний фронт». Після цьо-
го спікер Ради Андрій Парубій 
оголосив перерву на 15 хвилин 
і заявив, що негайно запросив 
усіх голів фракцій до себе в ка-
бінет на нараду. Пізніше віце-
спікер Ірина Геращенко пові-
домила, що перерву продовже-
но до 16.00. На момент верстки 
номера так і не було відомо, чи 
вдалося досягти згоди в цьому 
питанні. ■

Тетяна МІЩЕНКО

 Упродовж 4 липня противник 19 разів 
відкривав вогонь по українських позиціях, 
iз яких двiчi — з важкого озброєння. Чет-
веро бійців Об’єднаних сил зазнали пора-
нень. Про це повідомляє прес-центр ООС.
 Російські окупаційні війська по всій 
лінії зіткнення й надалi порушували вста-
новлене перемир’я. Ворог вів вогонь пере-
важно з гранатометів, великокаліберних ку-
леметів та стрілецької зброї, а на окремих 
ділянках використовував озброєння, забо-
ронене Мінськими домовленостями.
 На луганському напрямку неспокійно 
було в районі населеного пункту Кримське, 
де ворог застосовував 82-мм міномети, оз-
броєння БМП, гранатомети та великокалі-
берні кулемети, а захисникiв Причепилівки 
обстріляли з автоматичного гранатомета.
 Противник також проявив себе на світ-
лодарському напрямку. Там позиції ООС 
обстрілювали зi станкових протитанко-
вих гранатометів i великокаліберних куле-
метів. Унаслідок активних дій ворога двоє 
українських захисникiв отримали поранен-
ня.
 На горлівському напрямку ворог за-
стосував по захисниках Зайцевого та Пів-
денного автоматичні та ручні протитанкові 
гранатомети, великокаліберні кулемети та 
стрілецьку зброю для прикриття дій воро-
жої диверсійно-розвідувальної групи.
 «Завдяки правильній організації обо-
рони наміри ворога було розкрито. Вогонь 

із наявних чергових засобів змусив против-
ника відступити з втратами. Один дивер-
сант загинув, підірвавшись на вибуховому 
пристрої, ще шiстьох було поранено», — 
розказали у штабі ООС.
 На донецькому напрямку ворог про-
явив активність, використовуючи гранато-
мети та стрілецьку зброю. Вогневого удару 
зазнали захисники Авдіївки, Невельського 
та Новомихайлівки.
 На маріупольському напрямку ворог 
продовжив провокативні дії, намагаючись 
змусити українських військовослужбовців 
відкрити вогонь у відповідь.
 У районі населеного пункту Талаків-
ка противник відкривав вогонь із 120-мм 
міномета і ручних протитанкових гранато-
метів. Також під обстрілами перебували по-
зиції ООС біля Водяного, Павлополя, Лебе-
динського та Широкиного. ■

Ірина КИРПА

 У Роздольненському райсуді 
окупованого Криму 5 червня ви-
несли другий незаконний вирок 
для в’язня совісті Володимира 
Балуха: 5 років колонії загально-
го режиму і штраф 10 тисяч рублів 
(близько 4 тис. гривень) — за на-
пад на охоронця Сімферопольсь-
кого СІЗО Валерія Ткаченка, а та-
кож призначити штраф у розмірі 
десяти неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян. Вирок за 
фейковою справою про дезоргані-
зацію роботи ізолятора тимчасово-
го утримання став справжнім шо-
ком для правозахисників. 
 Обвинувачений говорить про 
те, що це він став жертвою охо-
ронця після того, як Валерій Тка-
ченко принизив його за національ-
ною ознакою, а також застосував 
фізичне насильство.
 Другий вирок — це відвертий 
«вихід за межі здорового глуз-
ду», заявила прес-секретар МЗС 
України Мар’яна Беца. І додала: 
«Ми вимагаємо допуску наших 
лікарів, омбудсмана та правоза-
хисників до Балуха, щоб дізнати-
ся правду про стан здоров’я люди-
ни, яка голодує вже сто днів пос-
піль».
 Представник Кримської пра-
возахисної групи Олександр Сє-

дов розповів, що навіть «потерпі-
лий» охоронець заявив на «суді», 
що не вважає Володимира Балу-
ха винним, а заяву на нього його 
змусили написати співробітники 
ФСБ. 
 Це занадто суворе покарання, 
навіть за мірками Російської Фе-
дерації, каже адвокат Ольга Дін-
зе. Вона упевнена: «Можна гово-
рити про відверте бажання про-
вести показове судилище над пат-
ріотом України, щоб залякати все 
населення анексованого півостро-
ва Крим».
 Нагадаємо, що житель Криму 
Володимир Балух був затриманий 
співробітниками ФСБ Росії за зви-
нуваченням у тероризмі 8 грудня 
2016 року після того, як посмів 
встановити на даху свого будин-
ку український прапор. Підкон-
трольний окупаційній владі суд 
визнав Володимира Балуха вин-
ним у зберіганні боєприпасів та за-
судив його до трьох iз половиною 
років позбавлення волі, а також 
до штрафу в розмірі 10 неоподат-
ковуваних мінімумів доходів гро-
мадян (близько 4600 гривень).
 На знак протесту проти свавіл-
ля російських окупантів Володи-
мир Балух оголосив цьогоріч у бе-
резні безстрокове голодування та 
вимагає звільнити всіх невинно 
засуджених патріотів України. ■

ПАРЛАМЕНТ

Чортова дюжина 
Нардепи розсварилися через кількість 
членів ЦВК

■

ПИТАННЯ РУБА

Пияцтву на дорогах — бій!
Ляшко добився, щоб у п’яних водіїв забирали права назавжди

■

Ляшко попередив і своїх депутатів: якщо когось зловлять п’яним за кермом — «відмазувати» нікого не буде.❙

У ПОЛОНІ

За межами 
здорового глузду
Володимира Балуха засудили ще 
до 5 років колонії

■

НА ФРОНТІ

Черги зла
Російський 
агресор продовжує 
порушувати 
домовленості

■
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танків
та чимало інших видів озброєння розміс-
тила Росія на окупованому сході України, 

розповів Президент України Петро Порошенко в інтерв’ю 
сербському телеканалу РТС.

700 років 
виповнюється 

фрегату «Гетьман Сагайдачний», 
нагадали у Міноборони України.

народних депутатів
«рвуться» у президенти, про це 

поінформувала перший віце-спікер ВРУ 
Ірина Геращенко.

населених пунктів
мають шанс об’єднатися з Києвом. 
Їхні представники обговорювати-

муть це питання, заявив секретар Київради 
Володимир Прокопів.

європейських 
лоукостери

запустили нові рейси в Україну, повідоми-
ли у галузевому порталі Аvianews.
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ТРАДИЦІЇ

«Все село тієї 
ночі співало»
Купайло залишається одним із 
найулюбленіших свят українців 
Ліна ТЕСЛЕНКО

Гей, на Івана, гей, на Купала,
Красна дівчина долі шукала.

Квітки збирала, віночок вила,
Долі водою його пустила

.
 Сьогодні в українських містах і селах знову за-
лунає ця давня пісня, знову дівчата плестимуть ку-
пальські вінки і ворожитимуть на долю, а на бере-
гах річок і ставків запалають купальські багаття. 
Над його магічним полум’ям знову стрибатимуть 
сміливі й не дуже, закохані й самотні, аби очисти-
тися й перевірити свої почуття. 
 У дохристиянські часи Купайла святкували 21-
22 червня, у день літнього сонцестояння, найкорот-
шої в році ночі. Не дивно, що такої чарівної доби 
трапляються різні дива: дерева можуть переходи-
ти з місця на місце, а в лісі зацвітає папороть, і хто 
це побачить, буде знахарем, розумітиме мову тва-
рин і птахів, а також бачитиме, де під землею захо-
вані скарби. Це ще одне свято, коли варять кутю — 
з ячменю. І, напевно, єдиний день у році, коли дів-
чатам дозволяли ходити з розпущеним волоссям — 
це нібито символізувало смуток та жалобу: природа 
вмирає, щоб народитись для нового життя. Адже 
відтепер сонце покотиться до зими — день става-
тиме щораз коротшим і коротшим. 
 «Скільки себе пам’ятаю, Купайла в нас свят-
кували завжди, — каже 78-річна Людмила Мо-
жарівська з села Попільня на Житомирщині. — Я 
ще дівкою не була, а вже бігала дивитися, як дів-
чата вбирають Купайла. Коли підросла, цей обряд 
завжди відбувався на нашому подвір’ї. Збиралися 
дівчата, наряджали молоду вербу — це і був Купай-
ло. Що ми тоді тільки не вигадували, аби він гар-
ний був. І квітами вбирали, і з кольорових паліту-
рок зошитів прикраси йому вирізали — нічого ж 
іншого тоді не було! І кульчиків йому із вишень 
начіпляємо: то зараз у цю пору вишень уже всі по-
наїдалися, а колись вони тільки-но достигати почи-
нали, тож ми ходили, шукали, де б червоних ягід 
узяти. І, звичайно, будяків і кропиви ми нашому 
Купайлу не шкодували — хлопці ж, як вберемо, 
все намагалися його поламати. Дівчата стояли на 
чатах і боронили, як могли. Та парубки однак як 
наскочать, то руки поколють-пожалять, а Купай-
ла таки потрощать! Сміх, гамір, веселощі, часту-
вання! Тоді вже кожна з дівчат брала гілочку тієї 
верби, скручувала її гарненько у вигляді колечка 
(вінків не плели, хоча дівчата з сусідніх сіл — так), 
йшли до ставка. У цю свою гілочку вставляли сві-
чечку, запалювали і пускали на воду. Пильнува-
ли: куди попливе та чи не погасне свічка, бо то — 
на лихо. Гуляння тривали аж до ранку, вже коли 
сіріло, починали розходитися. А гарно ж як було 
— все село тієї ночі співало, бо таких гуртів молоді 
було декілька — п’ять чи шість. Решту потрощено-
го Купайла потім несли на город і клали на огірки 
— щоб родили добре»...
 Мені після такої розповіді аж закортіло зану-
ритися в дивовижну автентику цього свята. І якщо 
сьогодні комусь не вдасться поїхати до села, від-
святкувати Купайла можна і в Києві. Наприклад, 
у Музеї народної архітектури та побуту в Пирогові 
(початок о 17.00) або в козацькому селищі «Мамає-
ва Слобода» (початок о 12:00, кульмінація свята — 
після 19:00). «Коли зайде сонце, на березі роман-
тичного озера Красавиця, рясно заквітчаного біли-
ми лілеями й жовтим лататтям, смарагдовим тата-
ринням, папороттю й дівочим виноградом, козаки 
та дівчата-козачки розпалять велетенське вогни-
ще, полум’я якого при початку сягатиме триповер-
хового будинку, — інтригує сайт «Мамаєвої Слобо-
ди». — Однак варто врахувати, що купальське вог-
нище запалюють саме тоді, коли сонце сідає за об-
рій, а до того — гуляння, хороводи, троїсті музики 
та шпаркі танці з чарівними панянками-козачка-
ми. Запрошуємо!». ■

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 На Харківщині не при-
пиняють орудувати ванда-
ли на кладовищах.
 Житель села Морозів-
ка Балаклійського району 
потрапив до рук правоохо-
ронців через горезвісне по-
лювання за металом, яке 
влаштував просто на міс-
цевому кладовищі. Про-
пажу помітили його одно-
сельчани й подали заяву 
до поліції. Як з’ясувалося, 
44-річний чоловік споку-
сився не лише металічни-
ми загорожами, а й пови-
копував труби, призна-
чені для укріплення мо-
гильних пам’ятників. 

Свою вину він уже визнав. 
Каже, що у вандали подав-
ся через бажання зароби-
ти гроші. За плюндруван-
ня могил передбачено по-
карання до семи років поз-
бавлення волі. 
 А кількома днями 
раніше на харківсько-
му кладовищі №13 неві-
домі зловмисники вкра-
ли бюст академіка Дмит-
ра Багалія. Його родичка 
Ірина Багалій сумніваєть-
ся, що погруддя відомого 
історика знадобилося саме 
«залізячникам». Мовляв, 
пам’ятний знак був виго-
товлений із найдешевшо-
го низькоякісного сплаву, 
тому коштує копійки. На-

томість жінка впевнена, 
що найбільш вірогідною 
версією вандалізму є пом-
ста місцевих сепаратистів 
за її активну позицію щодо 
декомунізації Харкова. 
 До речі, проросійським 
активістам, які у місті й 
надалі часто нагадують 
про себе, могла не сподоба-
тися постать і самого ака-
деміка. Як відомо, своєю 

працею «Історія Слобід-
ської України» вчений по-
ставив остаточну крапку 
в дискусіях з приводу по-
ходження Харкова, довів-
ши його українське корін-
ня. Пані Ірина сподіваєть-
ся, що пам’ятник буде 
оновлений муніципаль-
ним коштом і матиме на-
багато вищу мистецьку 
цінність. ■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Чергова спроба 
Київського райсуду Пол-
тави поставити крапку у 
справі Геннадія Кернеса, 
який разом із двома охо-
ронцями підозрюється 
у побитті євромайданів-
ців, не увінчалася успі-
хом. Уже втретє у цьому 
місяці слухання було пе-

ренесене через неявку до 
зали засідань представ-
ників звинувачення, са-
мих потерпілих та їхніх 
адвокатів. 
 До речі, з прокурора-
ми сталася взагалі дивна 
історія. На час розгляду 
справи у суді їх призна-
чили в кількості 19 чо-
ловік. «Тоді держзвину-
вачення мотивувало не-

обхідність такої кіль-
кості, щоб не було зривів 
засідань через неявку 
їхніх представників, — 
прокоментував ситуацію 
директор департаменту 
у справах інформації та 
зв’язків із громадськіс-
тю Харківської міськ-
ради Юрій Сидоренко. 
— Але коли процес вий-
шов на фінальну стадію, 

вже третій день жоден із 
19 прокурорів не може 
приїхати до суду і взяти 
участь у дебатах». 
 Сторона захисту 
таку поведінку своїх 
опонентів називає зви-
чайним саботуванням 
судового процесу. «Не-
явка співробітників 
прокуратури і потерпі-
лих — це страйк за дер-
жавний кошт», — за-
явив адвокат мера Анд-
рій Циганов. Він також 
попросив суд призначи-
ти у цій справі ту лю-
дину, яка б могла брати 
участь у процесі. Він, 
до речі, триває з берез-
ня 2015 року. ■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

 Розпочалася реалізація масш-
табного державного інвестиційно-
го проекту з реконструкції та ка-
пітального ремонту автомобільної 
дороги державного значення «Бо-
риспіль — Дніпро — Запоріжжя 
(через місто Кременчук) — Маріу-
поль». Ця траса є важливою скла-
довою розвитку економіки Черкась-
кого краю, а також має важливе за-
гальнодержавне соціальне значен-
ня для семи областей України. Про 
це «Україні молодій» повідомили в 
Службі автомобільних доріг у Чер-
каській області.
 Проектом передбачено прове-
дення ремонту на 87,8 кілометра 
автошляху на всій її протяжності в 
Черкаській області. З них 76,2 кі-
лометра відремонтують капіталь-
ним ремонтом та 11,6 км цієї авто-
дороги реконструюють.

 «З 70-80-х років минулого 
століття, з моменту побудови цієї 
автодороги, і дотепер реконструк-
ція та капітальний ремонт там не 
проводилися, тож міжремонтні тер-
міни перевищено у п’ять разів», — 
розповідають у Черкаській облас-
ній службі автодоріг. І додають, що 
нинішній її стан такий, що поточ-
ний ремонт там уже не допоможе. 
 Також у рамках ремонтних робіт 
буде проведено реконструкцію семи 
мостів та шляхопроводів, загаль-
ною довжиною понад 144 метри, які 
також не відповідають вимогам су-
часних навантажень вантажівок та 
інтенсивного автомобільного трафі-
ку, до того ж, деякі з них мають час-
ткові руйнування конструкцій. 
 Проведення капітального ре-
монту цієї дороги, вважають фахі-
вці, є найбільш доцільним та еко-
номічним варіантом, який дозво-
лить привести трасу до належного 
експлуатаційного стану та підви-
щити її пропускну здатність, від-
новити земляне полотно, влашту-
вати дорожній одяг, відремонтува-
ти мости та гарантувати безпечний 
проїзд. 
 Підраховано, що після капре-
монту автодороги економія ма-
теріалів на експлуатаційне ут-
римання становитиме понад 2,3 
млн. грн., а економія ресурсів — 
майже 600 тис. грн. Це досяга-

тиметься за рахунок скорочен-
ня витрат кожні два-три роки на 
ліквідацію вибоїн та нерівнос-
тей, зменшення робіт з утриман-
ня та робіт зі щорічного понов-
лення дорожньої розмітки тощо. 
Загальна економія витрат на ек-
сплуатацію та утримання автодо-
роги після проведення капіталь-
ного ремонту становитиме майже 
3,4 млн. грн. щороку. 
 Вартість цього масштабно-
го інвестиційного проекту оці-
нюється у понад 2 млрд. грн. Фі-
нансуватиметься проект з Де-
ржавного бюджету у рамках Де-
ржавної цільової економічної 
програми розвитку автомобіль-
них доріг загального користуван-
ня на 2013—2018 роки, Транс-
портної стратегії України на пе-
ріод до 2020 року. 
 Ремонт триватиме протягом 
чотирьох років. Розпочнеться 
він уже цього року з виготовлен-
ня проектної документації на ка-
пітальний ремонт і реконструк-
цію. Виконання робіт з капіталь-
ного ремонту та рекон струкції ав-
тодороги планується окремими 
чергами протягом наступних трь-
ох років — з 2019 по 2021 рік. За-
вершаться ремонтні роботи у 2021 
році поетапним введенням відре-
монтованих ділянок в експлуата-
цію. ■

ВАНДАЛИ

Нічого святого
Зловмисники вкрали бюст академіка 
Дмитра Багалія

■

Академік Дмитро Багалій не подобається 
проросійським активістам.

❙
❙

ІНФРАСТРУКТУРА

Лівий берег 
Дорогу відремонтують 
за 2 мільярди гривень

■

СУД ТА ДІЛО

Страйк за казенні гроші?
Дебати у справі Геннадія Кернеса ніяк не розпочнуться

■
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Оксана СИДОРЕНКО

 Хочете дізнатися, якої за-
вдає шкоди чи, навпаки, яку 
підтримку здоровому довкіллю 
надає сусіднє підприємство? Те-
пер для цього не обов’язково по-
давати запит в адміністративні 
установи або стукатися в зачи-
нені ворота злісних отруювачів 
повітря, ґрунтів і рік. У Міні-
стерстві екології та природних 
ресурсів активісти Save Dnipro 
презентували перший в Ук-
раїні екологічний бот, який аг-
регує екологічні дані. Зокрема, 
SaveEcoBot може промонітори-
ти й екодані з будь-якої області 
України про конкретне підпри-
ємство.

 Програма дозволяє в ре-
жимі реального часу отриму-
вати інформацію про оновлен-
ня записів у Єдиному реєстрі 
ОВД, куди надходять дані від 
суб’єктів господарювання про 
наміри здійснювати планову 
діяльність (будівництво, ре-
конструкція тощо). Крім усьо-
го іншого, екобот моніторить 
оновлення даних про дозволи 
на викиди шкідливих речовин в 
атмосферне повітря стаціонар-
ними джерелами підприємств-
забруднювачів 1, 2 та 3 груп, 
спеціальні дозволи на користу-
вання надрами та водокористу-
вання, а також інформацію про 
ліцензії на поводження з небез-
печними відходами і дані щодо 

суб’єктів господарювання із по-
датковим боргом.
 Екологічний бот — це при-
клад синергії органів вла-
ди і громадської ініціативи. 
«Раніше всі ці реєстри, ок-
рім реєстру ОВД, який запра-
цював півроку тому, були за-
криті. Тобто у громадськості 
не було можливості отриму-
вати необхідну інформацію, 
— пояснює актуальність нової 

можливості міністр екології 
Остап Семерак. — Зараз Мін-
природи активно працює з від-
криттям усіх даних, це один із 
головних наших пріоритетів. 
Розраховуємо, що екобот ста-
не помічником у цій місії».
 Як відомо, право громадян 
на отримання екологічної ін-
формації закріплене Консти-
туцією України та багатьма 
іншими актами екологічно-

го законодавства. Щоб яко-
мога більше українців мало 
безперешкодний доступ до 
всіх даних, необхідних для 
си стематизації та реформу-
вання сфери довкілля, ук-
раїнські екологічні активісти 
вирішили допомагати офіцій-
ним структурам розбудову-
вати прозору й дієву систему 
державного контролю за без-
пекою використання природ-
них ресурсів. На початково-
му етапі SaveEcoBot працює 
в Telegram, але найближчим 
часом стане доступний в усіх 
інших популярних месенд-
жерах — Facebook Messenger, 
Skype та Viber.
 Користування екоботом 
безплатне. Для того, щоб ско-
ристатися програмою, до-
статньо просто підписатися 
на послугу. Інформація про 
виявлені зміни надходити-
ме в режимі он-лайн. Ознайо-
митися із програмою мож-
на на сайті SaveEcoBot www.
saveecobot.com або в Facebook: 
https://www.facebook.com/
SaveEcoBot/. ■

Олена ЯРОШЕНКО

 Верховна Рада ухвалила за-
кон, який передбачає суворе по-
карання за незаконну вирубку 
лісу та його контрабанду. Від-
повідний законопроект № 5495 
«Про внесення змін до деяких 
законів України щодо збере-
ження українських лісів та за-
побігання незаконному виве-
зенню необроблених лісома-
теріалів» підтримали 234 на-
родні депутати.
 Згідно з документом, обсяг 
внутрішнього споживання віт-
чизняних необроблених лісо-
матеріалів не повинен переви-
щувати 25 мільйонів кубомет-
рів на рік незалежно від обся-
гу внутрішнього споживання 
лісоматеріалів у попередньому 
році. Законом у Кримінально-
му кодексі України встанов-
люється, що переміщення че-
рез митний кордон поза мит-
ним контролем лісоматеріалів 
або пиломатеріалів цінних та 
рідкісних порід дерев, а також 
лісоматеріалів, заборонених 
до вивезення за межі митної 

території України, карається 
позбавленням волі на строк від 
3 до 5 років. Та сама дія, вчи-
нена особою, яка раніше скої-
ла один із злочинів, передбаче-
них статтями 201, 201-1, 246 
ККУ, карається позбавленням 
волі на строк від 5 до 10 років 

із позбавленням права обійма-
ти певні посади чи займатися 
певною діяльністю на строк до 
трьох років та з конфіскацією 
майна. Дії, перед бачені час-
тиною 1 або 2 цієї статті, вчи-
нені організованою групою або 
в особливо великому розмірі, 

караються позбавленням волі 
на строк від 10 до 12 років із 
позбавленням права обійма-
ти певні посади чи займатися 
певною діяльністю на строк до 
3 років та з конфіскацією май-
на.
 Також визначається, що 
незаконна рубка дерев або ча-
гарників у лісах, захисних та 
інших лісових насадженнях, 
перевезення, зберігання, збут 
незаконно зрубаних дерев або 
чагарників, що заподіяли іс-
тотну шкоду, караються штра-
фом від 1 до 1,5 тисячі неопо-
датковуваних мінімумів до-
ходів громадян або арештом 
на термін до шести місяців, 
або обмеженням волі на строк 
до 3 років, або позбавленням 
волі на той самий строк. Ті 
самі дії, скоєні повторно або за 
попередньою змовою групою 
осіб, караються обмеженням 
волі на строк від 3 до 5 років 
або позбавленням волі на той 
самий строк.
 Також у Кодексі Украї-
ни про адмінправопорушення 
підвищуються штрафи за не-
законну рубку, пошкоджен-
ня та знищення лісових куль-
тур і молодняка, знищення або 
пошкодження зелених насад-
жень чи інших об’єктів озеле-
нення у межах населених пун-
ктів та за їх межами.
 Закон набуває чинності 
1 січня 2019 року. ■

НОВИНИ ПЛЮС
Китай попереду 
 Протягом дев’яти днів китайсь-
ка провінція Цинхай працювала лише 
на енергії, виробленій сонячними, 
вітровими та гідроелектростанція-
ми. Як повідомила Державна корпо-
рація електромереж, за ці дні за ра-
хунок відновлюваних джерел енергії 
в регіоні було вироблено 1,76 млрд. 
кіловат-годин електроенергії. Отри-
мана за цей час електроенергія екві-
валентна кількості електрики, яка ви-
робляється при спалюванні 800 тис. 
тонн вугілля.
 У 2016 році Китай обігнав США і 
вийшов на перше місце у світі за об-
сягами виробництва альтернативної 
енергії. Перехід на альтернативні та 
відновлювальні джерела енергії став 
одним із найважливіших інструмен-
тів боротьби із забрудненням повітря 
в країні. До 2030 року КНР планує 
скоротити обсяг емісії вуглекислого 
газу на виробництво одиниці ВВП на 
60 відсотків порівняно з показниками 
2005 року. За планом, альтернативні 
джерела енергії до 2020 року забез-
печуватимуть 15 відсотків енергос-
поживання в КНР, а ще через десять 
років — 20 відсотків. 

Електромерседеси від 
«Амазону»
 Логістичні компанії світу пе-
реходять на електричні транспор-
тні засоби, аби скоротити витрати. 
Компанія Amazon вирішила створи-
ти власний автопарк з електрофур-
гонів Mercedes-Benz, що має у своїй 
лінійці модель eVito із запасом ходу 
150 км. З електричним двигуном на 
84 кВт цей фургон може досягти мак-
симальної швидкості 120 км/год. 
«До кінця року Amazon Logistics ма-
тиме 100 eVitos у своєму автопарку», 
— повідомив німецький автовироб-
ник. Запевняють, що новий електро-
фургон буде дешевшим, ніж дизель-
ний у довгостроковій перспективі: хоч 
електрокари й коштують дорожче, але 
з огляду на низьку вартість електрое-
нергії вони дешеві у використанні.

За «велік» — премія
 У Чорткові на Тернопільщині 
працівники міської ради, які їздять 
на роботу велосипедом, щомісяця 
отримують 10-відсоткову премію. 
Про це повідомив мер Чорткова Во-
лодимир Шматько на конференції, 
присвяченій перевагам та проблемам 
впровадження в Україні еко-проектів. 
«Хочеш енергоефективного міста — 
починай із себе та оточення!»— вва-
жає мер. Біля будівлі міськради Чор-
ткова встановили турнікети для пар-
кування велотранспорту. ■

■

Оксана СОВА

 Можливо, це тенденція постсовка, але 
Україна у прийнятті законів, смисл яких 
повністю дисонує з назвою, — в лідерах. За 
даними Інституту громадянського суспіль-
ства, від моменту здобуття Незалежності, 
при скороченні населення України на тре-
тину, площа земель під забудовою у нас 
зросла майже у 5 разів. При цьому суспіль-
ство втратило доступ до найбільш приваб-
ливих берегів річок, озер та морів, суттєво 
скоротилася кількість зелених зон, особли-
во у великих містах та селах, які розташо-
ванi в зоні півгодинної доступності до та-
ких місць. На думку Анатолія Ткачука, 
керівника Інституту громадянського сус-
пільства, чимала провина в цьому й міс-
цевих громад, які досі не напружуються в 
пошуках розумного балансу між поняття-
ми «права» і «обов’язки». Власне, навіщо 
й напружуватися, якщо їх до цього не сти-
мулює жоден чинний закон?
 «Розглядаємо питання нагляду над рі-
шеннями/діями/бездіяльністю органів 
місцевого самоврядування, — пояснює 
Анатолій Ткачук демотивуючі механізми 
законодавчих структур. — Децентраліза-

ція дала ОМС повноваження, ресурси, але 
не встановила відповідальності. Так не бу-
ває, оскільки повноваження, ресурси, від-
повідальність — три кити ефективної вла-
ди. На жаль, сьогодні багато хто з ОМС ка-
тегорично не хоче такого нагляду, особливо 
цього не хоче АМУ... Але вакууму не буває. 
Тому з’являються ініціативи різних мора-
торіїв, які обмежують повноваження ор-
ганів місцевого самоврядування. От і зараз 
ініціюється новий мораторій...»
 Однією з проблем ефективного вико-
ристання земель в Україні є бездумна та 
хаотична зміна цільового призначення зе-
мель, забудова особливо цінних земель 
сільськогосподарського призначення, зе-
мель водного фонду, земель рекреаційного 
призначення.
 «Аби якось зупинити процес швидко-

го скорочення зелених зон, в Україні було 
ухвалено досить дивний Закон «Про мора-
торій на зміну цільового призначення окре-
мих земельних ділянок рекреаційного при-
значення в містах та інших населених пун-
ктах» від 17 березня 2011 року N 3159-VI, 
— коментує ситуацію директор Інституту 
громадянського суспільства. — Ним вста-
новлено заборону на зміну цільового при-
значення земель рекреаційного призна-
чення в містах та інших населених пунк-
тах, а саме: земельних ділянок зелених зон 
і зелених насаджень та земельних ділянок 
об’єктів фізичної культури і спорту. На 
наш погляд, цей закон не виправдав свого 
призначення і за своїм змістом виглядає до-
сить обмеженим та сумнівним iз точки зору 
корисності для місцевого та регіонального 
розвитку». ■

Волонтерити в державних інтересах екоактивісти ніколи не припиняють.❙

НОУ-ХАУ

Екобот у поміч
Екологічна картинка України в режимі 
реального часу

■

МЕТАМОРФОЗИ

Берег річки за парканом
Зміна цільового призначення землі, як діагноз суспільству

■

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ

Зрубав, вивіз — у тюрму!
Браконьєрську вирубку лісів «підбадьорить» ув’язнення до 12 років

■

Сподіватимемося, що до кінці року несанкціонованого лісоповалу 
в геометричній прогресії не збільшиться.
Фото з сайта lisportal.org.ua.

❙
❙
❙
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Ігор ВІТОВИЧ

 Знову двоє людей — 44-
річна Дон Стерджесс та 45-
річний Чарлі Роулі — були 
отруєні нервово-паралітич-
ною речовиною «Новачок», 
повідомило поліцейське уп-
равління графства Уїлешир. 
Інцидент стався ще минулої 
суботи. Обоє постраждалих 
перебувають у критичному 
стані в лікарні. Їх знайшли 
непритомними у будинку в 
Еймсбері. Першою була шпи-
талізована жінка, а через 
кілька годин з такими ж сим-
птомами до лікарні був до-
ставлений і чоловік. 
 Цікаво, що містечко Ейм-
сбері розташоване лише за 15 
кілометрів від Солсбері, де у 
березні цього року з допомо-
гою того ж таки «Новачка» 
були отруєні колишній пол-
ковник російської розвідки 
Сергій Скрипаль та його донь-
ка Юлія. 
 Розслідуванням спра-
ви займається контртеро-
ристичний підрозділ Скот-
ланд-Ярду. Ось що повідомив 
пресі один iз його керівників 
Ніл Бейсу: «Ознайомившись 
iз результатами аналізів зраз-
ків отрути, ми можемо ствер-
джувати, що обидва потер-
пілі були уражені нервово-па-
ралітичною речовиною «Но-
вачок». «Новачком» були 
отруєні і Сергій Скрипаль та 
його донька Юлія. Ми, однак, 
наразі не знаємо, чи був вико-
ристаний «Новачок» з однієї і 
тієї ж партії чи з партій, виго-
товлених у різний час». 
 У поліції кажуть, що в ми-
нулому потерпілих не було 
нічого такого, що змушува-
ло б припускати, ніби пару 
отруїли умисне, вважають у 
поліції. Ніл Бейсу додав, що 
предметів, через які відбув-
ся контакт з отрутою, поки не 
знайшли. Наразі слідчі скла-
дають детальну мапу пере-
сування пари у години до от-
руєння і застерігають жителів 
цієї місцевості не підбира-
ти та не торкатися невідомих 
предметів. У поліції кажуть, 
що спершу запідозрили, ніби 
пара вжила заражений героїн 
чи кокаїн. Проте аналізи у 
військовій лабораторії «Пор-
тон Даун» показали, що обоє 
постраждали від «Новачка». 
Як зазначає кореспондент Бі-
Бі-Сі з питань безпеки Ґор-
дон Корера, найвірогіднішою 

є гіпотеза, що це були залиш-
ки того «Новачка», яким у бе-
резні цього року отруїли Сер-
гія та Юлію Скрипалів.
 Інцидент із парою у Ейм-
сбері дуже стривожив бри-
танську громадськість. З ін-
шого боку, він може дати 
слідству нові зачіпки в розслі-
дуванні отруєння Скрипалів. 
Міністр внутрішніх справ 
Британії Саджид Джавід учо-
ра скликав термінове засідан-
ня урядового комітету «Коб-
ра». Напередодні він заявив, 
що «робочою теорією є те, що 
цей інцидент був випадковим, 
а не новим нападом, подібним 
до того, який скоїли на Сергія 
і Юлію Скрипаль на початку 
цього року».
 Нагадаємо, Британія зви-
нуватила в отруєнні батька 
та доньки Скрипалів Росію. 
Британські й незалежні ла-
бораторії встановили, що 
Скрипалів отруїли нерво-
во-паралітичною речовиною 
«Новачок», розробленою в 
СРСР. Отруєння екс-розвід-
ника спричинило загострен-
ня дипломатичної кризи між 
Росією та Заходом. Більше 
сотні російських дипломатів 
вислали країни Заходу. По-

сол Росії в ООН Василь Небен-
зя заявив, що Москву звину-
ватили у злочині, але не нада-
ли доказів. Він зазначив, що 
головна мета Великої Бри-
танії — «дискредитувати» 
Росію. Російські ЗМІ з ен-
тузіазмом зустріли повідом-
лення про нове отруєння «Но-
вачком», мовляв, у вас там 
казна що відбувається, а ви 
звинувачуєте нас. Навіть лі-
беральний російський інтер-

нет-портал новин Gazeta.ru 
учора подав новину про новий 
випадок отруєння під тріум-
фальним заголовком «По-
тужний удар по справі Скри-
палів». Але ж на справу мож-
на поглянути і під іншим ку-
том: російська розвідка знову 
отруїла, але тепер уже зовсім 
не винних, щоб звинувачен-
ня у першому цілеспрямова-
ному отруєнні здавалися яко-
мога абсурднішими. ■ 

КОРДОНИ

Шенген 
тріщить 
по швах
Окремі країни ЄС 
перетворюють свої 
території на зони 
«особливого доступу»
Олег БОРОВСЬКИЙ

 Слідом за Австрією, Італією та ні-
мецькою федеральною землею Ба-
варією про можливість підсилення 
контролю на кордоні з метою бороть-
би з нелегальною міграцією також по-
передив уряд Чехії, повідомляє «Єв-
роньюс». Прем’єр-міністр республіки 
Андрей Бабіш в інтерв’ю місцевим ЗМІ 
заявив, що плани Німеччини зі ство-
рення транзитних центрів викличуть 
ланцюгову реакцію в інших країнах 
ЄС,які захочуть закрити свої кордони 
від потоку нелегальних мігрантів. 
 При цьому президент Італії Серджо 
Маттарелла назвав «безвідповідальним 
та недалекоглядним» закриття кордонів 
всередині Шенгенської зони, оскільки 
свобода пересування людей є одним із 
базових принципів Євросоюзу та Шен-
гену. За словами Маттарелли, «закрит-
тя кордонів у той момент, коли всім ра-
зом потрібно шукати вирішення мігра-
ційної проблеми, ставить під загрозу єв-
ропейські свободи». 
 Відень, у свою чергу, чекає від Берлі-
на ретельних роз’яснень з питання ство-
рення транзитних центрів на південно-
му австрійському кордоні. Хоча в травні 
цього року для боротьби з нелегальною 
міграцією Австрія сама на шість місяців 
продовжила прикордонний контроль 
з Угорщиною та Словенією. 
 Канцлер Німеччини Анґела Мер-
кель була змушена роз’яснити плани 
зі створення та функціонування побли-
зу кордону з Австрією транзитних цен-
трів для біженців, з яких шукачів при-
тулку, зареєстрованих в інших краї-
нах ЄС, мають повертати в ці країни. 
Мігранти перебуватимуть у них під на-
глядом поліції не більше 48 годин, за-
явила Меркель в інтерв’ю німецькому 
телеканалу ARD ввечері 4 липня. Пе-
ребування в транзитних центрах буде 
«дуже обмеженим», оскільки, згідно 
з Конституцією ФРН, свобода людини 
може бути обмежена лише «максимум 
на 48 годин», пояснила канцлерка. За 
цей час, після встановлення, яка краї-
на відповідає за розгляд прохання про 
притулок, має відбутися переміщення 
мігранта в цю країну. 
 Якщо впродовж 48 годин пере-
міщення в іншу країну не відбулося, 
мігрантів відправлятимуть до звичай-
них центрів прийому біженців у Ні-
меччині, додала канцлер. За її слова-
ми, законодавчо ця процедура буде 
схожою до тих, які мають місце в 
аеропортах. Меркель також зазначи-
ла, що в транзитних центрах будуть 
окремі приміщення для жінок та ді-
тей.
 Нагадаємо, Анґела Меркель та 
міністр внутрішніх справ Німеччини 
Горст Зеєгофер 2 липня досягли комп-
ромісу в суперечці щодо біженців. До-
мовленості вдалося досягти в ході пере-
говорів керівництва очолюваних ними 
сестринських партій Християнсько-
демократичного союзу (ХДС) та Хрис-
тиянсько-соціального союзу (ХСС). 
Причиною суперечки була позиція 
Горста Зеєгофера, який наполягав на 
забороні перетину німецького кордону 
для мігрантів, які вже зареєстровані в 
інших країнах ЄС. Анґела Меркель за-
стерігала від односторонніх дій Берлі-
на та прагнула загальноєвропейського 
вирішення цього питання. ■

■

Поліція перед будинком, де сталось отруєння.❙

ДЕЖАВЮ

Повернення «Новачка»
Чергова пара отруєна нервово-паралітичною речовиною в Англії

■

Нові жертви «Новачка». ❙

Дітей у тайській печері 
рятує весь світ і навіть 
українці
 Діти, які опинилися в пастці у 
тайській печері, оглянув військо-
вий лікар, вони почуваються добре. 
Проте порятунок дітей може зайня-
ти кілька місяців. За словами ряту-
вальників, їх треба або навчити пір-
нати, або чекати, поки відійде вода. 
Ситуація ускладнюється тим, що се-
зон дощів лише почався, тому рівень 
води в печері може зрости. Відтепер 
біля дітей постійно будуть залишати-
ся два дайвери тайського флоту. Ря-
тувальники намагаються розібрати-
ся, як краще вивести дітей з печери, 
аби не ризикувати їхніми життями. 
BBC News Україна вдалося встано-
вити, що в рятувальній операції бра-
ли участь й українські дайвери. Все-
волод Коробов працює інструктором 
iз дайвінгу в тайському місті Пхукет. 
Він пройшов найскладнішу трикіло-
метрову ділянку в затопленій печері. 
За словами українця, в цій печері 
працювати дуже складно, там пога-
на видимість i багато вузьких про-

ходів. «Складність ще в тому, що від 
останньої сухої кімнати до місця, де 
зараз перебувають діти, 2 кілометри 
300 метрів. Доводиться плисти проти 
течії й повертатися тільки за течією», 
— розповів він і додав, що в цій опе-
рації беруть участь рятувальники з 
усього світу.

Медсестру підозрюють 
у вбивстві немовлят 
 28-річну медсестру Люсі Лет-
бі підозрюють у вбивстві восьми 
немов лят i шести спробах убивства, 
повідомляє Бі-Бі-Сі. Сталися вони з 
березня 2015 по липень 2016 року. 
Розслідування у місті Честер на пів-
нічному заході Англії почалося піс-
ля того, як до поліції звернувся го-
ловний лікар лікарні. Він попро-
сив з’ясувати причини смерті не-
мовлят, які не могли статися через 
недбалість і потребували серйозно-
го аналізу. Голов ний лікар хотів зро-
зуміти, що відбулося насправді. За 
його словами, пологове відділен-
ня продовжувало працювати в нор-
мальному режимі. Воно було оснаще-

не обладнанням, необхідним для ді-
тей, які народилися раніше терміну. 
Щорічно в лікарні доглядали за 400 
такими немовлятами. Надання подіб-
ної медичної допомоги припинили в 
липні 2016 року, коли зі звітів ста-
ло зрозуміло, що показники смерт-
ності серед цієї категорії новонарод-
жених серйозно перевищують норми. 
Підозрювану медсестру заарештова-
но. Вдома в Люсі Летбі провели об-
шуки.

Мером Тунісу вперше стала 
жінка
 Кандидат від ісламістської Пар-
тії відродження Суад Абдерахім стала 
першою в історії жінкою-мером міста 
Туніс, столиці однойменної країни Пів-
нічної Африки, повідомляє «Франс 
Пресс». Кандидатуру 53-річної Суад 
Абдерахім підтримали 26 iз 60 муні-
ципальних депутатів. Вона пояснила, 
що на посаді мера займатиметься на-
самперед питаннями облаштування 
туніської столиці. Суад Абдерахім за-
цікавилась політикою ще в студентсь-
кі роки. 1991 року потрапила під арешт

 за участь у вуличних акціях протесту і 
після того на 20 років залишила політи-
ку. Повернулася до неї в часи револю-
ції 2011 року, брала участь у роботі Ус-
тановчих зборів у 2011-2014 роках. 

ЄС зупиняє виплату 
допомоги Молдові 
 Європейський союз заморозив 
виплату 100 мільйонів євро допомо-
ги Молдові, пославшись на нещодав-
нє скасування судом виборів мера 
Кишинева, що, за словами представ-
ників ЄС і США, підриває демократію 
в країні. У заяві 4 липня ЄС наголо-
сив, що скасування виборів місько-
го голови Верховним судом Молдови 
25 червня порушує ключові переду-
мови отримання допомоги — повагу 
до демократії та верховенства права. 
У блоці додали, що ставлять надання 
допомоги Молдові «на паузу» в світ-
лі «останніх політичних подій». Мол-
дова очікувала від ЄС виплати кош-
тів після того, як минулого тижня от-
римала допомогу від Міжнародного 
валютного фонду в сумі 33,8 мільйо-
на доларів. 

НОВИНИ ПЛЮС■



КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 5.30 ТСН

09.30 Чотири весілля

10.45 Сім’я

12.20 Одруження наосліп

13.40, 15.10 Міняю жінку

17.10 Т/с «Моє чуже життя»

19.20, 5.10 Секретні матеріали

20.15, 21.15 Драма «Життя 

після життя»

22.15 Гроші 2018

23.30 Комедія «Досить слів»

01.20 Комедія «Фальшиві 

заручини»

ІНТЕР

03.20, 3.55 Скептик
03.45, 2.30 Орел і решка. 

Шопінг
05.00, 4.45 Top Shop
05.30, 20.00, 1.50, 5.15 

Подробиці
06.00 М/ф
06.15, 23.00 Слідство вели... 
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»
10.20 Х/ф «Випадковий 

запис»
12.25 Т/с «Фатальна пісня»
16.10 Чекай на мене. Україна
18.00, 19.00 Стосується 

кожного
20.40 Х/ф «Ідеальне 

вбивство»
23.50 Т/с «Наліт-4»
04.20 Код доступу

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.15 Сьогодні

09.30, 3.00 Зоряний 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 «Забудь і згадай»

23.30 Х/ф «Цар скорпіонів-

2: сходження воїна»

01.45 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.10 Зона ночі

04.10 Абзац

06.00 Т/с «Кобра»

07.59, 9.09 Kids Time

08.00 М/с «Пригоди Кота в 

чоботях»

09.10 М/с «Кухня»

11.20 М/ф «Монстри на 

канікулах-2»

13.00 Х/ф «Громобій»
15.10 Х/ф «Містер Крутий»
17.00 Х/ф «Обладунки 

Бога. У пошуках 
скарбів»

19.00 Ревізор

21.50 Пристрасті за ревізором

00.10 Т/с «Клініка»

02.05 Служба розшуку дітей

ICTV

05.35, 19.20 Надзвичайні 
новини

06.30 Факти тижня. 100 
хвилин

08.45, 12.45, 15.45, 18.45, 
21.10, 4.30 Факти

09.10 Спорт
09.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
10.15 Антизомбі
11.25 Стоп-10
12.35, 13.20 Х/ф 

«Бездоганна 
репутація»

15.15, 16.20 Х/ф «Карате-
пацан»

20.20 Багач-бідняк
21.25 Т/с «Менталіст»
22.45 Свобода слова
01.00 Т/с «Операція 

«Горгона»
04.10 Скарб нації
04.20 Еврика!
04.50 Т/с «Відділ 44»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.30, 8.35 Огляд преси

06.50, 17.00 Час новин. Київ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 00.00, 

1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.30 Фінансовий тиждень

08.15 Про військо

09.25, 17.45 Час громади

10.10, 11.10, 12.30 Трансляції 

суспільно-політичних 

подій

13.05 Час. Підсумки тижня 

14.10 КЕНДЗЬОР

15.30, 16.10 Інформаційний 

день

17.10, 18.20, 19.40 

Інформаційний вечір

22.00 «За Чай.com»

23.00 БлогПост

23.40 Агрокраїна

00.40, 5.40 Хроніка дня

01.15, 4.35, 5.15 Машина часу

02.10 Нові герої Донбасу

03.15 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Феєрія мандрів

НТН

06.50 Х/ф «Викуп»
08.30 Свідок. Агенти
09.05 Х/ф «Остання 

субота»
10.35 Кримінальні справи
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.50 

Свідок
12.50, 4.10 Речовий доказ
15.10, 16.50, 19.30 Легенди 

карного розшуку
20.40, 0.45 Т/с «Криміналіст»
22.45, 23.45 Т/с «Кулагін і 

партнери»
03.20 Випадковий свідок

UA.Культура

06.00 Гімн України 
06.00 Документальна 

програма «Іван 
Боберський. Де сила, 
там воля вітає»

07.00 Казки Лiрника Сашка
07.30 Школа Мері Поппінс
07.40 UA.МУЗИКА. Кліп 
07.45 Візитівки Полтавщини 
07.55 Візитівки Карпат 
08.00 Українська читанка. 

Галина Крук
08.15 Велике інтерв’ю з 

лідером Stoned Jesus 
Ігорем Сидоренком

08.45 Документальна 
програма «Бюджетний 
відпочинок» 

09.10 UA.МУЗИКА. Кліп 
09.15 Українська читанка. 

Любко Дереш

09.25 Візитівки Карпат
09.30 Фольк-music 
10.30 документальний цикл 

#ВУКРАЇНІ
11.00 Національна опера 

України. Джакомо 
Пуччіні «Турандот»

13.00 Національний центр 
театрального мистецтва 
ім. Леся Курбаса. Теа 
Дорн «Marleni. Пруські 
діви, волоссям білі, мов 
сталь»

14.30 РадіоДень
14.55 Лайфхак українською 
15.10 РадіоДень. «Життя+» 
15.30 Хто в домі хазяїн? 
15.50 Хочу бути
16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. «Твій 
час»/«Модуль знань»

16.50 Суспільний університет 
17.15 Українська читанка. 

Юрій Андрухович
17.25 UA.МУЗИКА. Кліп 
17.30 Як дивитися кіно 
18.00 Інформаційна година
18.55 Українська читанка. 

Павло Коробчук
19.05 Документальний цик 

#ВУКРАЇНІ 
19.50 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром
20.30 #МузLove з Любою 

Морозовою 
21.00 Людвіг ван Бетховен. 

Симфонія № 9 
22.00 Національна опера 

України. Джакомо 
Пуччіні «Джанні Скіккі»

23.00 РадіоДень«Книжкова 
лавка. ТОП 7» 

23.50 Людвіг ван Бетховен. 
Симфонія № 9 

00.55 Київський академічний 
Молодий театр. 

Ів Жаміак «Потрібні 
брехуни», 16+

03.40 Національна опера 
України. Адольф Адан. 
«Жізель»

05.30 #МузLove з Любою 
Морозовою 

 
СТБ

05.50, 15.25 Містичні історії 
07.45 За живе!
09.00 Х/ф «Тільки не 

відпускай мене»
13.15 Битва екстрасенсів. 

Чоловіки проти жінок
17.30, 22.00 Вікна-новини
18.00 Х/ф «Провідниця»
19.55 Хата на тата
22.45 Х/ф «Я тебе кохаю»
00.55 Х/ф «Коли цвіте 

бузок»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 
«Новий день»

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

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

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

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
08.00, 2.25 Нове «Шалене 

відео по-українськи»
09.30, 18.15 Спецкор
10.10, 18.50 ДжеДАІ

10.50 Т/с «Опер за викликом»
14.40 Х/ф «Маска ніндзя»
16.20 Х/ф «Морська 

пригода»
19.25 Т/с «Одинак»
21.35 Т/с «Касл-3»
23.10 Х/ф «Мега Піранья»
01.00 Х/ф «Акуляче 

торнадо: ажіотаж»
03.15 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 10.00, 12.05, 
15.30, 17.45, 20.05, 
22.30 Топ-матч

06.10 «Олександрія» 
— «Динамо». ЧУ

08.10 «Реал» — «АПОЕЛ». 
ЛЧ УЄФА

10.15 «Борнмут» — 
«Саутгемптон». ЧА

12.20 «Шахтар» — «Ман 
Сіті». ЛЧ УЄФА

14.10 Огляд матчів 1/4 
фіналу. «Барселона»/
«Рома». ЛЧ УЄФА

14.50 Огляд матчів 1/4 
фіналу. «Ліверпуль»/
«Ман Сіті». ЛЧ УЄФА

15.55 «Рієка» — 
«Олімпіакос. Плей-оф». 
ЛЧ УЄФА

18.15 «Сталь» — 
«Олександрія». ЧУ

20.35 «Рома» — 
«Барселона». 1/4 
фіналу. ЛЧ УЄФА

22.45 «Шахтар» — «Вітесс». 
Контрольна гра

00.35 «Аталанта» — 
«Евертон». ЛЄ УЄФА

02.20 «Вотфорд» — «Челсі». 
ЧА

04.10 «Янг Бойз» — 
«Шкендербеу». ЛЄ 
УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Аталанта» — 
«Евертон». ЛЄ УЄФ

07.50, 9.50, 11.50, 14.00, 
16.20, 1.15, 3.20, 5.25, 
5.45 Топ-матч

08.00 «Шахтар» — 
«Аустрія». Контрольна 
гра 

10.00 «Рома» — 
«Барселона»«. 1/4 
фіналу. ЛЧ УЄФА

12.10 «Янг Бойз» — 
«Шкендербеу». ЛЄ 
УЄФ

14.30 «Олександрія» 
— «Динамо». ЧУ

16.40 «Реал» — «АПОЕЛ». 
ЛЧ УЄФА

18.25 Світ Прем’єр-ліги
18.55 «Шахтар» — «Вітесс». 

Контрольна гра 
20.55 Огляд матчів 1/4 

фіналу. «Ліверпуль»/
«Ман Сіті». ЛЧ УЄФА

21.40 «Шахтар» — «Ман 
Сіті». ЛЧ УЄФА

23.30 «Бешикташ» — 
«Лейпциг». ЛЧ УЄФА

01.30 «Сталь» — 
«Олександрія». ЧУ

03.35 «Рієка» — 
«Олімпіакос. Плей-оф». 
ЛЧ УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса
07.20, 14.00, 1.30 Правда 

життя
08.20 Сироти дикої природи
09.20 Таємнича Латинська 

Америка
10.20 Місця сили
11.10 Скарб.UA
12.00 Брама часу
13.00 Скептик
15.00 Великі тирани
16.00, 21.40 Річкові монстри

16.50 Пригоди Остіна 
Стівенса

17.50 Найбільша печера 
Землі

18.40 Їжа богів
20.40 Речовий доказ
22.40 Земні катаклізми
23.40 Смертельний двобій
00.40 Як будували замки
04.20 Містична Україна

К1

06.30 Top Shop
07.40 TiBi Абетка
07.50 Чи знаєте ви, що...
08.15 Т/с «Дикий ангел»
09.10, 12.00, 13.00, 14.00, 

20.00, 21.00, 0.50 Орел 
і решка

22.00 Вірю не вірю
23.00 Х/ф «Академія 

вампірів»
01.45 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 М/ф «Маленький 

лікар — секретна місія 
Бодінаута»

11.00 Т/с «Усі жінки — 
відьми»

12.00 Найкращий ресторан 
13.00 Чотири весілля
14.00, 3.20 Віталька
16.00, 2.30 Панянка-селянка
17.00 Країна У
19.00, 20.00 Танька і Володька
19.30, 20.30 Одного разу під 

Полтавою
21.00 Т/с «Кандидат»
22.00 Рятівники
23.00 ЛавЛавСar
00.00 Т/с «Помста»
01.00 Теорія зради
02.00 БарДак
05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00, 9.45 М/с «Чорний 
Джек»

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

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

09.35 М/с «Гон»
10.15 Хто в домі хазяїн?
10.40 Телепродаж
11.00 Д/ф «Незвичайні 

культури»
12.00 Д/ф «Смачні історії»
12.25 Д/ф «Смаки культур»
13.00, 15.00 Новини 

(сурдопереклад)
13.10 РадіоДень
13.40, 15.20 Лайфхак 

українською
13.55 Перша шпальта
14.30 РадіоДень
15.35 Т/с «Гранд готель»
16.50, 22.40 Т/с «За 

службовим обов’язком»
18.00, 0.15 Інформаційна 

година
19.00 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром
19.40, 2.30 До справи
20.15 Війна і мир
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.40 Д/с «Як працюють 

міста»
23.50, 4.05 #МузLove 
01.10 Світло
02.05 Складна розмова
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, 12.00, 16.45, 

19.30, 5.35 ТСН

09.30 Чотири весілля

10.45 Сім’я

12.20 Одруження наосліп

13.40, 15.10 Міняю жінку

17.10 Т/с «Моє чуже життя»

19.20 Секретні матеріали

20.15, 21.15 Драма «Життя 

після життя»

22.15, 4.05 Х/ф «Санктум»

00.20 Драма «Інша земля»

ІНТЕР

05.55 М/ф
06.10, 23.00 Слідство вели... 
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»
10.15, 12.25 Т/с «Спокуса»
12.30 Х/ф «Міський 

романс»
14.50, 15.40, 16.40 Речдок
18.00, 19.00 Стосується 

кожного
20.00, 1.50, 5.15 Подробиці
20.50 ЧС з футболу FIFA 2018
23.55 Т/с «Наліт 4»
02.30 Орел і решка. Шопінг
03.55 Скептик
04.20 Код доступу
04.45 Top Shop

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.20 Сьогодні

09.30, 4.10 Зоряний шлях

10.30, 4.40 Реальна містика

12.30 Т/с «Черговий лікар-2»

14.30, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-2»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «Забудь і згадай»

23.30, 2.00 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

01.30 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.50 Зона ночі

03.50 Абзац

05.30 Т/с «Кобра»

07.29, 8.49 Kids Time

07.30 М/с «Пригоди Кота 

в чоботях»

08.50 М/с «Кухня»

10.50 Кохання 

на виживання

12.40 Заробітчани

19.00 Європа за копійки

22.10 Х/ф «Гроші 

вирішують все»

00.00 Т/с «Клініка»

ICTV

05.35, 20.20 Громадянська 
оборона

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

21.10, 4.30 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Багач-бідняк
11.10, 13.20 Стоп-10
14.00, 16.20 Х/ф «Сонна 

лощина»
16.40 «На трьох»
17.30, 21.30 Т/с «Менталіст»

22.50, 3.05 Т/с «Винищувачі»
00.40 Т/с «Невиправні»
02.25 Т/с «Морська поліція. 

Новий Орлеан»
04.05 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, 19.40 

Інформаційний вечір

22.00 «За Чай.com»

23.00 Поліграф

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, 3.55 Правда життя. 
Професії

06.15 Х/ф «Любов на 
асфальті»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Чужі тут не 

ходять»
10.30 Кримінальні справи
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.40 

Свідок
12.50 Таємниці кримінального 

світу
14.40, 16.50 Страх у твоєму 

домі
17.45, 19.30 Легенди карного 

розшуку
20.40, 0.45 Т/с «Криміналіст»
22.45, 23.45 Т/с «Кулагін і 

партнери»
03.10 Випадковий свідок
03.15 Речовий доказ

UA.Культура

06.00 Гімн України 
06.00 Документальний фільм 

«Персона грата. Іван 
Фундуклей»

06.25 Діалог. Василь 
Герасим’юк — Віктор 
Гуцал, ч. 2

07.00 Казки Лiрника Сашка
07.30 Школа Мері Поппінс
07.40 UA.МУЗИКА. Кліп 
07.45 Візитівки Полтавщини 
07.55 Візитівки Карпат 
08.00 Українська читанка. 

Сергій Жадан 
08.15 Новини 
08.45 Тема дня 
09.10 UA.МУЗИКА. Кліп 
09.15 Українська читанка. 

Петро Мідянка
09.25 Візитівки Карпат
09.30 Фольк-music 
10.30 Двоколісні хроніки
10.45 UA.МУЗИКА. Кліп 
10.50 Візитівка Полтавщини 
11.00 Документальна 

програма «Біографії 
великих. Просвітлений. 
Біографія Далай Лами»

11.50 #@)[]?$0 з Майклом 
Щуром

12.30 Київський академічний 
Молодий театр. Микола 
Коляда «Дівочий 
виноград» 16+

14.30 РадіоДень

14.55 Лайфхак українською 
15.10 РадіоДень. «Життя+» 
15.30 Хто в домі хазяїн? 
15.50 Хочу бути 
16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. «Твій 
час»/«Модуль знань»

16.50 Суспільний університет 
17.15 Українська читанка. 

Оксана Забужко
17.25 UA.МУЗИКА. Кліп 
17.30 #МузLove з Любою 

Морозовою 
18.00 Інформаційна година
18.55 Українська читанка. 

Олександр Ірванець
19.05 Світло 
19.55 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Віктор 
Гуцал, ч. 2

20.30 #KіноWALL з Сергієм 
Тримбачем 

21.00 Київський академічний 
Молодий театр. Іван 
Нечуй-Левицький. 
Кайдаші 12+

23.00 Новини
23.30 Тема дня 
23.50 Фольк-music 
00.50 Діалог. Василь 

Герасим’юк — Віктор 
Гуцал, ч. 2

01.25 Поетична сторінка від 
Василя Герасим’юка. 
Іван Франко

01.45 Світло 
02.40 Документальний фільм 

«Богдан Гаврилишин. 
Місія-Свобода» 

03.40 Київський академічний 
Молодий театр. Іван 
Нечуй-Левицький. 
Кайдаші 12+

05.30 #KіноWALL з Сергієм 
Тримбачем

 
СТБ

05.40, 15.25 Містичні історії 
07.35 За живе!
08.55 Х/ф «Жереб долі»
13.10 Битва екстрасенсів. 

Чоловіки проти жінок
17.30, 22.00 Вікна-новини
18.00 Х/ф «Провідниця»
20.00 Слідство ведуть 

екстрасенси
22.45 Х/ф «Я тебе кохаю»
00.55 Х/ф «Zolushka. ru»

ПРЯМИЙ

06.00, 7.15, 8.15 Ранок. 
«Новий день»

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

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

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

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
08.00, 3.05 Облом.UA.
09.35, 18.15 Спецкор
10.15, 18.50 ДжеДАІ
10.55, 17.10 Загублений світ
12.55, 1.00 Нове «Шалене 

відео по-українськи»
15.05 Х/ф «Залишені»
19.25 Т/с «Одинак»
21.35, 23.10 Т/с «Касл-3»

ФУТБОЛ-1
06.00, 8.00, 12.05, 14.10, 

15.30, 17.45, 20.05 
Топ-матч

06.10 «Шахтар» — 
«Чорноморець». ЧУ

08.10 «Боруссія» (Д) 
— «Реал». ЛЧ УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS

10.15 «Шахтар» — «Вітесс». 
Контрольна гра

12.20 «Базель» — «Ман 
Сіті». 1/8 фіналу. ЛЧ 
УЄФА

14.35 Огляд матчів. ЛЄ УЄФА
15.55 «Олімпіакос» — 

«Спортінг». ЛЧ УЄФА
18.15 «Ворскла» — «Верес». 

ЧУ
20.35 «Ліверпуль» — 

«Рома». 1/2 фіналу. ЛЧ 
УЄФА

22.45 «Бернлі» — «Сток 
Сіті». ЧА

00.35 «Ліон» — «Аталанта». 
ЛЄ УЄФА

02.20 «Бешикташ» — 
«Баварія». 1/8 фіналу. 
ЛЧ УЄФА

04.10 «Герта» — «Атлетік». 
ЛЄ УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Ліон» — «Аталанта». 
ЛЄ УЄФ

07.50, 9.50, 11.50, 14.00, 
16.20, 18.30, 19.40, 
1.15, 3.20, 5.25, 5.45 
Топ-матч

08.00 «Ман Сіті» — «Вест 
Гем». ЧА

10.00 «Ліверпуль» — 
«Рома»«. 1/2 фіналу. 
ЛЧ УЄФА

12.10 «Герта» — «Атлетік». 
ЛЄ УЄФ

14.30 «Шахтар» — 
«Чорноморець». ЧУ

16.40 «Боруссія» (Д) 
— «Реал». ЛЧ УЄФА

18.45 Огляд матчів. ЛЄ УЄФ
19.50 «Шахтар» — «Вітесс». 

Контрольна гра 
21.40 «Базель» — «Ман 

Сіті». 1/8фіналу. ЛЧ 
УЄФА

23.30 «Лейпциг» — «Порту». 
ЛЧ УЄФА

01.30 «Ворскла» — «Верес». 
ЧУ

03.35 «Олімпіакос» — 
«Спортінг». ЛЧ УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
07.20, 14.00 Правда життя
08.20 Сироти дикої природи
09.20 Таємнича Латинська 

Америка
10.20 Місця сили
11.10 Скарб.UA
12.00 Брама часу
13.00 Скептик
15.00 Великі тирани
16.00, 21.40 Річкові монстри
16.50 Диво з острова Борнео
17.50, 22.40 Земні катаклізми
18.40 Їжа богів
20.40 Речовий доказ
23.40 Смертельний двобій
00.40 Як будували замки
01.20 Таємниці кримінального 

світу
04.30 Містична Україна

К1

06.30 Top Shop
07.40 TiBi Абетка
07.50 Чи знаєте ви, що...
08.15 Т/с «Дикий ангел»

09.10, 12.00, 13.00, 14.00, 
20.00, 21.00, 00.00, 1.00 
Орел і решка

22.00 Вірю не вірю
01.50 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Кіт у чоботях»
11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»
12.00 Найкращий ресторан 
13.00, 21.00 Т/с «Кандидат»
14.00, 3.20 Віталька
16.00, 2.30 Панянка-селянка
17.00 Країна У
19.00, 20.00 Танька і Володька
19.30, 20.30 Одного разу під 

Полтавою
22.00 Рятівники
23.00 ЛавЛавСar
00.00 Т/с «Помста»
01.00 Теорія зради
02.00 БарДак
05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00, 9.45 М/с «Чорний 
Джек»

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

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

09.35 М/с «Гон»
10.15 Хто в домі хазяїн?
10.40 Телепродаж
11.00 Д/ф «Незвичайні 

культури»
12.00 Д/ф «Смачні історії»
12.25 Д/ф «Смаки культур»
13.00, 15.00 Новини 

(сурдопереклад)
13.10 РадіоДень
13.40, 15.10 Лайфхак 

українською
13.55, 2.05 Складна розмова
14.30 РадіоДень
15.20 Т/с «Гранд готель»
16.50, 22.40 Т/с «За 

службовим обов’язком»
18.00, 0.15 Інформаційна 

година
19.00 Перший на селі
19.25 Д/с «Африка. 

Небезпечна реальність»
20.30 Наші гроші
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.45 Д/с «Як працюють 

машини»
23.50, 4.05 #KіноWALL 
01.10 Світло
02.30 До справи
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 серпень

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2018 рiк:
на місяць — 59 грн. 81 коп.,
на два місяці — 119 грн. 62 коп.,
до кінця року — 299 грн. 05 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 79 грн. 81 коп.,
на два місяці — 159 грн. 62 коп.,
до кінця року — 399 грн. 05 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 21 грн. 51 коп.,
на два місяці — 43 грн. 02 коп.,
до кінця року — 107 грн. 55 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 передплати-
ти «Україну молоду» на 2018 рiк чи не продовжив 
передплату на наступні місяці, це можна зробити 
по всій Україні до 18 липня включно, i ви отриму-
ватимете газету з серпня.
 Оформити передплату можна у від-
діленнях поштового зв’язку, в опера-
ційних залах поштамтів, у пунктах при-
ймання пе редплати, на сайті УДППЗ 
«Укр пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте 
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм 
родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

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

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 5.35 ТСН

09.30 Чотири весілля

10.40, 12.20 Одруження 

наосліп

13.40, 15.10 Міняю жінку

17.10 Т/с «Моє чуже життя»

19.20, 4.50 Секретні матеріали

20.15, 21.15 Драма «Життя 

після життя»

22.15 Трилер «Порочні ігри»

00.10 Драма «Лінкольн»

ІНТЕР

05.55 М/ф
06.10, 23.00 Слідство вели... 
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»
10.15, 12.25 Т/с «Спокуса»
12.40 Х/ф «Циганка Аза»
14.50, 15.40, 16.40 Речдок
18.00, 19.00, 4.00 Стосується 

кожного
20.00, 2.00, 5.15 Подробиці
20.50 ЧС з футболу FIFA 2018
23.55 Т/с «Наліт-4»
02.40 Орел і решка. Шопінг
04.45 Top Shop

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.20 Сьогодні

09.30, 4.10 Зоряний шлях

10.30, 4.40 Реальна містика

12.30 Т/с «Черговий лікар-2»

14.30, 5.30 Т/с «Жіночий 

лікар-2»

19.45 Говорить Україна

21.00 Т/с «Забудь і згадай»

23.30, 2.00 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

01.30 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.45 Зона ночі

03.50 Абзац

05.40 Т/с «Кобра»

07.39, 8.49 Kids Time

07.40 М/с «Пригоди Кота в 

чоботях»

08.50 М/с «Кухня»

11.00 Кохання на виживання

13.00 Заробітчани

19.00 Європа за копійки

21.50 Х/ф «Шоу 
починається»

23.50 Т/с «Клініка»

01.40 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 Стоп-10
12.10, 13.20 Х/ф 

«Бездоганна 
репутація»

15.00, 16.20 Х/ф 
«Божевільня»

17.20 «На трьох»
17.25, 21.35 Т/с «Менталіст»
20.20 Секретний фронт
22.50, 3.00 Т/с «Винищувачі»
00.40 Т/с «Невиправні»
02.25 Т/с «Морська поліція. 

Новий Орлеан»

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, 19.40 

Інформаційний вечір

22.00 «За Чай.com»

23.00 БлогПост

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

05.20 Х/ф «Суто англійське 
вбивство»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Викрадений 
поїзд»

10.30 Кримінальні справи

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.45 

Свідок

12.50, 20.10 Щоденник ЧС з 

футболу FIFA 2018

13.25 Таємниці кримінального 

світу

14.40, 16.50 Страх у твоєму 

домі

17.50, 19.30 Легенди карного 

розшуку

20.40, 0.45 Т/с «Криміналіст»

22.45, 23.45 Т/с «Кулагін і 

партнери»

03.15 Випадковий свідок

03.35 Речовий доказ

04.45 Правда життя. Професії

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Документальний фільм 

«Казка для дорослих» 

07.00 Погода

07.05 Візитівки Полтавщини 

07.10 Мистецькі історії. 

07.25 Новини 

07.30 UA.МУЗИКА. кліп 

07.35 Книжковий арсенал. P. S. 

07.50 Українська читанка. 

Тарас Прохасько

08.00 Новини 

08.10 UA.МУЗИКА. Кліп 

08.10 Казки Лiрника Сашка

08.40 Школа Мері Поппінс

09.00 Новини 

09.10 UA.МУЗИКА. Кліп 

09.15 Українська читанка. 

Олександр Ірванець

09.25 Візитівки Карпат

09.30 Фольк-music 

10.30 Двоколісні хроніки

10.45 UA.МУЗИКА. Кліп 

10.50 Візитівки Полтавщини 

11.00 Гала-концерт 

Міжнародного 

фестивалю класичної 

музики LvivMozArt, ч. 1

11.50 Світло 

12.40 Концерт «Єднаймося» 

Ольги Чубарєвої 

13.55 Документальна 

програма «Шлях 

додому» з Ярослав 

Мельничуком

14.30 52 вікенди 

14.55 Лайфхак українською

15.10 РадіоДень. «Життя+» 

15.30 Хто в домі хазяїн? 

15.50 Хочу бути

16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. «Твій 

час»/«Модуль знань»

16.50 Суспільний університет 

17.15 Українська читанка. 

Артем Чапай

17.25 UA.МУЗИКА. Кліп 

17.30 #KіноWALL з Сергієм 

Тримбачем 

18.00 Інформаційна година

18.55 Українська читанка. 

Петро Мідянка

19.05 Розсекречена історія

20.00  Документальний цикл 

«Пліч-о-пліч» 

20.30  #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим

21.00  Київський академічний 

театр «Колесо». Артур 

Шпіцлер. «Фатальний 

флірт, або Забавки»

23.00 Новини

23.30 Тема дня 

23.50 Фольк-music 

00.50 52 вікенди 

01.15 Документальна 

програма «Бюджетний 

відпочинок». Лісабон

01.45 Розсекречена історія. 

02.40 Міжнародний день 

джазу/телевізійна 

версія

03.40  Київський академічний 

театр «Колесо». Артур 

Шпіцлер. «Фатальний 

флірт, або Забавки»

05.30  #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим

 

СТБ

04.55, 15.25 Містичні історії

06.50 За живе!

09.20 Танцюють всі!

13.10 Битва екстрасенсів. 

Чоловіки проти жінок

17.30, 22.00 Вікна-новини

18.00 Х/ф «Провідниця»
20.00 Слідство ведуть 

екстрасенси

22.45 Х/ф «Я тебе кохаю»

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  «Эхо України» 

19.30 Разом

20.30 Події

21.00 Підсумки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф

08.00, 2.30 Нове «Шалене 

відео по-українськи»

09.35, 18.15 Спецкор

10.15, 18.50 ДжеДАІ

10.55, 17.15 Загублений світ

13.00 Помста природи

13.55 Х/ф «Сім хвилин»
15.25 Х/ф «Відсіч»
19.25 Т/с «Одинак»

21.35, 23.10 Т/с «Касл-3»

01.00 Х/ф «Атака на 
титанів»

03.20 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 12.05, 14.10, 

15.30, 17.45, 20.05 

Топ-матч

06.10, 18.15 «Шахтар» — 

«Вітесс». Контрольна 

гра

08.10 «Реал» — 

«Тоттенгем». ЛЧ УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS

10.15 «Вест Гем» — «Челсі». 

ЧА

12.20 «Ман Сіті» — 

«Базель». 1/8 фіналу. 

ЛЧ УЄФА

14.35 Огляд матчів. ЛЄ УЄФА

15.55 «Ювентус» 

— «Олімпіакос». ЛЧ 

УЄФА

20.35 «Рома» — 

«Ліверпуль». 1/2 

фіналу. ЛЧ УЄФА

22.45 «Ньюкасл» — 

«Лестер». ЧА

00.35 «Евертон» — 

«Аталанта». ЛЄ УЄФА

02.20 «Ліверпуль» — 

«Тоттенгем». ЧА

04.10 «Естерсунд» — 

«Герта». ЛЄ УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Евертон» — 
«Аталанта». ЛЄ УЄФ

07.50, 9.50, 11.50, 14.00, 
16.20, 18.30, 19.40, 
1.15, 3.20, 5.25, 5.45 
Топ-матч

08.00 «Ньюкасл» — 
«Лестер». ЧА

10.00 «Рома» — 
«Ліверпуль». 1/2 
фіналу. ЛЧ УЄФА

12.10 «Естерсунд» — 
«Герта». ЛЄ УЄФ

14.30, 1.30 
«Шахтар» — «Вітесс». 
Контрольна гра 

16.40 «Реал» — 
«Тоттенгем». ЛЧ УЄФА

18.45 Огляд матчів. ЛЄ УЄФ
19.50 «Вест Гем» — «Челсі». 

ЧА
21.40 «Ман Сіті» — 

«Базель». 1/8фіналу. 
ЛЧ УЄФА

23.30 «Порту» — «Лейпциг». 
ЛЧ УЄФА

03.35 «Ювентус» 
— «Олімпіакос». ЛЧ 

УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.20, 14.00 Правда життя

08.20, 16.50 Сироти дикої 

природи

09.20 Таємнича Латинська 

Америка

10.20 Місця сили

11.10 Підроблена історія

12.00 Брама часу

13.00 Скептик

15.00, 23.40 Смертельний 

двобій

16.00, 21.40 Річкові монстри

17.50 Земні катаклізми

18.40 Їжа богів

20.40, 0.40 Речовий доказ

22.40 За межами Землі

02.10 Війна всередині нас

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, 00.00, 1.00 

Орел і решка

22.00 Вірю не Вірю

01.50 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

09.45 Х/ф «Три пера»

11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»

12.00 Найкращий ресторан 

13.00, 21.00 Т/с «Кандидат»

14.00, 3.20 Віталька

16.00, 2.30 Панянка-селянка

17.00 Країна У

19.00, 20.00 Танька і Володька

19.30, 20.30 Одного разу під 

Полтавою

22.00 Рятівники

23.00 ЛавЛавСar

00.00 Т/с «Помста»

01.00 Теорія зради

02.00 БарДак

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00, 9.50 М/с «Чорний 
Джек»

06.30 Д/ф «Неповторна 
природа»

07.25, 8.00, 9.00, 21.00, 3.00 
Новини

07.30 Д/ф «Двоколісні 
хроніки»

07.40 Д/ф «Шукачі чудес»
08.05, 12.25 Д/ф «Смаки 

культур»
09.05, 5.35 Д/ф «Гордість 

світу»
09.35 М/с «Гон»
10.15 Хто в домі хазяїн?
10.40 Телепродаж
11.00 Д/ф «Незвичайні 

культури»
12.00 Д/ф «Смачні історії»
13.00, 15.00 Новини 

(сурдопереклад)
13.10 РадіоДень
13.40 Лайфхак українською
13.55 Наші гроші
14.30 52 вікенди
15.20 Т/с «Гранд готель»
16.50, 22.40 Т/с «За 

службовим обов’язком»
18.00, 0.15 Інформаційна 

година
19.00 Д/с «Дешевий 

відпочинок»
19.25 Д/с «Африка. 

Небезпечна реальність»
20.30, 2.05 Складна розмова
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.45 Д/с «Як працюють 

машини»
23.50, 4.05 #БібліоFUN
01.10 Світло
02.30 До справи
03.40 Тема дня
04.30 Фольк-music
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 5.35 ТСН

09.30 Чотири весілля

10.45, 12.20 Одруження 

наосліп

13.40, 15.10 Міняю жінку

17.10 Т/с «Моє чуже життя»

19.20 Секретні матеріали

20.15, 21.15 Драма «Життя 

після життя»

22.15 Право на владу 2018

00.10 Трилер «Порочні ігри»

02.05 Драма «Інша земля»

ІНТЕР

05.55, 5.15 М/ф

06.10, 23.00 Слідство вели... 

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»

10.15, 12.25 Т/с «Спокуса»

12.40 Х/ф «Поклич мене у 
світлу далечінь»

14.50, 15.40, 16.40 Речдок

18.00, 19.00, 4.00 Стосується 

кожного

20.00, 2.05 Подробиці

20.40 Х/ф «Півзахисник»
23.50 Т/с «Наліт-4»

02.45 Орел і решка. Шопінг

04.45 Top Shop

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 2.15 Сьогодні

09.30, 3.00 Зоряний 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 «Забудь і згадай»

23.20 Контролер

00.00 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

01.45 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.15 Зона ночі

03.50 Абзац

05.30 Т/с «Кобра»

07.29, 8.49 Kids Time

07.30 М/с «Пригоди Кота в 

чоботях»

08.50 М/с «Кухня»

10.50 Заробітчани

19.00 Європа за копійки

22.00 Х/ф «Копи на 

підхваті»

00.20 Т/с «Клініка»

02.10 Служба розшуку 

дітей

ICTV

05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у Великому Місті
08.45, 12.45, 15.45, 18.45, 

21.10, 4.30 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Секретний фронт
11.15 Стоп-10
12.15, 13.25 Х/ф 

«Божевільня»
14.45, 16.20 Х/ф «Січнева 

людина»

17.15 «На трьох»
17.40, 21.30 Т/с «Менталіст»
20.20 Інсайдер
22.50, 2.40 Т/с «Винищувачі»
00.40 Т/с «Невиправні»
02.25 Т/с «Морська поліція. 

Новий Орлеан»
04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.50 Т/с «Відділ 44»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.30, 8.35 Огляд преси

06.45, 8.00, 17.00 Час новин. 

Київ

07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 00.00, 

01.00, 2.00, 3.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.35 Компанія героїв

08.15 Топ дня

09.25, 16.45 Час громади

10.10, 11.10, 12.30 Трансляції 

суспільно-політичних 

подій

13.05 БлогПост

14.10, 15.30, 16.10 

Інформаційний день

17.10 КЕНДЗЬОР

18.20, 19.40 Інформаційний 

вечір

22.00 «За Чай.com»

23.00 Історична година

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 «Наприкінці 
ночі»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.05 Х/ф «Мерседес» 

тікає від погоні»
10.30 Кримінальні справи
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.40 

Свідок
12.50, 20.10 Щоденник ЧС з 

футболу FIFA 2018
13.25, 3.30 Речовий доказ
14.40, 16.50 Страх у твоєму 

домі
17.45, 19.30 Легенди карного 

розшуку
20.40, 0.45 Т/с «Криміналіст»
22.45, 23.45 Т/с «Кулагін і 

партнери»
03.20 Випадковий свідок

UA.Культура

06.00 Гімн України 
06.00 Документальний фільм 

«Іван Драч. Крізь час і 
слово» 

07.00 Погода
07.05 Візитівки Полтавщини 
07.10 Мистецькі історії
07.25 Новини 
07.30 UA.МУЗИКА. Кліп 
07.35 Книжковий арсенал. P. S. 
07.50 Українська читанка. 

Лариса Денисенко
08.00 Новини 

08.10 UA.МУЗИКА. Кліп 
08.10 Казки Лiрника Сашка
08.40 Як це? 
09.00 Новини 
09.10 UA.МУЗИКА. Кліп 
09.15 Українська читанка. 

Юрій Вінничук
09.25 Візитівки Карпат
09.30 Фольк-music 
10.30 Двоколісні хроніки
10.45 UA.МУЗИКА. Кліп 
10.50 Візитівка Полтавщини 
11.00 Гала-концерт 

Міжнародного 
фестивалю класичної 
музики LvivMozArt, ч. 2

11.50 Розсекречена історія
12.45 Київський академічний 

Молодий театр. 
Ярослав Стельмах, 
«Вадим Лєванов 
«Піаніст» 16+

13.55 Документальна 
програма «Шлях 
додому» з Євгенією 
Гладій 

14.30 РадіоДень
14.55 Лайфхак українською 
15.10 РадіоДень. «Життя+» 
15.30 Хто в домі хазяїн? 
15.50 Хочу бути 
16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. «Твій 
час»/«Модуль знань»

16.50 Суспільний університет 
17.15 Українська читанка. 

Павло Коробчук
17.25 UA.МУЗИКА. кліп 
17.30  #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим
18.00 Інформаційна година
18.55 Українська читанка. 

Софія Андрухович
19.05 Війна і мир 
20.00 Букоголіки 
20.30  #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом

21.00 Київський академічний 
Молодий театр. Август 
Стріндберг. «Фрекен 
Жюлі» 16+

22.30 Міжнародний день 
джазу/телевізійна 
версія

23.00 Новини
23.30 Тема дня 
23.50 Фольк-music 
00.50 РадіоДень на 

Книжковому арсеналі 
(повтор)

01.45 Війна і мир
02.40 РадіоДень на 

Книжковому арсеналі
03.40 Київський академічний 

Молодий театр. Август 
Стріндберг. «Фрекен 
Жюлі» 16+

05.30  #NeoСцена з Олегом 
Вергелісом

 
СТБ

05.00, 15.25 Містичні історії
06.55 За живе!
09.25 Танцюють всі!
13.10 Битва екстрасенсів. 

Чоловіки проти жінок
17.30, 22.00 Вікна-новини
18.00 Х/ф «Провідниця»
20.00, 0.55 Я соромлюсь свого 

тіла
22.45 Х/ф «Я тебе кохаю»

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, 3.00 Облом.UA.
15.30 Х/ф «Атака на 

титанів»
19.25 Т/с «Одинак»
21.35 Т/с «Касл-4»
23.10 Т/с «Касл-3»
00.05 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 12.05, 14.10, 
15.30, 17.45, 20.05 
Топ-матч

06.10 «Зірка» — 
«Маріуполь». ЧУ

08.10 «Тоттенгем» — 
«Реал». ЛЧ УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS

10.15 «Ліверпуль» — 
«Евертон». ЧА

12.20 «Ліверпуль» — «Ман 
Сіті». 1/4 фіналу. ЛЧ 
УЄФА

14.35 Огляд матчів. ЛЄ УЄФА
15.55 «Барселона» 

— «Олімпіакос». ЛЧ 
УЄФА

18.15 «Олександрія» 
— «Маріуполь». ЧУ

20.35 «Шахтар» — «Наполі». 
ЛЧ УЄФА

22.45 «Шахтар» 
— «Бешикташ». 
Контрольна гра

00.35 «Аталанта» — «Ліон». 
ЛЄ УЄФА

02.20 «ПСЖ» — 
«Андерлехт». ЛЧ УЄФА

04.10 «Зоря» — «Герта». ЛЄ 
УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Аталанта» — «Ліон». 
ЛЄ УЄФ

07.50, 9.50, 11.50, 14.00, 
1.15, 3.20, 5.25, 5.45 
Топ-матч

08.00 «Шахтар» — «Вітесс». 
Контрольна гра 

10.00 «Шахтар» — «Наполі». 
ЛЧ УЄФА

12.10 «Зоря» — «Герта». ЛЄ 
УЄФ

14.15 «Зірка» — 
«Маріуполь». ЧУ

16.05 «Тоттенгем» — 
«Реал». ЛЧ УЄФА

17.55 «Шахтар» 
— «Бешикташ». 
Контрольна гра 

19.55 «Саутгемптон» 
— «Арсенал». ЧА

21.45 «Ліверпуль» — «Ман 
Сіті». 1/4 фіналу. ЛЧ 
УЄФА

23.30 «Монако» — 
«Лейпциг». ЛЧ УЄФА

01.30 «Олександрія» 
— «Маріуполь». ЧУ

03.35 «Барселона» 
— «Олімпіакос». ЛЧ 
УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
07.20, 14.00 Правда життя
08.20 Пригоди Остіна 

Стівенса
09.20 Таємнича Латинська 

Америка
10.20 Місця сили
11.10 Підроблена історія
12.00 Брама часу

13.00 Скептик
15.00, 23.40 Смертельний 

двобій
16.00, 21.40 Річкові монстри
16.50 Сироти дикої природи
17.50 Чужинці всередині нас
18.40 Їжа богів
20.40, 0.40 Речовий доказ
22.40 Найбільша печера 

Землі
02.20 Володимир Басов. Бігун 

на довгі дистанції
03.00 Мерилін Монро
03.40 Квітка Цісик
04.20 Містична Україна

К1

06.30 Top Shop
07.40 TiBi Абетка
07.50 Чи знаєте ви, що...
08.15 Т/с «Дикий ангел»
09.10, 12.00, 13.00, 14.00, 

20.00, 21.00, 23.50, 0.50 
Орел і решка

22.00 Вірю не Вірю
01.40 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Спляча 

красуня»
11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»
12.00 Найкращий ресторан 
13.00, 21.00 Т/с «Кандидат»
14.00, 3.20 Віталька
16.00, 2.30 Панянка-селянка
17.00 Країна У
19.00, 20.00 Танька і Володька
19.30, 20.30 Одного разу під 

Полтавою
22.00 Рятівники
23.00 ЛавЛавСar
01.00 Т/с «Помста»
02.00 БарДак
05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00, 9.50 М/с «Чорний 
Джек»

06.30 Д/ф «Неповторна 
природа»

07.25, 8.00, 9.00, 21.00, 3.00 
Новини

07.30 Д/ф «Двоколісні 
хроніки»

07.40 Д/ф «Шукачі чудес»
08.05, 12.25 Д/ф «Смаки 

культур»
09.05 Д/ф «Гордість світу»
09.35 М/с «Гон»
10.15 Хто в домі хазяїн?
10.40 Телепродаж
11.00, 5.30 Д/ф «Незвичайні 

культури»
12.00 Енеїда
13.00, 15.00 Новини 

(сурдопереклад)
13.10 РадіоДень
13.40, 15.20 Лайфхак 

українською
13.55, 2.30 До справи
14.30 РадіоДень
15.30 Т/с «Гранд готель»
16.50, 22.40 Т/с «За 

службовим обов’язком»
18.00, 0.15 Інформаційна 

година
19.00 #ВУКРАЇНІ
19.25 Д/с «1000 днів для 

планети»
20.30 Схеми. Корупція в 

деталях
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.45 Д/с «Як працюють 

машини»
23.50, 4.05 #NeoСцена 
01.10 Світло
02.05 Складна розмова
03.40 Тема дня
04.30 Фольк-music
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КАНАЛ «1+1»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 

«Сніданок з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30 ТСН

09.30 Чотири весілля

10.40, 12.20 Одруження 

наосліп

13.40, 15.10 Міняю жінку

17.10 Т/с «Моє чуже життя»

19.20 Секретні матеріали

20.15, 22.10 Ліга сміху

00.00, 4.45 Ігри приколів

01.00 Вечірній Київ

ІНТЕР

05.55 М/ф
06.10, 22.00 Слідство вели... 
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини
07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

«Інтером»
10.15, 12.25 Т/с «Спокуса»
12.40 Х/ф «Не журися!»
14.50, 15.40, 16.40, 1.40 

Речдок
18.00 Стосується кожного
20.00 Подробиці тижня
23.50 Х/ф «Стамбульський 

транзит»
03.50 Код доступу
04.15 Д/ф «Лайма — 

латиською «щастя»
04.55 Україна вражає

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з 
Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 3.00 Сьогодні

09.30, 5.30 Зоряний шлях
10.50 Т/с «Криве дзеркало 

душі»
14.30, 15.30 Т/с «Моє нове 

життя»
19.45 Говорить Україна
21.00, 00.00 Т/с «Забудь і 

згадай»
23.20 По слідах
01.45 Телемагазин
02.15 Т/с «CSI. Місце 

злочину»
03.50 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 2.25 Зона ночі

03.55 Абзац

05.40 Т/с «Кобра»

07.39, 8.49 Kids Time

07.40 М/с «Пригоди Кота 

в чоботях»

08.50 М/с «Кухня»

11.00 Заробітчани

19.00 Європа за копійки

22.10 Х/ф «Метро»

00.30 Т/с «Клініка»

02.20 Служба розшуку 

дітей

ICTV

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у Великому Місті

08.45, 12.45, 15.45, 18.45, 

21.10, 2.50 Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини

10.10 Інсайдер

11.10 Стоп-10

12.10, 13.25 Х/ф «Січнева 
людина»

14.50, 16.20 Х/ф «З життя 
таємних агентів»

17.15, 21.35 «На трьох»

17.25 Т/с «Менталіст»

20.20 Антизомбі

01.20 Т/с «Невиправні»

02.50 Факти

03.00 Т/с «Морська поліція. 

Новий Орлеан»

04.05 Т/с «Винищувачі»

5 канал

06.00, 9.45, 21.40 Час-Time

06.30, 8.35 Огляд преси

06.45, 8.00, 17.00 Час новин. 

Київ

07.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 0.00, 

01.00, 2.00, 3.00, 4.00, 

5.00 Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.15 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум

07.25, 8.15 Топ дня

07.45 Драйв

09.25, 17.45 Час громади

10.10, 11.10, 12.30 Трансляції 

суспільно-політичних 

подій

13.05 Історична година

14.10, 15.30, 16.10 

Інформаційний день

17.10, 18.20, 19.40 

Інформаційний вечір

22.00 «За Чай.com»

23.00 БлогПост

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, 3.50 Правда життя. 
Професії

06.55 Х/ф «Випадковий 
запис»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.05 Х/ф «Тихе слідство»
10.30 Кримінальні справи
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.50 

Свідок
12.50 Речовий доказ
14.45, 16.50 Страх у твоєму 

домі
17.45, 19.30 Легенди карного 

розшуку
20.40, 0.45 Т/с «Криміналіст»
22.45, 23.50 Т/с «Кулагін і 

партнери»
03.20 Випадковий свідок
04.20 Х/ф «Спрага»

UA.Культура

06.00 Гімн України 
06.00 Ддокументальний 

фільм «Ловець слів»
07.00 Погода
07.05 Візитівки Полтавщини 
07.10 Мистецькі історії
07.25 Новини 
07.30 UA.МУЗИКА. Кліп 
07.35 Книжковий арсенал. P. S. 
07.50 Українська читанка. 

Григорій Семенчук
08.00 Новини 

08.10 UA.МУЗИКА. Кліп 
08.10 Казки Лiрника Сашка
08.40 Хто в домі хазяїн? 
09.00 Новини 
09.10 UA.МУЗИКА. Кліп 
09.15 Українська читанка. 

Григорій Семенчук
09.25 Візитівки Карпат
09.30 Фольк-music 
10.30 Міжнародний день 

джазу/телевізійна 
версія

11.20 Документальний фільм 
«Клоун іде на манеж. 
Микола Яковченко»

11.50 Війна і мир 
12.40 Київський академічний 

Молодий театр. Іван 
Нечуй-Левицький. 
«Кайдаші», 12+

14.30 РадіоДень
14.55 Лайфхак українською 
15.10 РадіоДень 
15.35 Хто в домі хазяїн? 
16.00 Лайфхак українською
16.10 РадіоДень. Освітні 

програми. «Твій 
час»/«Модуль знань»

16.50 Суспільний університет 
17.15 Українська читанка. 

Тарас Прохасько
17.25 UA.МУЗИКА. Кліп 
17.30  #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом
18.00 Інформаційна година
18.55 Українська читанка. 

Лариса Денисенко
19.05 Документальна 

програма «Біографії 
великих. Чари Мерілін 
Монро»

20.00 Міжнародний день 
джазу/телевізійна 
версія

20.30 Як дивитися кіно

21.00 Національна опера 
України. Гаетано 
Доніцетті. «Любовний 
напій»

23.00 Новини
23.30 Тема дня 
23.50 Фольк-music 
00.50 Документальна 

програма «Біографії 
великих. Просвітлений. 
Біографія Далай Лами»

01.45 Букоголіки 
02.10 Львівський театр ім. 

Марії Заньковецької. 
Леопольд фон Захер-
Мазох «Венера в хутрі»

03.35 Національна опера 
України. Семен 
Гулак-Артемовський 
«Запорожець за 
Дунаєм» 

05.30 Як дивитися кіно
 

СТБ

07.00 Х/ф «Торкнутися 
неба»

08.55 Х/ф «Навчаю грі на 
гітарі»

12.40 Х/ф «Поділись 
щастям своїм»

17.30, 22.00 Вiкна-новини
18.05 Х/ф «Провідниця»
20.05 Х/ф «Найчарівніша і 

найпривабливіша»
22.45 Давай поговоримо про 

секс

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, 3.05 Облом.UA.
09.35, 18.15 Спецкор
10.15, 18.50 ДжеДАІ
10.55, 17.10 Загублений світ
13.00 Х/ф «Ділянка 

лейтенанта Качури. 
Ілюзія полювання»

19.25 Х/ф «Висота»
21.10 Х/ф «Блекджек»
23.05 Змішані єдиноборства. 

UFC
01.25 Нове «Шалене відео 

по-українськи»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 12.05, 14.10, 
15.30, 17.45 Топ-матч

06.10 «Олімпік» — «Сталь». 
ЧУ

08.10 «Реал» — «Боруссія» 
(Д). ЛЧ УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS

10.15 «Гаддерсфілд» 
— «Челсі». ЧА

12.20 «Ман Сіті» 
— «Ліверпуль». 1/4 
фіналу. ЛЧ УЄФА

14.35 Огляд матчів. ЛЄ УЄФА
15.55 «Олімпіакос» — 

«Барселона». ЛЧ УЄФА
18.15 «Ворскла» — 

«Чорноморець». ЧУ
20.05 «Світ Прем’єр-ліги
20.35 «Ман Сіті» — 

«Шахтар». ЛЧ УЄФА
22.45 «Саутгемптон» 

— «Арсенал». ЧА

00.35 «Боруссія» (Д) 
— «Аталанта». 1/16 
фіналу. ЛЄ УЄФА

02.20 «Арсенал» — 
«Евертон». ЧА

04.10 «Герта» — «Зоря». ЛЄ 
УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Боруссія» (Д) 
— «Аталанта». 1/16 
фіналу. ЛЄ УЄФ

07.50, 9.50, 11.50, 14.00, 
18.35, 19.40, 1.15, 3.20, 
5.25, 5.45 Топ-матч

08.00, 19.50«Шахтар» 
— «Бешикташ». 
Контрольна гра 

10.00 «Ман Сіті» — 
«Шахтар». ЛЧ УЄФА

12.10 «Герта» — «Зоря». ЛЄ 
УЄФ

14.30 «Олімпік» — «Сталь». 
ЧУ

16.15 Світ Прем’єр-ліги
16.45 «Реал» — «Боруссія» 

(Д). ЛЧ УЄФА
18.45 Огляд матчів. ЛЄ УЄФ
21.40 «Ман Сіті» 

— «Ліверпуль». 1/4 
фіналу. ЛЧ УЄФА

23.30 «Лейпциг» — 
«Бешикташ». ЛЧ УЄФА

01.30 «Шахтар» — «Зірка». 
ЧУ

03.35 «Олімпіакос» — 
«Барселона». ЛЧ УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса
07.20, 14.00 Правда життя
08.20 Диво з острова Борнео
09.20 Таємнича Латинська 

Америка
10.20 Місця сили
11.10 Підроблена історія
12.00 Брама часу

13.00 Скептик
15.00, 23.40 Смертельний 

двобій
16.00, 21.40 Річкові монстри
16.50 Сироти дикої природи
17.50 За межами Землі
18.40 Їжа богів
20.40, 0.40 Речовий доказ
22.40 Чужинці всередині нас
02.20 Бандитський Київ

К1

06.30 Top Shop
07.40 TiBi Абетка
07.50 Чи знаєте ви, що...
08.15 Т/с «Дикий ангел»
9.10, 12.00, 13.00, 14.00, 

20.00, 21.00, 23.50 Орел 
і решка

22.00 Бєдняков+1
22.50 Вірю не вірю
01.00 Вечірній квартал
02.25 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.30 Х/ф «Везунчик»
11.00 Т/с «Усі жінки — 

відьми»
12.00 Найкращий ресторан 
13.00 Т/с «Кандидат»
14.00, 3.20 Віталька
16.00, 2.30 Панянка-селянка
17.00 Країна У
19.00, 20.00 Танька і Володька
19.30, 20.30 Одного разу під 

Полтавою
21.00 М/ф «Містер Пібоді та 

Шерман»
22.45 Х/ф «Дуже страшне 

кіно»
00.30 Т/с «Помста»
01.30 БарДак
05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00, 9.50 М/с «Чорний 
Джек»

06.30 Д/ф «Неповторна 
природа»

07.25, 8.00, 9.00, 21.00, 3.00 
Новини

07.30 Д/ф «Двоколісні 
хроніки»

07.45 Д/ф «Шукачі чудес»
08.05, 12.25, 16.15 Д/ф 

«Смаки культур»
09.05, 22.50 Д/ф «Гордість 

світу»
09.35 М/с «Гон»
10.15 Хто в домі хазяїн?
10.40 Телепродаж
11.00, 5.30 Д/ф «Незвичайні 

культури»
12.00 Енеїда
13.00, 15.00 Новини 

(сурдопереклад)
13.10 РадіоДень
13.40, 15.20 Лайфхак 

українською
13.55 Схеми. Корупція в 

деталях
14.30 РадіоДень
15.30 Країна на смак
16.45, 4.30 Фольк-music
18.00, 0.15 Інформаційна 

година
19.00 Букоголіки
19.25 Д/с «1000 днів для 

планети»
20.30 Перша шпальта
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.40 Сильна доля
23.50, 4.05 Як дивитися кіно
01.10 52 уїк-енди
01.30 Роздягалка
02.05 Складна розмова
02.30 До справи
03.40 Тема дня
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 19.30 ТСН

06.45 Гроші

08.00 Сніданок. Вихідний

10.05 Життя без обману

11.30 Світське життя

13.10 Концерт 

О. Пономарьова 

14.30 Ліга сміху

16.35, 21.15 Вечірній квартал

18.30, 5.30 Розсміши коміка

20.15 Українські сенсації

23.15 Світське життя 2018

00.15, 1.55 Вечірній Київ

ІНТЕР

05.40 Чекай на мене. Україна
06.55 М/ф
07.30 Х/ф «На золотому 

ґанку сиділи»
09.00 Х/ф «Солдат Іван 

Бровкін»
11.00 Х/ф «Іван Бровкін на 

цілині»
13.00 Х/ф «Весілля в 

Малинівці»
14.50 Х/ф «Півзахисник»
16.50 ЧС з футболу FIFA 2018» 

матч за 3-тє місце
19.00 Велика Гра
20.00, 2.45 Подробиці
20.30 Х/ф «Джентльмени 

удачі»
22.20 Х/ф «Ідеальне 

вбивство»
00.20 Х/ф «У Париж!»
03.15 Код доступу
03.40 Д/ф «Вахтанг Кікабідзе: 

таємниці тбіліського 
хулігана»

04.30 Х/ф «Циганка Аза»

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00, 2.30 

Сьогодні

07.15, 4.40 Зоряний шлях

08.00 Т/с «Забудь і згадай»

13.30, 15.20 Т/с «Зовсім інше 

життя»

17.45, 19.40 Т/с «Чоловік на 

годину»

22.10 Т/с «Якби я була 

цариця»

02.00 Телемагазин

03.10 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.00 Зона ночі

05.59, 7.59 Kids Time

06.00 М/с «Лунтик і його 

друзі»

08.00 Т/с «Кобра»

10.10 Хто зверху?

19.00 Х/ф «Кілери»

21.00 Х/ф «Завжди кажи 

«Так»

23.00 Х/ф «Чоловіки за 

роботою»

ICTV

05.00, 4.50 Скарб нації

05.10, 4.55 Еврика!

05.15, 12.45, 18.45 Факти

05.35 Стоп-10

07.30 Я зняв!

09.30 Дизель-шоу

10.55, 11.45 Особливості 

національної роботи

13.00 «На трьох»

16.40 Х/ф «Дикий, дикий 
Вест»

19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки

20.05 Х/ф «Еон Флакс»

21.55 Х/ф «Електра»

23.50 Х/ф «Судна ніч»

01.30 Т/с «Морська поліція. 

Новий Орлеан»

02.10 Т/с «Винищувачі»

02.55 Провокатор

5 канал

06.00 Час-Time
06.15 КЕНДЗЬОР
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 
23.00, 00.00, 1.00, 2.00, 
4.00, 5.00 Час новин

07.15, 15.30 Сімейні зустрічі
07.50, 8.50, 22.00, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум
08.15 Клуб LIFE
09.15 Автопілот-новини
09.20 Укравтоконтинент
09.40 Натхнення
10.10 Історія Успіху
10.25 П’ятий поверх
11.10 Майстри ремонту
11.30 Феєрія мандрів
12.10 Олімпійські історії
12.35 Брифінг речника МО 

України щодо ситуації 
на лінії зіткнення

13.10, 4.30 Відкрита церква
13.35 Навчайся з нами
14.10, 18.10, 1.15 Машина 

часу
15.10 Код успіху
16.10 Будемо жити
16.30 Акцент
17.10 Стоп корупції!
18.40 Про військо

19.25 Особливий погляд

20.00, 2.10, 5.15 Рандеву

21.40, 3.00 Вікно в Америку

22.10 Справжній детектив

23.15 Фінансовий тиждень

23.30 Кордон держави

00.20 Хроніка тижня

03.20 Кіно з Я. Соколовою

04.10 Діалоги з Патріархом

НТН

05.35 Х/ф «Розвідники»
07.00 Х/ф «Через Гобі та 

Хінган»
10.10 Х/ф «Це було в 

розвідці»
11.50 Свідок. Агенти

12.25, 3.25 Речовий доказ

15.40 Склад злочину

17.10 Круті 90-ті

19.00, 2.30 Свідок

19.30 Х/ф «Міцний 
горішок»

21.15 Х/ф «Високий 
блондин у чорному 
черевику»

23.00 Х/ф «Війна»
00.50 Таємниці кримінального 

світу

03.00 Випадковий свідок

04.30 Легенди бандитської 

Одеси

UA.Культура

06.00 Гімн України 

06.00 Територія Кіно. Алла 

Сергійко/Сергій 

Маслобойщиков

06.45 Поетична сторінка від 

Василя Герасим’юка. 

Павло Гірник

07.00 Погода

07.05 Візитівки Карпат 

07.10 UA.МУЗИКА. Кліп 

07.15 Візитівки Полтавщини 

07.25 Новини 

07.30 Документальний 

фільм «Відлуння віків. 

Олександрія»

08.00 Новини 

08.10 UA.МУЗИКА. Кліп 

08.10 Казки Лiрника Сашка

08.30 Хочу бути 

09.00 Новини 

09.10 Документальний фільм 

«Всеволод Нестайко. 

Родом з дитинства»

09.30 Фольк-music. Діти 

10.15 Двоколісні хроніки

11.00 Гала-концерт 

Національного 

проекту «Три С». 

Скорик—Станкович—

Сильвестров

13.00 Національний центр 

театрального мистецтва 

ім. Л. Курбаса. «Білі 

мотилі, плетені 

ланцюги»

14.30 Документальний цикл 

#ВУКРАЇНІ 

14.55 Лайфхак українською 

15.10 Як це? 

15.30 NA HI BA

15.45 Суспільний університет 

16.10 РадіоДень. «Книжкова 

лавка»

17.05 Документальний серіал 

«Незвідані шляхи»

17.55 Концертна програма 

«Відкривай Україну» 

18.50 Поетична сторінка від 

Василя Герасим’юка. 

Іван Франко

19.05 Сильна доля 
20.00 Документальний цикл 

#ВУКРАЇНІ
20.30  #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом
20.40 Київський академічний 

Молодий театр. 
Фрідріх Шіллер. 
Вистава «Підступність і 
кохання» 

23.00 Національний 
академічний 
український 
драматичний театр ім. 
М. Заньковецької. «Або 
— або...» 

00.40 RadioSymphony_UA
02.15  Київський академічний 

театр «Колесо». Степан 
Васильченко. «Ніч 
кохання»

03.40 Національна опера 
України. Гаетано 
Доніцетті. «Любовний 
напій»

 
СТБ

08.10 Караоке на майдані
09.10 Все буде смачно!
10.10 Х/ф «Торкнутися 

неба»
12.05 Х/ф «Провідниця»
17.10 Х/ф «Найчарівніша і 

найпривабливіша»
19.00 Х/ф «Мав батько 

двох синів»
22.50 Я соромлюсь свого тіла

ПРЯМИЙ

09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «Репортер». 
Новини

09.20  «Золотий гусак.» NEW
10.00, 12.00 Концерт

11.20  «Эхо України» 
13.15, 16.10, 17.10, 19.15 

Прямий ефір 
14.15 Споживач
15.10 Чоловіки. Жінки 
18.15 Культурна дипломатія
20.00 Політична кухня
21.00 THE WEEK Міжнародний 

огляд тижня 
22.00 Закрита зона
23.00 Кримінал

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
08.10 102. Поліція
09.00 Зброя
10.45 Загублений світ
16.50 Х/ф «Блекджек»
18.45 Х/ф «Бойові свині»
20.15 Х/ф «Хороший, 

поганий, мертвий»
22.00 Х/ф «Придорожній 

заклад-2: останній 
виклик»

23.45 Нове «Шалене відео 
по-українськи»

03.05 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00 «Шахтар» 
— «Бешикташ». 
Контрольна гра

07.45, 17.45 Світ Прем’єр-ліги
08.15 «Реал» — «ПСЖ». 1/8 

фіналу. ЛЧ УЄФА
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS
10.15 «МЮ» — «Ман Сіті». 

ЧА
12.05, 14.10, 15.30, 20.05 

Топ-матч
12.20 «Спортніг» — «Стяуа». 

Плей-оф. ЛЧ УЄФА
14.35 Огляд матчів. ЛЄ УЄФА
15.55 «Спортінг» 

— «Олімпіакос». ЛЧ 
УЄФА

18.15 «Шахтар» — «Зірка». 
ЧУ

20.35 «Феєнорд» — 
«Шахтар». ЛЧ УЄФА

22.45 «Ман Сіті» — «Вест 
Гем». ЧА

00.35 «Аталанта» — 
«Боруссія» (Д). 1/16 
фіналу. ЛЄ УЄФА

02.20 «Севілья» — 
«Ліверпуль». ЛЧ УЄФА

04.10 «Атлетік» — «Герта». 
ЛЄ УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Аталанта» — 
«Боруссія» (Д)». 1/16 
фіналу. ЛЄ УЄФ

07.50, 9.50, 11.50, 16.20, 
18.30, 19.40, 1.15, 3.20, 
5.25, 5.45 Топ-матч

08.00 «Бернлі» — «Сток 
Сіті». ЧА

10.00 «Феєнорд» — 
«Шахтар». ЛЧ УЄФА

12.10 «Атлетік» — «Герта». 
ЛЄ УЄФ

14.00 Світ Прем’єр-ліги
14.30, 1.30 «Шахтар» 

— «Бешикташ». 
Контрольна гра 

16.40 «Реал» — «ПСЖ». 
1/8фіналу. ЛЧ УЄФА

18.50 Огляд матчів. ЛЄ УЄФ
19.50 «МЮ» — «Ман Сіті». 

ЧА
21.40 «Спортніг» — «Стяуа». 

Плей-оф. ЛЧ УЄФА
23.30 «Наполі» 

— «Лейпциг». 1/16 
фіналу. ЛЧ УЄФА

03.35 «Спортінг» 
— «Олімпіакос». ЛЧ 

УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.20 Містична Україна

10.10 Смертельний двобій

11.50, 21.00 У пошуках 

інновацій

14.20 Дивовижна Індія

16.20 Річкові монстри

18.20 Прихована реальність

00.00 За межами Землі

00.40 Скептик

К1

06.30 Top Shop

07.40 TiBi Абетка

07.50 Чи знаєте ви, що...

08.15, 13.50 Орел і решка

11.00  «Ух ти show»

11.35  «Ух ти show-2»

12.00 М/ф «Кунг-фу Кролик»

00.00 Х/ф «ТайМЕР»
01.50 Бєдняков+1

02.30 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

11.15 М/ф «Енчантімалс: 

Рідний дім»

12.15 Х/ф «Три пера»
13.30 Чотири весілля

14.30 Т/с «Кандидат»

16.30 Танька і Володька

18.30 Казки У

20.00, 22.30 Країна У

21.00 Одного разу під 

Полтавою

00.00 Теорія зради

01.00 17+

02.00 БарДак

02.30 Панянка-селянка

03.20 Віталька

05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 М/с «Чорний Джек»
06.30 Д/ф «Неповторна 

природа»
07.25, 8.00, 9.00, 21.00, 23.30, 

3.00 Новини
07.30 Д/с «Дешевий 

відпочинок»
08.05 Енеїда
09.05 Д/ф «Смаки культур»
09.35 М/с «Гон»
09.50 Додолики
10.05 Сильна доля
11.00 Д/с «Пригоди Остіна 

Стівенса»
12.00 Х/ф «Незаймана 

королева»
14.00 Телепродаж
14.20 Д/ф «Фестивалі 

планети»
15.20 Д/ф «Зустріч Лувру та 

Забороненого міста»
16.20 Д/ф «Незвичайні 

культури»
16.55 Т/с «Гранд готель»
20.00 Д/с «Дивовижні міста 

світу»
21.25 Вечірнє шоу з Юрієм 

Марченком
22.05 Концерт гурту 

«Піккардійська терція»
22.50 Д/ф «Спільноти 

тварин»
23.50 Д/ф «Гордість світу»
00.15 Д/ф «Незвідані шляхи»
01.10 Д/ф «Наївне малярство 

Михайла Онацька»
02.10 Д/ф «Смачні історії»
03.30 Посттравматичний 

синдром
04.00 Війна і мир
04.40 Розсекречена історія
05.35 Д/ф «Пліч-о-пліч»
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КАНАЛ «1+1»

06.10 ТСН

07.05, 4.15 Українські сенсації

08.00 Сніданок. Вихідний

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.45 М/ф «Маша і Ведмідь»

10.15, 11.20, 12.30 Світ 

навиворіт-8

13.40 Мелодрама «Артистка»

17.30, 21.00 Мелодрама 

«Танець метелика»

19.30, 5.00 ТСН-тиждень

23.00 Ліга сміху

00.50 Аргумент кiно

01.30 Світське життя

ІНТЕР

06.00 М/ф
06.25 Х/ф «Вусатий нянь»
08.00 Удачний проект
09.00 Готуємо разом
10.00 Орел і решка. Морський 

сезон
11.00 Орел і Решка. 

Перезавантаження
13.00 Х/ф «Приборкання 

норовливого»
14.50 Х/ф «Джентльмени 

удачі»
16.40, 20.40 Велика Гра
17.30 ЧС з футболу FIFA 

2018. Церемонія 
закриття

17.50 ЧС з футболу FIFA 
2018. Фінал

21.30 Подробиці
22.00 Х/ф «Візьми мене 

штурмом»
00.10 Речдок
02.45 Подробиці

КАНАЛ
«УКРАЇНА»

06.30 Сьогодні

07.10 Зоряний шлях

08.00 Т/с «Забудь і згадай»

13.25 Т/с «Чоловік на годину»

17.00, 19.40 Т/с «Даша»

19.00 Події

21.45 Т/с «Зовсім інше 

життя»

01.30 Телемагазин

02.00 Х/ф «Таємниця в 

їхніх очах»

03.50 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

05.20 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 1.05 Зона ночі
04.15 Стендап-шоу
05.10 Т/с «Кобра»
06.59, 8.19 Kids Time
07.00 М/с «Пригоди Кота в 

чоботях»
08.20 Х/ф «Копи на 

підхваті»
10.50 Х/ф «Метро»
13.00 Х/ф «Гроші 

вирішують все»
15.00 Х/ф «Кілери»
17.00 Х/ф «Завжди кажи 

«Так»
19.00 Х/ф «Тупий та ще 

тупіший»
21.00 Х/ф «Тупий та ще 

тупіший-2»
23.10 Х/ф «Пустун»

ICTV

05.05, 12.45 Факти

05.30 Стоп-10

07.25 Т/с «Невиправні»

09.20 Т/с «Відділ 44»

12.15 «На трьох»

13.00 Х/ф «Дикий, дикий 

Вест»

15.00 Х/ф «Електра»

16.55 Х/ф «Еон Флакс»

18.45 Факти тижня. 100 

хвилин

20.35 Х/ф «Еквілібріум»

22.50 Х/ф «Зелений 

шершень»

01.05 Х/ф «Судна ніч»

02.35 Т/с «Морська поліція. 

Новий Орлеан»

03.20 Т/с «Винищувачі»

04.10 Провокатор

5 канал

06.00, 9.30 Вікно в Америку
06.30, 0.25 Акцент
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 1.00, 2.00, 4.00, 
5.00 Час новин

07.15, 4.20 Феєрія мандрів
07.50, 8.50, 22.00, 0.10 

Актуально: Економіка. 

Політика. Соціум
08.15 Клуб LIFE
08.40 Натхнення
09.10 Мотор_ТВ
09.15 Автопілот-Тест
09.20 Драйв
10.05 Сімейні зустрічі
10.25, 3.20 Кіно з 

Я. Соколовою
11.05 Кордон держави

11.20 Будемо жити
11.30 Гра інтересів
12.15, 23.15 Про військо
12.35 Брифінг речника МО 

України щодо ситуації 
на лінії зіткнення

13.05 Медекспертиза
13.25 Діалоги з Патріархом
14.10, 20.00, 1.15, 4.40, 5.15 

Машина часу
15.20 П’ятий поверх

16.10 Агрокраїна
16.20 Фінансовий тиждень
17.05 Особливий погляд
17.25 Компанія героїв
18.00, 2.10 Час. Підсумки 

тижня 
19.10 Стоп корупції!
21.40, 3.00 Час-Time
22.10 Справжній детектив
02.55 Огляд преси

НТН

05.45 Х/ф «Ефект 
Ромашкіна»

07.00 Страх у твоєму домі
10.40 Х/ф «Будинок, у якім 

я живу»
12.30 Щоденник ЧС з 

футболу FIFA 2018
13.00 Х/ф «Висота»
14.45 Х/ф «Клятва 

кохання»
17.50 Х/ф «Високий 

блондин у чорному 
черевику»

19.30 Х/ф «Дівчина без 
адреси»

21.15 Х/ф «Сім стариків і 
одна дівчина»

22.45 Х/ф «Перехрестя»
00.50 Х/ф «Війна»
02.35 Речовий доказ

UA.Культура

06.00 Гімн України 
06.00 Документальний фільм 

«Сімдесятники. Сергій 
Параджанов»

06.45 Поетична сторінка від 
Василя Герасим’юка. 
Іван Драч

07.00 Погода
07.05 Візитівки Карпат 
07.10 UA.МУЗИКА. Кліп 
07.15 Візитівки Полтавщини 
07.25 Новини 
07.30 Документальна 

програма «Пісня 
Всесвіту. Їхав козак за 
Дунай»

08.00 Новини 
08.10 UA.МУЗИКА. Кліп 
08.10 Казки Лiрника Сашка
08.30 Додолики. Лялькове 

шоу
08.45 Школа Мері Поппінс
09.00 Новини 
09.05 Документальна 

програма «Незвідане 
Закарпаття. 
Ужгородський скансен»

09.30 Фольк-music. Діти 
10.15 Львівський театр 

опери і балету. 
Петро Чайковський 
«Лускунчик»

12.00 Київський академічний 
Молодий театр. 
Ярослав Стельмах 
«Синій автомобіль»

13.35 Хто в домі хазяїн? 
14.15 Документальний серіал 

«Незвідані шляхи»
15.05 Як це?
15.35 Концертна програма 

Вогонь Купала 
15.55 Ольга Балашова. 

«Кубофутуризм. 
Футуризм динамічний і 
кінетичний»

16.25 Олексанра Андрусик. 
Музичне агентство 
«Ухо». Як працювати з 
сучасною академічною 
музикою 

17.00 Концерт «Тур сонця» 
гурту «Антитіла»

18.30 Документальний 
серіал « Бюджетний 
відпочинок» Валенсія

19.05  РадіоДень. «Книжкова 
лавка. ТОП 7» 

20.00 Документальна 
програма «Скіфія. 
Царство курганів»

20.30 Львівський театр ім. 
Марії Заньковецької. 
Михаїл Себастіан. 
«Безіменна зірка» 

22.10 Документальний 
фільм «Федір Стригун. 
Абриси долі» 

23.00 Територія Кіно. Віктор 
Івченко та Олександр 
Довженко

00.15 Гала-концерт 
Міжнародного 
фестивалю класичної 
музики LvivMozArt

02.15 Національний центр 
театрального мистецтва 
ім. Л. Курбаса. «Білі 
мотилі, плетені 
ланцюги»

03.40 Львівський театр ім. 
Марії Заньковецької. 
Михаїл Себастіан 
«Безіменна зірка» 

05.25 Документальний фільм 
«Клоун іде на манеж. 
М. Яковченко»

СТБ

05.45 ВусоЛапоХвіст
07.55 Планета земля
08.55 Все буде смачно!
09.55 Караоке на майдані
10.55 Вагітна у
12.00 Дочки-матері
13.05 Хата на тата
15.05 Х/ф «Мав батько 

двох синів»
19.00 Слідство ведуть 

екстрасенси
23.00 Я соромлюсь свого тіла

ПРЯМИЙ

09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «Репортер». 
Новини

09.15 Чоловіки. Жінки 
10.00, 18.10, 21.00 THE WEEK 

Міжнародний огляд 
тижня 

11.00, 17.10, 22.00 Політична 
кухня

12.10 Споживач
13.15, 15.15, 9.15 Прямий 

ефір 
14.10 Віч-на-віч
16.00 Концерт
20.00 Кисельов. Авторське
23.00 Світські хроніки

КАНАЛ «2+2»

06.00 М/ф
08.00 ДжеДАІ. Дайджест
11.00 Т/с «Ментівські війни. 

Київ»
15.00 Х/ф «Бойові свині»
16.45 Х/ф «Мисливці за 

скарбами»
19.00 Х/ф «Висота»
20.45 Х/ф «Політ Фенікса»
22.55 Змішані єдиноборства. 

UFC
01.20 Нове «Шалене відео 

по-українськи»
03.00 Облом.UA.

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 12.05, 14.10, 
15.30, 17.45, 20.05 
Топ-матч

06.10 «Маріуполь» — 
«Олімпік». ЧУ

08.10 «ПСЖ» — «Реал». 
1/8 фіналу. ЛЧ УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS

10.15 «Вест Гем» — 
«Арсенал». ЧА

12.20 «Стяуа» — «Спортінг». 
Плей-оф». ЛЧ УЄФА

14.35 Огляд матчів. ЛЄ УЄФА
15.55 «Олімпіакос» — 

«Ювентус». ЛЧ УЄФА
18.15 «Шахтар» 

— «Бешикташ». 
Контрольна гра

20.35 «Шахтар» — 
«Феєнорд». ЛЧ УЄФА

22.45 «Свонсі» — «Ман 
Сіті». ЧА

00.35 «Марсель» — 
«Коньяспор». ЛЄ УЄФА

02.20 «Ман Сіті» — 
«Лестер». ЧА

04.10 «Герта» — 
«Естерсунд». ЛЄ УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 «Марсель» — 
«Коньяспор». ЛЄ УЄФ

07.50, 9.50, 14.00, 16.20, 
1.15, 3.20, 5.25, 5.45 
Топ-матч

08.00 «Свонсі» — «Ман 
Сіті». ЧА

10.00 «Шахтар» — 
«Феєнорд». ЛЧ УЄФ

11.45, 18.30 Світ Прем’єр-ліги
12.15 «Герта» — 

«Естерсунд». ЛЄ УЄФ
14.30 «Маріуполь» — 

«Олімпік». ЧУ
16.40 «ПСЖ» — «Реал». 

1/8 фіналу. ЛЧ УЄФА
19.00 Огляд матчів. ЛЄ УЄФ
19.50 «Гаддерсфілд» 

— «Челсі». ЧА
21.40 «Стяуа» — «Спортінг. 

Плей-оф». ЛЧ УЄФА
23.30 «Лейпциг» — 

«Наполі». 1/16 фіналу. 
ЛЧ УЄФА

01.30 «Ворскла» — 
«Чорноморець». ЧУ

03.35 «Олімпіакос» — 
«Ювентус». ЛЧ УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса
08.20, 4.30 Містична Україна
10.10 Смертельний двобій
11.50, 21.00 У пошуках 

інновацій
14.20 Таємнича Латинська 

Америка
16.20 Річкові монстри
18.20 Прихована реальність

20.00 Запрограмовані долі
00.00 Чужинці всередині нас
00.50 Місця сили

К1

06.30 Top Shop
07.40 TiBi Абетка
07.50 Чи знаєте ви, що...
08.15, 12.15 Орел і решка
10.00  «Ух ти show-2»
10.35 М/ф «Кунг-фу Кролик»
00.15 Вечірній квартал
01.50 Нічне життя

ТЕТ

06.00 Байдиківка
06.30 ЕТ Мультиранок
12.15 М/ф «Мавпи в космосі-2: 

удар у відповідь»
13.30 Чотири весілля
14.30 Т/с «Кандидат»
16.30, 19.45, 22.15 Країна У
18.00 М/ф «Містер Пібоді та 

Шерман»
20.45 Одного разу під 

Полтавою
23.45 Х/ф «Дуже страшне 

кіно»
01.30 Теорія зради
02.30 Панянка-селянка
03.20 Віталька
05.50 Корисні підказки

УТ-1

06.00 М/с «Чорний Джек»
06.30, 16.25, 21.25 Д/ф 

«Неповторна природа»
07.25, 8.00, 9.00, 21.00, 23.30, 

3.00 Новини
07.30, 11.25 Д/с «Дешевий 

відпочинок»
08.05, 12.40 Енеїда
09.05 Д/ф «Смаки культур»
09.40 Х/ф «Незаймана 

королева»
12.10 Перший на селі
13.35, 23.55 Д/ф «Китайський 

живопис»
14.00 Телепродаж
14.20 Фольк-music
15.25 Д/ф «Незвичайні 

культури»
17.00 Т/с «Гранд готель»
19.55 Д/с «Дивовижні міста 

світу»
22.15, 1.35 Букоголіки
22.45 Вечірнє шоу 
00.15 Д/ф «Зустріч Лувру та 

Забороненого міста»
01.10 Культурна афіша 

здорової людини
02.10 Д/ф «Смачні історії»
03.30 Посттравматичний 

синдром
04.00 Війна і мир
04.40 Розсекречена історія
05.35 Д/ф «Пліч-о-пліч»
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Не обіцяйте золотих гір, або Історія 
про святу Старосту
 ■ Зізнаюся, мені часом страшно від-
мовити, і неважливо — це подруга, 
керівник чи залицяльник, страх одна-
ково сильний. А чому, на ваш погляд, 
люди бояться відмовляти?
 — Я присвятила цілу главу тому, 
щоб виявити всі причини, чому нам так 
складно говорити «Нi»:
 а) нам шкода людей! Із почуття жа-
лості ми відмовляємося від власних мрій 
та бажань. А насправді не дозволяємо 
тим, хто паразитує на нас, подоросліша-
ти і взяти відповідальність за своє жит-
тя;
 б) ми хочемо подобатися. Намагає-
мось догодити іншим. Нам важливо, щоб 
усі вважали нас приємними людьми. Ми 
хочемо бути популярними, як кажуть в 
американських фільмах про підлітків;
 в) нам незручно висловити свою 
думку, коли вона відрізняється від 
думки інших. Боїмося не вписатися в 
загально прийняті рамки: «а що скажуть 
люди?»;
 г) прагнемо уникнути конфлікту. Пе-
реживаємо, що хтось обуриться нашій 
відмові і це призведе до напруження і 
навіть руйнації стосунків;
 д) у нас моментально виникає почут-
тя провини: ми ж такі погані, як можемо 
комусь у чомусь відмовити, а якщо лю-
дям треба? Вони ж без нас пропадуть!
 І хоч як це дивно, інструменти гра-
мотних відмов для всіх перелічених ка-
тегорій людей універсальні! 
 Якщо вам це не приємно, не вигід-
но і не подобається робити, не обіцяйте 
того, чого робити не будете. Тоді й не тре-
ба буде відмовляти. 
 Я відвідала 41 країну, і в Чехії почу-
ла дуже показову історію якраз на цю 
тему.
 Жила собі в ранньохристиянські 
часи дівчина на ім’я Староста, доч-
ка короля Португалії та християнка. 
Батько наказав їй вийти заміж за ко-
роля Сицилії — сивобородого войов-
ничого язичника. Свого стратегічно-
го бізнес-пратнера, як би ми сказали 
зараз. Хоч бідолашна дочка плакала і 
просила скасувати цей шлюб, був він 
непохитний. 
 Напередодні весілля Староста у від-
чаї цілу ніч молилася вищим силам, 
щоб вони зробили що завгодно, щоб 
цей шлюб не відбувся. А коли на ранок 
служниці з криками жаху ви бігли з її 
покоїв, виявилося, що за ніч у неї ви-
росли великі чорні вуса і борода.
 Шлюб дійно не відбувся через те, 
що наречений від неї відмовився. А 
жорстокий батько розіп’яв і без того 
спотворену дочку на хресті. 
 І стала вона святою — покрови-
телькою жінок, нещасливих у шлюбі, 
які їздять у Прагу, в монастир Лорет-
та, помолитися дівчині у весільному 
платті з бородою та вусами на хресті. 
 Висновок: чітко вибудовуйте сто-
сунки з людьми ще на самому почат-
ку спілкування. Внесіть ясність, роз-
ставте крапки над «і», не намагайте-
ся наобіцяти золоті гори, тільки щоб 
сподобатися, а потім не знати, як від-
мовити. І не буде у вас розчарувань в 
особистому житті, і не буде конфлік-
тів із клієнтами та роботодавцями.

«У мене є правило»
 Ваше «Нi» — це спосіб позначати 
межі та кордони, які ви встановили. Це 
правила вашого життя, які поважають 
інші. Ви відмовляєте не конкретній лю-
дині на її запит чи прохання. Ви окреслює-
те вашу життєву позицію. Ви так чините 
завжди і стосовно всіх.
 «У мене є правило — не брати на робо-
ту друзів».
 «У мене є правило — ніколи нікому не 
позичати гроші і ні в кого гроші не пози-
чати».
 «У мене є правило — не брати ні в кого 
нічого безкоштовно, щоб потім не бути 
винною. Бо моє правило — я ніколи ніко-
му нічого не винна».
 Можна ще сказати, що те, що від вас 
просять, а інколи просто вимагають, не 
входить у ваші плани і не відповідає ва-
шому баченню. Ви цінуєте цю людину, і 
саме тому чесно і прямо про це повідом-
ляєте. Тоді у майбутньому жодна зі сторін 
не буде розчарована у своїх очікуваннях.

«Поганий та добрий поліцейський»
 Ну хто ж не знає, що в поганого і в доб-
рого поліцейського одна мета — «розколо-
ти» підозрюваного. Тільки один залякує 
і погрожує, а другий співчуває і захищає 
від нападів та агресії свого напарника. Так 
батьки дитини працюють на контрасті — 
як правило, лякають санкціями грізного 
тата.
 А підприємливі клієнти працюють та-
кож у парі: один погрожує піти до конку-
рентів або взагалі поскаржитися, а інший 
вибачається за нього і домовляється про 
покупку на своїх умовах.
 Суть методу в тому, що ви — «добрий 
поліцейський», але змушені під тиском 
третьої сторони — «поганого поліцейсь-
кого» чи певних обставин — відмовити.
 Пише мені одна читачка моєї книги 
«Почніть говорити «Нi» з Києва. Її запро-
сив на роботу приятель і дуже вмовляє, 
щоб вона погодилася. А їй ні сама робота 
не подобається, ні зарплатня не надихає. 
Але ж це приятель, друг сім’ї. Як відмови-
ти, щоб не розсваритися? 
 Тоді ми застосували метод двох полі-
цейських: «Я б із задоволенням попрацю-
вала з тобою, але в мене зараз напружений 
період в особистому житті — чоловік пос-
тійно нарікає, що я мало часу приділяю 
йому і дітям, постійно працюю, він мене 
практично не бачить. Тому не можу бра-
ти на себе ще одну роботу, яка вимагає 
уважного і відповідального ставлення. А 
як інакше працювати над таким цікавим 
проектом, тим більше, коли до мене звер-
нувся мій друг, тобто ти? Тому, хоч як би 
я хотіла, хоч як би мені цей проект подо-
бався, сам розумієш, зараз головне — за-
лагодити тріщину у стосунках із чолові-
ком. А він невблаганний, не дозволяє мені 
і все». 
 Метод спрацював на відмінно. 
 ■ Розкажіть про ситуацію з власного 
життя, коли вам доводилось відмовляти, 
але зберігати добрі стосунки з тією люди-
ною?
 — Багато дівчат не знають, як пра-
вильно відмовити… свекрусі. Я їй сказа-
ла тверде «Нi», і наші стосунки від цього 
тільки виграли. Як? Застосувала у спілку-
ванні з нею секрети переговорів за всіма 
правилами великого бізнесу.
 Моя порада: одразу, якщо сталася 

якась дискомфортна ситуація, обговоріть 
це. Не носіть у собі непорозуміння та об-
рази, не накопичуйте негатив, бо «ви бух» 
рано чи пізно все одно станеться і постраж-
даєте від цього саме ви та ваші стосунки з 
коханим. Cаме на ньому ви будете зрива-
тися в найнедоречніші моменти, від не-
висловлених образ може страждати на-
віть ваш секс.
 Уявіть, що перед вами стоїть клієнт, 
який абсолютно безпідставно говорить, 
що у вас дорого, він бачив дешевше, і 
взагалі ви хапуга та аферистка. Звичай-
но, можна набрати повні груди повітря і 
сказати все, що ви про нього думаєте. Та 
ваша ціль — не сварка та грюкання двери-
ма, ваша ціль — це продаж. І в сімейному 
житті те саме. Ваша мета — домовитися і 
мирно співіснувати. 
 Наводьте правильні аргументи. Їх сек-
рет у тому, що ми говоримо не про себе і 
свою тонку душевну організацію, яку 
свекруха безжально щемить своїми дія-
ми та словами. Говоріть про вашого чо-
ловіка, її сина, як він переживає через те, 
що дві найрідніші жінки в його житті не 
можуть досягти згоди, ображають одна 
одну. А він ходить засмучений, не в змозі 
прийняти нічию сторону, бо однаково лю-
бить вас обох. Cаме тому, щоб він був щас-
ливий, вам потрібно домовитися. 
 ■ Так, Людмило, вам дійсно можна ві-
рити. Ви не лише бізнес-леді, а чудова дру-
жина і мама. А ще у вас дуже романтична 
історія кохання: ви вийшли заміж на 21-й 
день після знайомства і щасливо заміжня 
вже 22 роки. А чи довелося вам казати ко-
мусь «Нi», коли ви так швидко наважили-
ся на такий важливий у житті кожної дів-
чини крок?
 — «Я вже раз хотів одружуватися, 
весілля не відбулося, а обручка залиши-
лася!» — сказав мій коханий, коли ми ви-
рішили одружитися. У нас тоді зовсім не 
було грошей. Мова не йшла про те, щоб 
весілля справляти та вибирати весільні 
наряди, навіть обручки не було за що ку-
пити. 
 Як на моєму місці відреагувала би 
більшість дівчат? Влаштували б сканда-
ли і сльози! А я ще більше його стала пова-
жати — який ощадливий, обручку не ви-
кинув, знав, що згодиться. Я вже тоді вмі-
ла мислити раціонально і дивитися перс-
пективно!
 Отже, для Сергія обручка вже є. Де 
було взяти обручку для мене? Мама мого 
майбутнього чоловіка зняла з пальця свою 
і простягнула мені. «Ця обручка, хоч і ста-
ра та пошарпана, проте вона з хорошого 
золота. Там усередині є гравірування, 
його можна стерти і пошліфувати. Ця об-
ручка переходить із покоління в поколін-
ня нашої родини, бачиш напис «А.Е. 12 

ноября 1858 г». Хто така А.Е., ніхто вже 
не знає, та моя бабця отримала її від своєї 
свекрухи, а я від своєї. І всім вона підходи-
ла за розміром. Поміряй».
 Я одягнула обручку: це був мій розмір! 
А розмір у мене — 18.5. Я міцна дівчина.
 Коли я поділилася цією історією у со-
ціальній мережі, мене просто завалили 
коментарями. Люди писали: як я могла 
погодитися виходити заміж із чужими об-
ручками та наводили купу страшних при-
кладів, чому це робити не можна! А я ска-
зала «Нi» забобонам і упередженням — і 
не помилилася!
 І тепер за нашими з чоловіком плечи-
ма — 22 роки подружнього життя, чудова 
дочка, якою ми нескінченно пишаємося. 
Побудовані з нуля три бізнеси та 41 краї-
на, яку ми відвідали разом.
 ■ А чи можна сказати «Нi» клієнту? 
Адже він «завжди правий»! 
 — Ще й як! 
 Уявіть, ви все показали, розказали, ви-
били у керівництва всі можливі знижки, 
розглянули такий і такий пакети, а все не 
те, не так, не сюди, не туди. Ви вже схуд-
ли перед цим клієнтом та зненавиділи ту 
годину, коли він зайшов до вашого офісу. 
 Вам уже все одно — купить він чи не 
купить, тільки щоб скоріше пішов і ли-
шив вас у спокої. Знайома картина?
 Тільки найскладніше в тому, що клієнт 
не йде. Сидить перед вами, щось говорить 
та ще і дратується. Що робити в такій си-
туації? А насправді все так: ви непродук-
тивно витрачаєте свій робочий час, нерви, 
гроші, які могли б заробити, працюючи з 
іншими клієнтами. Тільки ви натягнуто 
посміхаєтесь, свято пам’ятаючи сумнівну 
істину про клієнта, який завжди має ра-
цiю.
 Рiч у тiм, що люди — це істоти, які люб-
лять правила. Вони прагнуть їх несвідомо, 
як діти. Всі книжки з виховання дітей пи-
шуть, що нашим малюкам просто необхід-
ні рамки. Їм просто необхідне тверде бать-
ківське слово, чітке окреслення, що мож-
на, чого ні, а що — в жодному разі. І якщо 
ви дитину не «построїли» після якоїсь за-
бороненої витівки, в неї можуть початися 
психологічні проблеми через розгубленість 
і відсутність орієнтирів.
 Так ось такі клієнти — це діти, якi 
не змогли вирости. Їм потрібні правила, 
якщо ви їх не озвучуєте, вони вам не дові-
ряють і нервуються. Найкращий спосіб 
роботи з такими проблемними клієнтами 
— так звана «імітація відмови від клієн-
та».
 «Іване Івановичу! Ми з вами розгляну-
ли всі можливі варіанти нашої співпраці. 
І жоден із них вам, на жаль, не підійшов. 
Тому, знаючи, наскільки ви зайнята лю-
дина, я вас більше не затримую. Мож-
ливо, вам варто подивитися в інших міс-
цях».
 Я цю техніку дуже активно практи-
кую. І що ви думаєте відповідають 90% 
складних клієнтів?
 — Та ви що!  Та чого ви зразу так! Та 
я тільки запитав! Та мені все підходить, 
не хочу я нікуди йди. Якщо ви зайняті, то 
так і скажіть, давайте угоду, я все підпи-
шу.
 ■ Знаю, що ви зараз працюєте над но-
вою книгою. Як створюється новий бест-
селер ?
 — Так, робоча назва «Право бути со-
бою — ви #бренд». Цю книгу, як і попе-
редню, я пишу всюди: на коліні, в ресто-
рані, в поїзді, в перукарні. Пишу в теле-
фоні в нотатках. До речі, зараз під час на-
шої розмови, в мене виникла купа ідей!
 ■ Традиційно — побажання читачам 
«України молодої» від експерта з прода-
жів, переговорів i грамотних відмов Люд-
мили Калабухи.
 — Не бійтеся відмовляти! Нас тримає 
у полоні cиндром «хороших дівчаток i 
хлопчиків», які все життя слідують хиб-
ним настановам своїх батьків. Нас із ди-
тинства вчили бути ввічливими, чемни-
ми, ніколи не ставити іншу людину в не-
зручне становище та ніколи не відмовля-
ти тим, хто просить. Тільки от життя нас 
вчить, що якщо ми будемо постійно ком-
фортними, безвідмовними та зручними 
для інших, то станемо дуже дискомфор-
тними для себе та своїх рідних. 
 Давно пора почати жити власними 
мріями, а не рішеннями та проблемами 
інших людей. Почніть говорити «Нi»! І 
буде вам щастя, гроші й кохання! ■

СЕКРЕТИ УСПІХУ

Людмила Калабуха: Почніть говорити «Нi» 
— і буде вам щастя, гроші й кохання
Книга львів’янки про мистецтво відмов завойовує серця як читачів, так і критиків 
по всіх книгарнях України та за її межами

■

Дар’я БАВЗАЛУК

Згідно з Всеукраїнським рейтингом «Краща книжка 2017», книга бізнес-тренера зі 
Львова «Почніть говорити «Нi» увійшла у 10 кращих книг у категорії «Бізнес/ еконо-
міка/ успіх» i без будь-якої платної реклами шість тижнів трималася у топ-продажах 
по всіх книгарнях України.
Ексклюзивно для читачів «України молодої» авторка бестселера «Почніть говорити 
Ні» Людмила Калабуха розповіла про те, як грамотно відмовляти, викликати повагу 
та уникати конфліктів.

Людмила Калабуха.❙
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Євдокія ФЕЩЕНКО

 У Києві, у Великій залі Національ-
ної музичної академії імені Петра Чай-
ковського, відбулася прем’єра поста-
новки за творами 20 підлітків — учас-
ників третього мистецько-соціально-
го проекту Class Act: Схід—Захід. Юні 
драматурги зі сходу та заходу України 
(Авдіївка та Чоп) написали 10 коротких 
п’єс і поставили на сцені виставу із зір-
ками українського театру та кіно Рим-
мою Зюбіною, Олексієм Вертинським, 
В’ячеславом Довженком, Анною Кузі-
ною, Романом Ясіновським, Тетяною 
Міхіною і відомим телеведучим Майк-
лом Щуром. Головним режисером про-
екту став Максим Голенко, музику до 
вистави створив дует кінокомпозиторів 
Антон Дегтярьов та Володимир Бабуш-
кін Ptakh_Jung.
 Проект Class Act: Схід — Захід 
2018, який реалізується вже втретє, 
тривав десять днів — із 23 червня по 
3 липня. Кураторкою проекту є ук-
раїнський драматург та сценарист-
ка Наталя Ворожбит, відома, зокре-
ма, фільмом «Кіборги». У пошуках ге-
роїв команда проекту цієї весни прове-
ла тиждень у школі №4 прифронтового 
міста Авдіївка, розташованого побли-
зу зруйнованого Донецького аеропор-
ту; а також у школі №1 міста Чоп, що 
на кордоні зі Словаччиною та Угорщи-
ною. Діти отримали завдання написати 
твори, за якими і були обрані учасни-
ки. Потім писали свої п’єси під керів-
ництвом Наталії Ворожбит та шотланд-
ського драматурга Ніколи МакКарт-
ні. Також у соціальному проекті взя-
ли участь драматурги Ольга Мацюпа, 
Павло Ар’є, Марина Смілянець, Джек 
Кловер.
 «Ми прагнемо зацікавити дітей те-
атром, залучити до нього та зламати їх-
ній стереотип, що театр — це нецікаво. 
Засобами театру ми хочемо допомогти 
дітям зі сходу, що стали свідками бо-
йових дій, пережити отримані трав-
ми», — говорить куратор проекту На-
таля Ворожбит.
 Основною метою проекту є налагод-
ження діалогу між жителями Західної 
та Східної України. Підлітки з при-
фронтового міста на Донеччині та при-
кордонного Чопа змогли відчути, що 
їхні думки та точка зору справді важ-
ливі для дорослих.
 Римма Зюбіна у Class Act: Схід — 
Захід із самого початку проекту в 2016-
му. «Я народилася в Ужгороді, пре-
красно знаю Закарпаття і його особли-
вості, — розповідає акторка, яка втретє 
брала участь у проекті. — Коли дізна-
лась, що цього року захід представля-
тиме саме ця область, то порадила ку-
раторці проекту Наталці Ворожбит об-
рати дітей з угорської чи румунської 
школи. Якщо взяти українські тери-
торії з компактним проживанням угор-
ців — Виноградівський, Берегівський 
райони — нам там працювати і пра-
цювати. Там люди живуть своїми те-
риторіальними громадами. Майже 
не розмовляють ні російською, ні ук-
раїнською. Вони відокремлені від сус-
пільно-політичного життя України. Я 
не впевнена, що всі з них знають, хто 
Президент в Україні. Вони дивляться 
угорське телебачення, вони розмовля-
ють угорською мовою у школах, у селі, 
в церкві чують службу угорською мо-
вою. Те саме і з румунами Закарпаття. 
І ми маємо там таку бомбу уповільне-
ної дії, як у Криму і на Донбасі, я завж-
ди про це кажу. Цього року до участі у 
проекті обрали дітей із прикордонно-
го Чопа. А вони, окрім проблем, які я 
озвучила, ще гарно знайомі з темами 
контрабанди і заробітчанства. Class 
Act: Схід — Захід — це справа моєї 
совісті, мого серця. Це абсолютно во-
лонтерський проект, у якому ми пра-
цюємо не за гонорари і не за якісь піа-
ри».
 Роман Ясіновський на проекті теж 
не новачок. Він каже: «Уже третій рік 
підряд Class Act: Схід — Захід, і третій 
рік я беру в ньому участь. Спитаєте 
чому? По-перше, проект став імідже-
вим, він уже не шукає акторів, а вони 
самі хочуть сюди потрапити. По-дру-
ге, це об’єднання країни, коли діти з 

різних регіонів об’єднуються спільною 
метою. І по-третє, за ці роки Class Аct 
став для мене місцем сили, в яке хо-
четься повертатися знов і знов».
 «У цей Class Act зібралися кращі 
люди, яких я знаю! — ділиться вражен-
нями акторка Юлія Линник. — Наталя 
Ворожбит нескінченна, неземна, люб-
лю. Бо все це — навколо неї. Усвідо-
мила на фіналі масштаб проекту Class 
Act. Якби його метою була лише виста-
ва — то все це не мало б жодного сенсу. 
Тут більше, глибше і суттєвіше».
 Вдруге у Київ приїздила Нікола 
МакКартні — засновниця Class Act та 
професорка Школи літератури, мов та 
культур у Единбурзькому Університеті 
(School of Literatures, Languages and 
Cultures, University of Edinburgh).
 «Class Act, провідний освітній проект 
Traverse Theatre в Единбурзі, є частиною 
моєї душі, — констатує Нікола МакКарт-
ні. — Дуже приємно, що мене вже вдруге 
запросили взяти участь у Class Act: Схід 
— Захід, тому що минулого разу, коли я 
була частиною проекту у 2016 році, Ук-
раїна та її молодь також вкрали частину 
моєї душі. Гадаю, це буде вже мій трид-
цятий Class Act. Я проводила цей проект 
у різних країнах світу.
 Чому я так сильно люблю це? Три 
причини: це про історії; це про молодь; 
це про трансформаційну силу театру. 
Ми всі знаємо, що історії, які ми роз-
повімо про себе та про інших людей, є 
потужними механізмами — вони мо-

жуть нас налякати або сповнити надії, 
вони можуть творити або знищувати. 
Class Act змушує нас замислитись над 
історією та її силою. Молоді люди — 
це майбутнє світу, і він зараз пережи-
ває дуже темні часи. Але кожен новий 
Class Act дарує надію на краще майбут-
нє, тому що молоді люди все ще мають 
мрії. Зрештою, Class Act завжди все 
змінює: він впливає на підлітків, що 
стали учасниками проекту; він часто 
трансформує залучених до проекту те-
атральних діячів; і він завжди, завж-
ди змінює мене на краще. Я дуже схви-
льована своїм поверненням до України 
і можливістю знову змінити себе».
 Наприклад, одна з міні-вистав — 
«Як здихатись дядька». Автори: Анас-
тасія Зикова, 14 років, з Авдіївки, та 
Валентин Кравчак, 15 років, із Чопа. 
Режисер — Дмитро Захоженко, ху-
дожник — Маша Хомякова. Серед ви-
конавців ролей — телеведучий Майкл 
Щур і відомі актори Олексій Вертинсь-
кий (Молодий театр), Віталий Ажнов 
та Лілія Цвелікова (театр «Золоті во-
рота»).
 У фіналі прем’єрної вистави Class 
Act: Схід — Захід 2018 усі присутні на 
сцені актори, режисери та учасники 
проекту підняли таблички із написом 
#freesentsov. Із 14 травня незаконно 
ув’язнений у Росії український режисер 
та драматург Олег Сенцов оголосив без-
строкове голодування із вимогою звіль-
нити всіх українських політв’язнів, 
яких утримує російська влада. ■

ПРЯМА МОВА

Діє і об’єднує
Наталка ВОРОЖБИТ, драматург і куратор про-
екту Class Act: Схід — Захід:
 — Із цим британським форматом я знайома 
давно, але в Україні ми почали його робити тіль-
ки три роки тому. Нагадаю коротко, що це за та-
кий Class Act, який часто називають Class Art, що, 
по суті, теж вірно, але не так точно, бо аct — це 
«діяти».
 Ми відбираємо двадцять підлітків із різних 
регіонів України, привозимо їх до Києва, під кура-
торством професійнийх драматургів вони пишуть 
п’єси, потім професійні режисери і актори став-
лять їх на великій сцені. 
 Чому ми це робимо? 
 Це спосіб знайти потенційних драматургів у 
драматичних місцях нашої країни. 
 Написання п’єс, проговорювання важливих 
тем має творчий і терапевтичний ефект, підвищує 
самооцінку підлітка. 
 Це спосіб відкрити один одному схід і захід 
України, зруйнувати стереотипи, які поселені в на-
ших головах телебаченням, вихованням тощо.
 Це популярізація соціальних проектів. Ми ба-
чимо, як добре працює цей формат, і хочемо, щоб 
його підхопили інші творчі люди по всій Україні. 
Клас Акт може бути різним, у межах однієї школи 
і одного міста, в поєднанні різних міст і шкіл, це 
однаково важливо завжди. Ми закликаємо колег 
робити Клас Акт, а ми поділимося інструментами 
і досвідом.
 Це спосіб об’єднати різних акторів і режисерів 
на одному майданчику. 
 Клас Акт — діє і об’єднує.

■
Роман Ясіновський.❙

ЧАС «Т»

Місце сили сходу і заходу
Римма Зюбіна і Майкл Щур з підлітками з Авдіївки і Чопа показали спільну постановку

■

Усі учасники Class Act: Схід — Захід 2018 (у центрі — Римма Зюбіна) вимагали звільнити режисера Олега Сенцова з російської в’язниці.❙

На сцені проекту актором став і телеведучий Майкл Щур.
Фото зі сторінки Class Act: Схід — Захід у «Фейсбуці».

❙
❙
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«Неймар може покласти край домінуванню Мессі і Роналду. Чемпіонат 

світу матиме визначальне значення при виборі кращого гравця планети. 
Думаю, що «Золотий м’яч» у 2002 році я отримав саме завдяки перемозі 

Бразилії на чемпіонаті світу».
Роналдо
колишній форвард збірної Бразилії з футболу

УКРАЇНА МОЛОДА

Оксана ПРОДАНЧУК

 Футбольний марафон під на-
звою XXI чемпіонат світу вихо-
дить на фінішну пряму: коло 
претендентів на Кубок світу зву-
зилося до восьми команд. Остан-
ньою збірною, котра долучила-
ся до когорти чвертьфіналістів, 
стала англійська. Молоді, на-
полегливі, амбітні «леви», очо-
лювані 47-річним Гаретом Са-
утгейтом, вперше за останні 12 
років вивели свою національну 
збірну до чвертьфіналу ЧС.
 Водночас не буде серед «топ-
вісімки» команд ЧС-2018 ко-
лективів двох найкращих фут-
болістів планети останнього де-
сятиріччя. Відверто бліда збір-
на Аргентини разом з Ліонелем 
Мессі поступилася Франції, сам 
же п’ятиразовий володар «Золо-
того м’яча» залишився без голів 
у четвертому поспіль «плей-оф» 
«мундіалю». А команда кращо-
го футболіста планети останніх 
двох років Кріштіану Роналду, 
котрий, до слова, також не має 
жодного забитого голу в «плей-
оф» чемпіонатів світу, відпра-
вили додому уругвайці.
 Після раннього синхронно-
го вильоту аргентинців та пор-
тугальців з «мундіалю»-2018 
у футбольній спільноті актив-
но почали ширитися думки про 
кінець ери Мессі та Роналду.
 А головною несподіванкою 
«плей-оф» нинішнього плане-
тарного форуму все ж варто вва-
жати сенсаційний виліт збірної 
Іспанії, котра в серії післямат-
чевих 11-метрових ударів про-
грала команді-господарці тур-
ніру, котра, до речі, вперше в 
своїй історії грає на чемпіонаті 
світу «матчі на виліт». Цікаво, 
що далеко не у всіх вкладається 
в голові такий підсумок іспано-
російського двобою. Але, попри 
численну кількість припущень 
і здогадок, відповідати за «див-
ний» результат, у першу чергу, 
мають іспанські збірники, котрі 

не змогли показати гідний рі-
вень футболу на ЧС у Росії, та 
президент Королівської федера-
ції футболу Іспанії Луїс Рубіа-
лес, який за день до старту «мун-
діалю» змінив головного трене-
ра «червоної фурії».
 Неабияку жагу до перемо-
ги в 1/8 фіналу продемонстру-
вали бельгійці, котрі, поступа-
ючись по ходу матчу (0:2) ко-
манді Японії, спромоглися на 
«камбек» і в компенсовані ар-
бітром хвилини вирвали пере-

могу й путівку до наступного 
раунду ЧС.
 Протистояти підопічним Ро-
берто Мартінеса у чвертьфіналі 
буде збірна Бразилії. «Пента-
кампеони» виявилися сильні-
шими за Мексику — 2:0. Від-
крив рахунок у матчі зірковий 
нападник «ПСЖ» Неймар, для 
котрого цей гол став першим 
у кар’єрі в «плей-оф» «мун-
діалів». Виходить, що за цим 
показником Неймар обійшов 
Роналду та Мессі, які, зігравши 

на чотирьох чемпіонатах світу, 
так і не спромоглися жодного 
разу відзначитися у «матчах на 
виліт» ЧС. Легендарний бра-
зилець Роналдо впевнений, що 
цей факт допоможе його спів-
вітчизнику виграти «Золотий 
м’яч» і перервати гегемонію 
Мессі та Роналду.
 «Неймар може покласти 
край правлінню Мессі і Ронал-
ду. Чемпіонат світу матиме виз-
начальне значення при виборі 
кращого гравця планети. Ду-

маю, що «Золотий м’яч» у 2002 
році я отримав саме завдяки пе-
ремозі Бразилії на чемпіонаті 
світу», — сказав Роналдо піс-
ля перемоги Бразилії над мек-
сиканцями.
 Приєдналася до числа чверть-
фіналістів національна збірна 
Швеції, яка мінімально перег-
рала команду Швейцарії. Далі 
на шляху підопічних Янне Ан-
дерсона чекає команда Англії, 
якій уперше за весь час участі на 
«мундіалях» підкорилася серія 
післяматчевих пенальті. А фор-
вард «левів» Гарі Кейн, реалізу-
вавши в основний час поєдинку 
проти колумбійців третій на по-
точному «мундіалі» пенальті, з 
шістьма голами зміцнив своє лі-
дерство в бомбардирській гон-
ці на ЧС-2018. Родоначальни-
ки футболу нарешті змогли по-
долати закляття «серії пеналь-
ті» та стали на крок ближчими 
до омріяного трофею. До слова, 
востаннє англійці вигравали ве-
ликий турнір у далекому 1966 
році. 
 Раунд 1/8 фіналу приніс 
прихильникам гри мільйонів 
чимало сюрпризів, але на цьо-
му вони не закінчуються. Після 
вильоту лідерів світового та єв-
ропейського футболу на «мун-
діалі» в Росії залишилося лише 
три команди з «топ-10» рейтин-
гу ФІФА. ■.

Олексій ПАВЛИШ

 Після трьох ігрових днів в одиночно-
му розряді третього в сезоні турніру «Вели-
кого шолома» залишилась лише одна ук-
раїнка — Леся Цуренко. У першому колі 
34-та ракетка світу обіграла угорку Тімею 
Бабош (7:5, 6:2), а її суперниця у другому 
раунді — чешка Барбора Стрицова.
 Головна ж надія українських фанатів 
та одна з «тіньових» фавориток трав’яного 
«шолома» Еліна Світоліна, нагадаємо, сен-
саційно поступилась 57-й ракетці планети, 
німкені Тетяні Марії — 6:7, 6:4, 1:6. Еліна, 
щоправда, ще має шанс виправитися піс-
ля провалу «в одиночці» — у міксті вона 
зіграє в тандемі з титулованим французь-
ким «парником» Ніколя Маю. У старто-
вому поєдинку їм протистоятимуть мек-
сиканець Сантьяго Гонсалес та американ-
ка Ракель Атаво.
 Виступлять у міксті і сестри Кіче-
нок — Людмила у дуеті з Артемом Сіта-
ком із Нової Зеландії у першому матчі зу-
стрінеться з представниками Хорватії 
Антоніо Шанчічем і Петрою Мартіч, а 
Надія і новозеландець Маркус Даніел — 
із французом Уго Нісом і японкою Суко 
Аоямою.

 Численним буде українське представ-
ництво і у парному розряді. Надія Кіче-
нок уже встигла пробитись до другого ра-
унду, разом із австралійкою Анастасією 
Радіоновою обігравши російсько-авс-
тралійський дует Павлюченкова/Стосур 
— 6:2, 6:4. 
 Реабілітуватися за ранній виліт з «оди-
ночки» спробують Катерина Бондаренко, 
яка, нагадаємо, у двох сетах програла чеш-
ці Шафаржовій (4:6, 4:6), та Катерина Коз-
лова, котра поступилась американці Бреді 
(2:6, 7:6, 6:2). Чемпіонка Australian Open-
2008 Бондаренко спробує зачепитися за 
трав’яний титул із сербкою Александ-
рою Круніч, а Козлова виступить у парі зі 
швейцаркою Беліндою Бенчіч.
 Ще одна українська «парниця» — Оль-
га Савчук — разом з американкою Ріск 
стартує на турнірі проти дуету Дабровскі/
Іфань (Канада/Китай).
 Не так багато представників вітчиз-
няного тенісу у чоловічій сітці. Після 
п’ятисетового трилеру з португальцем 
Жоао Соузою у першому матчі (6:3, 6:3, 
5:7, 1:6, 6:4)  Сергій Стаховський програв 
представнику США, одинадцятому сіяно-
му Сему Куеррі — 6:7, 3:6, 3:6. «Не можу 
сказати, що я мав вигравати, але програв. 

У мене були шанси, але у важливих мо-
ментах матчу Сем зіграв краще зе мене», 
— прокоментував поразку Стах.
 Основні ж фаворити чоловічого турні-
ру, окрім бельгійця Давіда Гоффена і бол-
гара Грегора Дімітрова (№9 і №6 ATP), 
поки йдуть без втрат. Головний претендент 
на титул — восьмиразовий чемпіон Уїмбл-
дона Роджер Федерер — упевнено пробив-
ся до третього кола, здолавши у трьох се-
тах словака Лукаша Лацко (6:4, 6:4, 6:1).
 Не обходиться без сенсацій у жінок 
— у першому ж раунді, окрім Світоліної, 

вилетіли ще три представниці «топ-10» 
— фіналістка Roland Garros-2018 Слоан 
Стівенс, шоста ракетка планети Каролін 
Гарсія та дворазова тріумфаторка турні-
ру Петра Квітова. У другому колі програ-
ла і переможниця цьогорічного Australian 
Open Каролін Возняцкі.
 Натомість без проблем вийшли до тре-
тього раунду сестри Уїльмс, у яких на двох 
— сім титулів «в одиночці» трав’яного 
«шолома». Вінус у другому матчі обіграла 
румунку Дуглеру — 4:6, 6:0, 6:1, а Серена 
— болгарку Вікторію Томову (6:4, 6:1). ■

ТЕНІС

Надія на пару
Українці невдало виступають «в одиночці» Уїмблдона, 
але мають численне представництво у парі

■

ФУТБОЛ

Зміна авторитетів
На чемпіонаті світу-2018 залишилося лише три з десяти перших 
збірних рейтингу ФІФА

■ ТАБЛО

 Чемпіонат світу — 2018. 
«Плей-оф». 1/8 фіналу. Бра-
зилія — Мексика — 2:0 (Неймар, 
51; Роберто Фірміно, 88), Бельгія — 
Японія — 3:2 (Вертонген, 70; Фел-
лаїні, 74; Шадлі, 94 — Харагучі, 48; 
Інуі, 52), Швеція — Швейцарія — 
1:0 ( Форсберг, 67), Колумбія — Ан-
глія — 1:1 (по пен. 3:4; Міна, 93 — 
Кейн, 57 з пенальті).
 У чвертьфіналі гратимуть: Уруг-
вай — Франція, Бразилія — Бельгія, 
Росія — Хорватія, Швеція — Англія.

■

Пропустивши два попередні «мундіалі», на ЧС-2018 збірна Швеції без своєї головної зірки 
Златана Ібрагімовича пробилася до чвертьфіналу.
Фото з сайта www.dfb.de.

❙
❙
❙

Дощ завадив Лесі Цуренко вчасно зіграти поєдинок другого кола Уїмблдона 
проти Барбори Стрицової.
Фото з сайта xsport.ua.

❙
❙
❙
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 Чоловік і дружина скандалять:
 — Беру свої слова назад.
 — Ти вирішив вибачитися?
 — Ні! Я придумав нові!

* * *
 — Абраме, чого ти такий задо-
волений?
 — Тещу проводжав.
 — А чого обличчя брудне?
 — Цiлував потяг.

* * *
 Сiмейний обiд. Теща каже зя-
тевi:
 — Синку, вiдрiж, будь ласка, 
ковбаси, скiльки не шкода.
 — Мамо, я не вмiю так тонко 
нарiзати.

* * *
 — Скажіть, будь ласка, а чого 
в генерала на цьому пам’ятнику така 
дивна поза?
 — Розумієте, запланували кін-
ну статую, але потім на коня грошей 
не вистачило.

* * *
 Дівчина вирішила розлучитися 
зi своїм хлопцем, бо вiн постiйно її 
виправляв. Вона прийшла до нього 
додому і сказала:
 — Едіку, нам потрібно серйозно 
поговорити.
 — Мене звати Юра.
 — Ось бачиш, хоч що б я сказа-
ла, тобі все не так.

По горизонталі:
 1. Людина, яка вперше пробує себе 
у якійсь справі. 7. Друге за величиною 
місто Литви. 8. Озеро на кордоні Перу і 
Болівії. 10. Дикий гімалайський бик. 11. 
Священний птах Стародавнього Єгипту, 
чия голова прикрашала бога мудрості 
Тота. 14. «Руки» краба чи рака. 17. Ту-
рецька назва албанця, яка знайшла ві-
дображення в назві твердих сортів пше-
ниці. 19. Місто на Львівщині, де розта-
шований один із військових полігонів 
ЗСУ. 20. Країна в Східній Азії, з якою 
воювала Америка. 22. Категоричне про-
хання, яке не допускає заперечень. 25. 
Німецька клініка, в якій свого часу лі-
кувалася Юлія Тимошенко. 26. Літера-
знак давньогерманського алфавіту, якій 
приписують містичну силу. 29. Знаме-
нитий замок-в’язниця, куди запротори-
ли Едмона Дантеса з роману Олексан-
дра Дюма «Граф Монте Крісто». 31. 
Довгі беззмістовні балачки. 32. Зоре-
пад або судно на підводних крилах. 33. 
Американський штат.
По вертикалі:
 1. «Тешуть теслі з срібла сани, сте-
леться сніжиста путь. На тих санях в 
синь незнану ... Боже повезуть». (Бог-
дан-Ігор Антонич). 2. Стара назва До-
нецька. 3. Давньоєгипетська богиня 
вітру, невидимих сил і ритуалів. 4. Про-
цес виготовлення тканини. 5. Суддівсь-
ка колегія конкурсу. 6. Спір, побитися об 
заклад. 9. Син Дедала, який надто ви-
соко піднявся до сонця і втратив кри-

ла. 12. Деталь ткацького верстата, що 
нагадує гребінь у рамці. 13. Українська 
поетка, директор «Видавництва Старо-
го Лева». 15. Відомий український поет 
і перекладач. 16. Офіційна мова Ізраї-
лю, відроджена з мертвих. 17. Військо-
ва розвідка Третього рейху. 18. Ім’я ук-
раїнського радянського письменника, 
автора романів «Переяславська Рада» 
та «Помилка Оноре де Бальзака». 21. 
Священний текст в індуїзмі, що вимагає 
багаторазового повторення. 22. Млин, 
з яким воював Дон Кіхот. 23. Один із 
найбільших українських книжкових яр-
марків. 24. Автор повісті «Багряні вітри-
ла». 27. Мережа нових таксі, де можна 
розраховуватися безготівкою. 28. Дав-
ньогрецький бог війни. 30. Інспектор, 
який переслідував Філеаса Фогга, в 
романі Жюля Верна «Навколо світу за 
80 днів». ■
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Адреналіна ШУГАЙ

 Відома шотландська співачка і учас-
ниця групи Eurythmics Енні Леннокс 
у свої 63 роки стала першою жінкою-
ректором Каледонського університету 
в Глазго. Церемонія інавгурації почес-
ного ректора відбулася в понеділок на 
університетському кампусі. Цей пост в 
університетах Шотландії є більше цере-
моніальним, однак номінально почес-
ний ректор є главою вишу і може впли-
вати на його життя, наприклад на при-
значення наукових ступенів. 
 Пікантність ситуації полягає в 
тому, що в пані ректорки немає навіть 
вищої освіти. Співачка навчалася в Ко-
ролівській музичній академії в Лон-
доні, проте диплома так і не отримала 
— раптово покинула навчання усього 
за пару тижнів до його закінчення. Та 
Енні не сумнівається, що впорається з 
обов’язками. «Хоч у мене немає науко-

вого ступеня, я є почесним випуск-
ником школи життя, — каже жін-
ка. — Я родом із сім’ї працелюб-
них шотландців і виросла в епоху, 
коли молоді жінки з робітничого 
класу з університетським ступе-
нем були такі ж рідкісні, як кен-
гуру в Антарктиді!». 
 За роки своєї кар’єри Енні 
добилася багатьох успіхів. У 
її творчому доробку — «Ос-
кар», «Золотий глобус», чотири 
«Греммі» і рекордні вісім «BRIT 
Awards». Їй присвоєно титул 
«Найуспішнішого музиканта Ве-
ликобританії». «Я хотіла б, аби 
мої батьки, дідусі і бабусі були 
сьогодні тут, щоб їх перепов-
нювала гордість за мене. І 
це певним чином — доказ 
того, що дива трапляють-
ся», — додала під час це-
ремонії Леннокс. ■

з 9 до 15 липня
 Овен (21.03—20.04). Мину-

лого тижня ви працювали як бджіл-
ка. Але новий тиждень стане не за-
вершенням, а початком нового шля-
ху. Самотність вам не загрожує, ба-
гато хто хоче бути у вашiй командi. 
Чарівність і здоровий глузд притя-
гують до вас людей.
 Дні: спр. — 12; неспр. — 13.

 Телець (21.04—21.05). Будь-
те готові до того, що у вашому житті 
з’явиться не зовсім звичайний друг. 
Ця людина змусить вас по-новому 
подивитися на багато речей. Мож-
ливi несподiванi сюрпризи.
 Дні: спр. — 13; неспр. — 15.

 Близнюки (22.05—21.06). 
Стара дружба пройде перевірку на 
міцність. Людина, в якiй ви сумніва-
лися, прийде на допомогу саме тоді, 
коли потрібно. У вихiднi вас запро-
сять на вечiрку.
 Дні: спр. — 9; неспр. — 11.

 Рак (22.06—23.07). Особисте 
життя може виявитися непростим. 
Ви опинитеся в ситуації, де збереть-
ся докупи все, що дратувало досить 
довгий час. Вибух емоцій не приму-
сить себе чекати, партнери не захо-
чуть піти на поступки.
 Дні: спр. — 15; неспр. — не-
має.

 Лев (24.07—23.08). Ви мо-
жете розраховувати на новий жит-
тєвий поворот, особисте зростання, 
вдосконалення та розвиток. Зiрки 
обiцяють успiх тим, хто зможе від-
мовитися від буденності та рутини.
 Дні: спр. — 10; неспр. — 12.

 Діва (24.08—23.09). Ви не 
віддасте своє щастя в руки мінливо-
го випадку, а куватимете його самі. 
Активність і гнучкий розум — ваші 
вірні союзники в кар’єрному зрос-
танні, а чарівність та артистизм візь-
міть у помічники.
 Дні: спр. — 13; неспр. — 15.

 Терези (24.09—23.10). Ви 
відчуватимете за собою міцну сті-
ну в особі близьких людей і від цьо-
го станете впевненішi в собі. Тиж-
день відкриє нові перспективи, ро-
бота над якими зажадає нових на-
вичок і знань.
 Дні: спр. — 11; неспр. — 14.

 Скорпіон (24.10—22.11). Ви 
чудові стратеги й актори. Ці дві якості 
допоможуть зробити запаморочливу 
кар’єру. Точно розрахувавши всі дії 
та передбачивши відповідні кроки 
начальства, ви ненав’язливо натяк-
нете про пiдвищення на посадi.
 Дні: спр. — 14; неспр. — 15.

 Стрілець (23.11—21.12). У 
першій половині тижня ви активно 
працюватимете з колегами з інших 
міст або країн. Можливо, це вима-
гатиме більше часу і коштів, ніж ви 
передбачали. Тож слід заздалегідь 
усе обміркувати та прорахувати.
 Дні: спр. — 10; неспр. — 11.

 Козеріг (22.12—20.01). Роз-
ширення справи триває, вiдповiд-
но, триватимуть і складні заходи, 
пов’язані з ремонтом офісу та пов-
ним оновленням бізнесу. Багато що 
залежатиме від коханої людини.
 Дні: спр. — 13; неспр. — 14.

 Водолій (21.01—19.02). Ско-
ристайтеся порадою друзiв, якщо 
не впевнені в правильності рішення 
перейти на іншу роботу або вклас-
ти гроші в ризиковану справу. Від 
штурму кар’єрних висот улітку кра-
ще відмовитися, а ось заповнити 
прогалини в освіті — саме час.
 Дні: спр. — 9; неспр. — 10.

 Риби (20.02—20.03). У вас 
з’являться хороші можливості 
та перспективи, які потребувати-
муть нових знань і великої роботи 
над собою. Не виключені пропози-
ції, пов’язані з закордонними ком-
паніями. ■
 Дні: спр. — 11; неспр. — 13.

7—8 липня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, мiсцями невеликий короткочасний дощ, 
гроза. Вiтер захiдний, 3-8 м/с. Температура вночi +14...+16, удень 
+24...+26. Пiслязавтра температура вночi +14...+16, удень +24...+26.

Миргород: невеликий короткочасний дощ, гроза. Уночi +18...+20, 
удень +29...+31.
Вiнниця: невеликий короткочасний дощ. Уночi +16...+18, удень 
+26...+28.
Одеса: невеликий короткочасний дощ, мiсцями гроза. Уночi 
+23...+25, удень +28...+30.

5 липня температура води на узбережжi Чорного та Азовського 
морiв становила 21-26 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 20.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, невеликий короткочасний 
дощ. Трускавець: уночi +14...+16, удень +21...+23. Моршин: уночi 
+14...+16, удень +21...+23.

ІРОНІЯ ДОЛІ

Ректор 
без вищої освіти
Енні Леннокс очолила університет у Глазго

■

Енні Леннокс.❙

ПОРАДИ АСТРОЛОГА■
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