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Чиї ви, хлопці, 
будете? 
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Мавпочок на Хрещатику тримають у ланцюгах.
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Десерт із «Колосом»
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Жертви самоізоляції

РИМА ТИЖНЯ

Містечкова пригода
Олександр ІРВАНЕЦЬ

Тільки не це! Тільки не це! 
Наше містечко вже не райцентр! 
Долар в обмінках дешевший на цент, 
Якщо містечко уже не райцентр. 
Падає в маслі жиру процент, 
Якщо містечко вже не райцентр. 
Вмить на базарі дешевше яйце, 
Якщо містечко уже не райцентр. 
І ковбаси уже тонше кільце, 
Якщо містечко вже не райцентр. 
Й не побудують у нас «Епіцентр», 
Якщо містечко вже не райцентр. 
І ані Винник, ні Фіфті Цент 
До нас не приїдуть, бо ми не райцентр. 
Онде Микола під’їхав під церкву. 
Він до райцентру гонить цистерну. 
— Дядьку Миколо! Ось свіже сальце! 
Ви підвезіть нас за це у райцентр!

■

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,686 грн 

1 € = 32,469 грн

1 рос. руб. = 0,382 грн

Мавпочко, 
ти вільна

Київрада вирішила обмежити жорстоке 
поводження з тваринами у столиці 
і використання їх 
для фото- та відеопослуг
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«Нас вразила точність передачі усіх штрихів портрета поета». 

Лана Вєтрова 
керівник Національного реєстру рекордів України

УКРАЇНА МОЛОДА

гривень
заплатили бійцям 

ЗСУ за знищену техніку РФ на Донбасі з 
початку 2019 року, зазначається на сай-
ті Міноборони України.

2 млн віз

до Польщі отримали українці в першому півріччі 
2020-го, повідомили в МЗС сусідньої країни.

випускників 
шкіл

провалили ЗНО з української мови та історії 
України, за статистикою Українського центру 
оцінювання якості освіти.

вчителів
в Україні можуть 

поповнити лави безробітних, бо їх нібито 
більше, ніж потрібно, заявив заступник 
глави  Мінфіну Роман Єрмоличев.

українців
офіційно прожи-

вають у Туреччині, підрахували в Головному 
управлінні міграційної служби Туреччини.

270 тис. 360 32 тис. 16,5 тис.46 тис.
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РИНОК ПРАЦІ

Жертви 
самоізоляції
«Приховано безробітними» 
під час карантину стали 
мільйони українців
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Із тим, що коронавірус і введений через 
пандемію карантин змінили життя кож-
ного українця, навряд чи хтось сперечати-
меться. А от стабільним, як виявилося, є 
намагання вітчизняних держорганів при-
ховати реальну картину, пов’язану з без-
робіттям, а точніше — кількістю людей, 
які втратили роботу саме під час каранти-
ну. Цифри, оприлюднені Держстатом, ра-
зюче відрізняються від даних, отриманих 
фахівцями Центру економічної стратегії 
(ЦЕС).
 Робіть висновки самі: якщо докаран-
тинні цифри про кількість людей, котрі 
були безробітними, збігаються — це 1,6 
млн (9% робочої сили), згідно з даними і 
Держстату, і ЦЕС, то далі — розрив катас-
трофічний. Держстат стверджує, що кіль-
кість громадян, які «втратили роботу під 
час карантину», становить 0,4 млн осіб 
(2%), а згідно з опитуванням ЦЕСу — та-
ких людей... 2,8 млн (16%). 
 Суттєво відрізняються «дебет з креди-
том» у Держстату й ЦЕСу і щодо загаль-
ної кількості безробітних під час каранти-
ну: держава каже лишень про 2 млн осіб 
(11%), а фахівці Центру стверджують, що 
таких 4,4 млн (24%). 
 А от інформацію щодо так званого «при-
хованого безробіття» Держстат узагалі 
скромно замовчує, тоді як ЦЕС дає вража-
ючу цифру — 3,1 млн (17% робочої сили). 
 Ці «нестиковочки» у ЦЕСі пояснюють 
тим, що державна статистика взагалі не 
адаптована до подібних криз. Навіть якщо 
справжня кількість звільнень була більш 
наближеною до нижчої межі (тобто даних 
Держстату), вони були сконцентровані се-
ред певних галузей та людей, що працюють 
«у тіні»: здебільшого серед менш забезпе-
чених верств населення, які не мають «по-
душки безпеки» на випадок звільнення.
 Зауважимо, що, попри швидке віднов-
лення кількості вакансій та збільшення 
активності шукачів роботи, що спостері-
гається  після зняття карантинних обме-
жень, якщо буде друга хвиля поширення 
коронавірусу, зайнятість громадян зно-
ву може різко скоротитися. Аби мінімі-
зувати кількість звільнень, державна під-
тримка має бути націлена саме на ті секто-
ри, що постраждали найбільше або є най-
більш вразливими. 
 Крім того, ЦЕС радить організува-
ти оперативну статистику ринку праці та-
ким чином, щоб вона давала змогу бачити 
неспотворену реальну картину ринку пра-
ці в країні й, зокрема, розробити механізм 
підтримки людей, що можуть втратити ро-
боту, але не шукатимуть нову, бо або зневі-
рилися, або не мають фізичної можливості 
це зробити (наприклад, через догляд за ди-
тиною на час карантину).
 Для «заспокоєння» додамо, що не лише 
у нас під час карантину з’явилася ціла 
«армія» безробітних — аналогічна карти-
на спостерігається навіть у такого еконо-
мічного монстра, як США: у них також в 
останні місяці рекордно виріс рівень без-
робіття. ■

■

Леонід ШКІЛІНДЕЙ 

 Перемир’я — дуже специфічний 
стан. Війна насправді нікуди не діла-
ся, але перемістилася в іншу площи-
ну. Зазвичай військові використо-
вують затишшя для перегрупуван-
ня, укріплення позицій та й просто 
відпочинку. Але в інформаційному 
просторі — цілі баталії.
 «УМ» завжди користується пе-
ревіреною інформацією, до чого за-
кликає й своїх читачів. Минула доба 
в інформаційному просторі палала 
від повідомлень про 111 «обстрілів» 
українських позицій. «УМ» працює 
з першоджерелами. Тому доповідає-
мо: насправді йдеться про 111 випад-
ків порушення умов перемир’я, ви-
явлених ОБСЄ. Загалом, у щоденно-
му звіті моніторингової місії ОБСЄ 

йдеться, що з 00:01 27 липня до 19.30 
28 липня Місія зафіксувала 121 ви-
падок порушення режиму припинен-
ня вогню. Зокрема, йдеться про вста-
новлення камер відеоспостереження 
російськими окупаційними війська-
ми, їхні спроби облаштувати нові 
фортифікаційні об’єкти (переважно 
копають шанці), використання без-
пілотників. Обстріли в цьому спис-
ку займають окремий рядочок. На-
приклад, у звіті за 28 липня йдеть-
ся про 4 випадки порушення режиму 
припинення вогню: поблизу окупо-
ваної Ясинуватої о 10.24 почули два 
вибухи невизначеного походження. 
А поблизу селища Залізне 9.27, 10.20 
та 14.05 чули загалом 8 вибухів не-
визначеного походження. У зведен-
ні штабу ООС цей інцидент фігурує 
як постріл iз підствольного гранато-

мета, що здійснили збройні форму-
вання Російської Федерації побли-
зу населеного пункту Шуми (це по-
ряд із Залізним). Різниця в кількості 
вибухів може бути пов’язана з різни-
цею в механізмі фіксації. ОБСЄ може 
фіксувати те, що просто чує. А війсь-
кові — тільки те, що можна підтвер-
дити фактажем.
 Штаб Об’єднаних сил укотре на-
голошує, що заходи повного та все-
осяжного припинення вогню, в разі 
порушення домовленостей против-
ником та створення загрози жит-
тю і здоров’ю військовослужбовців, 
не позбавляють українських воїнів 
можливості відкривати вогонь у від-
повідь. Рішення щодо збройної від-
повіді приймають безпосередньо ко-
мандири на позиціях відповідно до 
реальної ситуації. До речі, окрім ук-
раїнських армійців, у районі прове-
дення операції належно виконують 
свої завдання й інші складові сил 
оборони. Зокрема, 76 невідомих ви-
бухових пристроїв знайшли підроз-
діли ДСНС зі складу Об’єднаних сил 
під час розмінування за заявками 
мешканців прифронтових населених 
пунктів Донбасу. Загалом за розпо-
рядженням командувача Об’єднаних 
сил тільки за минулу добу було про-
ведено розмінування площі у понад 5 
гектарів. ■

Ірина КИРПА
Херсонська область

 Новий рекорд, який у 
буквальному сенсі цього 
слова збирали по зернятку, 
зафіксували фахівці націо-
нального реєстру Книги ре-
кордів України (категорія 
«Наука та технології»).
 Найбільший портрет 
Кобзаря площею в 1 тис. 400 
квадратних метрів створи-
ли на честь 206-ї річниці від 
дня народження Шевчен-
ка. Шедевр відмінно видно 
з космосу, а також із бортів 
літаків, що пролітають над 
нашою країною.
 — Нас вразила точність 
передачі усіх штрихів порт-
рета поета, — заявила керів-
ник Національного реєст-
ру рекордів України Лана 
Вєтрова. — В ентузіастів 
своєї справи була мож-
ливість відточити майстер-
ність раніше, коли вони вже 
радували всю Україну подіб-
ними рукотворними шедев-
рами.
 Захоплюватися портре-
том класика української лі-
тератури можна буде до кін-
ця вересня 2020 року, після 
чого дозрілий рис зберуть із 
поля.
 Особливістю цієї карти-
ни в полях під Херсоном ста-
ли візуально чорні листя зла-
ку. Цей гібрид винайшли та 
запатентували селекціонери 
філії Інституту рису Націо-

нальної академії наук Ук-
раїни у селі Антонівка. Ди-
ректор інституту рису при 
НААН України Володимир 
Дудченко пояснив, що на-
справді листя має не чор-
ний, а темно-синій пігмент, а 
ось колір урожаю рису зали-
шиться незмінним, білим.
 Фермерам Скадовського 
району Херсонської облас-
ті довелося понад два міся-
ці доглядати за незвичай-
ним рисовим полем довжи-
ною у 34 метри, а шириною 
в 40 метрів.
 — Спочатку ми створи-
ли макет зображення на 
комп’ютері, а потім сія-
ли його вручну за сурово-
заданою схемою всією на-
шою дружною командою, 
— пояснила тонкощі майс-
терності ініціатор задумки 
Тетяна Шпак. — Головною 
причиною для хвилювань 
була небезпека поганого 
сходження насіння через 
аномально холодний поча-
ток літа, але вони виявили-
ся марними, адже вийшло 
на «відмінно».
 Нагадаємо, що рані-
ше фермери Херсонщини 
створювали на рисовому 
полі символи Інь та Янь, а 
також Державний герб Ук-
раїни — тризуб.
 Їхні незвичайні роботи 
незмінно викликають ін-
терес українців, адже про-
славляють нашу країну в 
усьому світі. ■

Фото з сайта ill.in.ua.❙

ДОВІДКА «УМ»

 У Херсонській області вирощують близько сорока відсотків від усього 
обсягу вітчизняного рису.
 Пандемія коронавірусу внесла свої корективи в роботу фермерів, які 
вирішили скоротити площі під посівами у трьох районах південного регіо-
ну до 4,82 тисячі гектарів, а це на 805 гектарів менше, аніж у 2019 році. 
Відповідно, це і позначиться на врожаї.
 За прогнозами експертів, у цьому році Україна отримає на шість тисяч 
тонн менше рису, аніж торік.
 А ще аграрії скаржаться, що закупівельну ціну на українську крупу 
збило постачання дешевшої продукції з Таїланду, Пакистану та Індії. Це 
надзвичайно прикро, бо, згідно зі статистикою, українці стали активнi-
ше купувати рис як доступний i відносно дешевий продукт харчування 
для всієї родини.

■

КРЕАТИВНО

Знайшли Тараса в рисі 
Гігантський портрет Кобзаря виростили аграрії Херсонщини на рисовому полі

■

НА ФРОНТІ 

Панічні атаки
Інформаційний простір навколо теми перемир’я 
переповнений вигадками та неперевіреними 
повідомленнями

■



Катерина БАЧИНСЬКА 

 Столична влада вирішила 
обмежити практику вуличних 
фотографів використовувати 
у своїй роботі тварин. У центрі 
столиці досить часто можна по-
бачити людей, які експлуатують 
братів наших менших для знім-
ків та відеопослуг. Тож Київра-
да вирішила покласти цій ганеб-
ній практиці край. За відповідне 
рішення проголосували 74 депу-
тати. Документ передбачає об-
меження на фото- і відеопослу-
ги, де тварин використовують із 
комерційною метою. Також де-
путати закликали Нацполіцію 
посилити контроль за дотриман-
ням вимог статті 89 Кодексу про 
адміністративні правопорушен-
ня щодо жорстокого поводжен-
ня з тваринами. 
 Рішення має рекомендацій-
ний характер, уточнили зооза-
хисники з UAnimals, але є важ-
ливим кроком до заборони фото- 
та відеопослуг із тваринами в 
Києві. У Київраді підкреслили, 
що багато зоозахисних організа-
цій стурбовані використанням 
чотирилапих, плазунів та птахів 
у вуличних «фотосесіях». «Біз-
нес на тваринах можна побачи-

ти в багатьох туристичних міс-
цях і навіть на Хрещатику. І 
його варто класифікувати саме 
як жорстоке поводження з тва-
ринами. Адже вони не є домаш-
німи улюбленцями, а лише спо-
собом заробітку», — підкрес-
лив співавтор рішення, депу-
тат Київради Вадим Сторожук. 
Тим часом волонтерка Катери-
на Ставнійчук запевняє: цьо-
го замало, необхідно прийня-
ти відповідний документ на де-
ржавному рівні, який матиме 
не рекомендаційний характер, 

а суворо заборонятиме подібні 
дії. «Це ненормально, що в XXI 
столітті тварин використовують 
і експлуатують. У більшості єв-
ропейських країн цирк без них 
— це не виняток, а правило, а в 
нас, на жаль, люди і досі отри-
мують задоволення, коли зну-
щаються над тваринами, фо-
тографуючись із ними у спеку, 
просто щоб отримати світлину. 
Тому такі рішення мають прий-
мати не на місцевому рівні, а на 
державному», — зазначила во-
лонтерка. ■
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Цих кумедних тваринок вуличні фотографи експлуатують чи не найбільше.❙

корупціонерів
нарахував НАЗК 

цьогоріч в Україні, звітували у Нацагентстві з пи-
тань запобігання корупції.

2 тис.18 осіб
загинули 

на воді в Україні впродовж липня, підби-
ли невтішні підсумки у Держслужбі з над-
звичайних ситуацій.

українцям
(учасникам бойових дій у період Другої сві-

тової війни та громадянам, які зазнали переслідувань 
за правозахисну діяльність) призначили довічні сти-
пендії, розповіли у пресслужбі президента України.

споживач
газу в Україні 

не заплатив за його доставку через коро-
навірус, поскаржилися в пресслужбі РГК.

українців
очікують погіршен-

ня економічного становища у най-
ближчi пiвроку, оприлюднили ре-
зультати свого опитування в НБУ.

Понад  200 40 Кожен 5-й 1/4
РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ РАХУНКОВА ПАЛАТА■

Світлана МИЧКО
Тернопільська область

 Як правило, люди музеям іс-
торично цінні речі віддають і да-
рують, але, виявляється, буває 
і з точністю до навпаки. Про та-
кий випадок повідомила нещо-
давно пресслужба Чортківської 
міської ради на своїй офіційній 
сторінці у «Фейсбуці».
 Історія почалася з того, 
що у 1990 році в Чортківсь-
кий міський комунальний 
краєзнавчий музей потрапи-
ло 14 бойових та ювілейних 
нагород уже покійного місце-
вого жителя, ветерана війни 
та праці. Їх, за твердженням 
музейних працівників, доб-
ровільно передала закладу 
його дружина. Відтак на нові 
отримані експонати було заве-
дено інвентарні картки і про-
ведено всю належну проце-
дуру обліку, після чого вони, 
за мовчазної згоди спадкоєм-
ців ветерана, стали складо-
вою Музейного фонду Украї-
ни. Понад чверть століття на-
городи зберігалися в музеї. 
Однак потім сталося несподі-
ване.

 «У квітні 2018 року донька 
ветерана війни та праці, яка є 
спадкоємицею, подала позов 
до Чортківського районного 
суду з вимогою повернути всі 
нагороди та ордени, — йдеть-
ся у повідомленні Чортківсь-
кої міськради. — Суд не за-
довольнив заяву позивачки 
і залишив експонати музею. 
На цьому жінка не зупинила-
ся та звернулася в Тернопіль-
ський апеляційний суд із про-
ханням оскаржити рішення, 
де отримала позитивну від-
повідь. Попри це, Чортківсь-
кий міський комунальний 
краєзнавчий музей усе ж на-
магався залишити експона-
ти у своїй власності. Офіцій-
ні представники установи 
звернулися до Касаційного 
цивільного суду у складі Вер-
ховного Суду України із про-
ханням залишити нагороди 
для виставки. В останній ін-
станції музей зобов’язали по-
вернути всі ордени та медалі 
спадкоємиці. Оскільки рі-
шення Касаційного суду ос-
карженню не підлягає, то вже 
невдовзі експонати віддадуть 
дочці ветерана». ■

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харківська область

 Поблизу селища Нова Во-
долога група компаній «Аг-
роліга» ввела в експлуатацію 
7-мегаватну ТЕС, що вироб-
лятиме струм, спалюючи від-
ходи власного олійного під-
приємства. Загалом, лушпин-
ня складає 14 відсотків від за-
гальної маси сировини, тому 
джерела для генерування від-
новлюваної енергії тут завж-
ди матимуть у повному обсязі. 
«Окрім безвідходного вироб-
ництва, ми отримаємо свобо-
ду в будь-який момент повніс-
тю забезпечити свої підрозді-
ли власною електроенергією, 
— повідомила пресслужба 
«Агроліги». — Близькість до 
сировинної бази звільняє нас 
від необхідності нести певні 
витрати логістичного харак-
теру. А цілком автоматизова-
ний процес вимагає мінімаль-
ної кількості обслуговуючого 
персоналу».
 Нова ТЕС оснащена двома 
паровими котельними агре-
гатами, конденсаційною тур-
біною, системами видалення 
попелу, охолодження води, 

хімпідготовки, моніторин-
гу викидів, а також системою 
очистки, яка відповідає усім 
нормам українського та євро-
пейського екологічного зако-
нодавства. Саме будівництво 
тривало не без проблем. «Нам 
довелося змінити локацію і 
постачальників обладнання, 
— повідомили в «Агролізі». 
— У процесі роботи також пе-
реписували вже укладені уго-
ди, залучали іноземних фахів-
ців, долали труднощі, викли-
кані пандемією. Наразі ТЕС 
працює ще не на повну потуж-
ність, але вже передає енергію 
до мережі. З кожним місяцем 
обсяг роботи збільшувати-
меться, тому до нового року 
плануємо вийти на повну по-
тужність». 
 На Харківщині це вже дру-
га електростанція, що працює 
на соняшниковому лушпинні. 
Першою зважилася на такий 
експеримент Зміївська папе-
рова фабрика. Інвестувавши 
12 мільйонів гривень у будів-
ництво подібної установки, 
підприємство звільнилося від 
необхідності витрачати коло-
сальні кошти на закупівлю 
природного газу. ■

ЕНЕРГЕТИКА

Світло від соняшника
Відбувся запуск теплової електростанції, 
яка працюватиме на лушпинні

■

ВИБРИКИ ФЕМІДИ

Віддали, щоб забрати
Донька ветерана Другої світової 
відсудила у музею батькові нагороди, які 
зберігалися там тридцять років

■

БРАТИ НАШІ МЕНШІ

Мавпочко, ти вільна
Київрада вирішила обмежити жорстоке поводження 
з тваринами у столиці і використання їх для фото- 
та відеопослуг

■

Людмила НІКІТЕНКО

 Наказом Міністерства куль-
тури та інформаційної політики 
України виконуючою обов’язки 
директора Шевченківського на-
ціонального заповідника у Ка-
неві призначено черкаську 
письменницю, депутатку облас-
ної ради Валентину Ковален-
ко.       «Доля подарувала мені 
час на Тарасовій горі. Це надз-
вичайно відповідально і почес-
но — зберігати, захищати і по-
пуляризувати наш український 
духовний Еверест», — говорить 
пані Валентина й обіцяє служи-
ти Шевченкові та Україні.
 Нову директорку  вже пред-
ставили колективу заповід-
ника.  Валентина Коваленко 
каже, що з  великою повагою 
ставиться до всіх тих, хто ро-
ками працював і продовжує 
тут працювати.
 «Упродовж трьох скликань 
у Черкаській обласній раді за-
вжди стояла, стою і буду стоя-
ти на засадах захисту культури 
й освіти. Аби й надалі служити 
справі збереження культурних 
пам’яток, яка наразі перебуває 
у досить складній ситуації,  до-
кладу всі мої знання, сили і ба-
жання», — наголошує Вален-
тина Михайлівна і зізнається,  
що розраховує на  щиру під-
тримку своїх колег-науковців.
 Родом Валентина Коваленко 
із села Самгородок Смілянсько-
го району, з простої селянської 
родини. Вона викладала в Чер-
каському національному уні-
верситеті імені Богдана Хмель-

ницького, там захистила кан-
дидатську дисертацію. У часи 
Революції гідності очолювала 
Черкаську обласну раду, після 
— організацію Національної 
спілки письменників України. 

 Нагадаємо, що колишній ге-
неральний директор Шевчен-
ківського національного за-
повідника Мар’ян Піняк помер 
на 62-му році життя. ■

ВІДДІЛ КАДРІВ

Час на Чернечiй горі
Черкаська письменниця Валентина 
Коваленко очолила Шевченківський 
національний заповідник

■

Валентина Коваленко вміє не тільки вірші писати.
Фото із «Фейсбука».

❙
❙
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Росіяни намагалися 
влаштувати «майдан» у 
Мінську?
 Нагадаємо, в Білорусі за-
явили, що затримали поблизу 
Мінська 32 бойовиків приватної 
військової російської компанії 
«Вагнер», які нібито прибули 
«для дестабілізації обстановки 
в період виборчої кампанії» в 
країні. Ще одного затримали на 
півдні Білорусі, повідомляє де-
ржавна інформагенція БелТА. 
 У правоохоронних органах 
Білорусі заявили, що отримали 
інформацію про прибуття у краї-
ну «понад 200 бойовиків для де-
стабілізації обстановки в період 
виборчої кампанії». Зазначаєть-
ся, що кожен росіянин нібито 
мав по невеликій ручній покла-
жі, і на всіх — три великі важкі 
валізи. За даними білоруських 
силовиків, група цих осіб прибу-
ла в Мінськ у ніч із 24 на 25 лип-
ня. Вони оселилися в одному з 
готелів Мінська і повинні були 
виселитися 25 липня. Утім, по-
кинули готель 27 липня і переї-
хали в один iз санаторіїв Мінсь-
кого району.

 За даними адміністрації сана-
торію, ці особи звернули на себе 
увагу нехарактерними для росій-
ських туристів поведінкою і од-
номанітним одягом у стилі мілі-
тарі. Вони не пили алкоголь, не 
відвідували розважальні закла-
ди, трималися окремо від ін-
ших людей і намагалися не при-
вертати до себе уваги. Також ні-
бито невеликими групами уваж-
но вивчили територію санаторію. 
Інформагентство БелТА опублі-
кувало список з іменами цих 
осіб. Частина з них значиться на 
українському сайті «Миротво-
рець», де зібрані особисті дані 
учасників проросійських фор-
мувань, які воювали проти ук-
раїнської армії.
 Президент Білорусі ще рані-
ше заявляв, що іноземні зброй-
ні формування можуть бути ви-
користані для дестабілізації си-
туації у країні. Державний теле-
канал «Білорусь 24» повідомив, 
що «вагнерівці» прибули на те-
риторію країни для дестабіліза-
ції у період президентських ви-
борів. Телеканал також показав 
кадри, ймовірно, з камери спос-

тереження аеропорту, де зобра-
жені чоловіки міцної статури, 
які рухаються коридором. Усьо-
го, за інформацією журналістів, 
до країни прибуло 200 бойови-
ків.
 «Білорусь 24» показує кадри 
затримання, на яких видно, що 
в них були паспорти громадян 
Російської Федерації та нашив-
ки російською мовою («Наш биз-
нес — это смерть, и бизнес идет 
хорошо»). 

«Добре навчені люди 
рухаються за своїми 
маршрутами»
 Нещодавно президент Біло-
русі Олександр Лукашенко вже 
згадував про приватні військові 
компанії. 24 липня під час візиту 
до бази 5-ї окремої бригади спец-
призначення Білорусі він гово-
рив про них у контексті початку 
війн. «Будь-які війни зараз по-
чинаються з вуличних протес-
тів, демонстрацій, потім майда-
ни. На майдан, якщо своїх немає 
(у нас замало «майданутих»), їх 
підтягнуть зі сторони. Це про-
фесійні військові, бандити, які 

спеціально готуються, в основ-
ному, в рамках ПВК (Приватних 
військових компаній. — Ред.) по 
всьому світу, і заробляють вели-
кі гроші на провокаціях у тих 
чи інших державах», — про-
цитувало Лукашенка офіційне 
агентство БелТА. За його слова-
ми, саме так сталося в Лівії, Іра-
ку та Сирії: «Стало тільки гірше, 
це керований хаос». Зараз слід-
чий комітет Білорусі проводить 
перевірку щодо затриманих.
 Так звану російську ПВК 
«Вагнера» пов’язують iз бойо-
вими діями на Донбасі, зокре-
ма біля Луганського аеропор-
ту та в Дебальцевому, а також 
iз війною у Сирії. Серед затри-
маних у Білорусі є й ті, що слу-
жили в батальйоні російсько-
го письменника-терориста За-
хара Прилєпіна, коли підрозділ 
був на Донбасі. Про це повідо-
мив російським ЗМІ сам При-
лєпін у середу, 29 липня. «Се-
ред затриманих у Мінську пред-
ставників якоїсь ПВК дійсно є 
кілька колишніх бійців iз на-
шого батальйону (який наразі 
вже не існує, нагадаю). Те, що 
люди, які воювали і воюють в 
армії «ДНР» і «ЛНР», — вою-
ють не тільки там, давно відомо. 
Виїжджають вони і в Сирію, і 
в інші теплі воюючі країни», 

— написав Прилєпін на своїй 
сторінці у «Фейсбуці». Він за-
значає, що Білорусь не була 
кінцевою точкою для російсь-
ких найманців, а те, що Мінськ 
почав використовувати цю іс-
торію у власних цілях, — «виг-
лядає безглуздо». «Звичайна іс-
торія — добре навчені люди ру-
хаються у певних напрямках за 
своїми маршрутами, у них свої 
справи, і ніяка Білорусь їм не 
потрібна. Те, що три десятки му-
жиків у камуфляжі збиралися в 
якусь іншу сторону, білорусь-
ким спецслужбам чудово, пере-
конаний, відомо. Вже не знаю, 
навіщо вони все це затіяли», — 
додав він.
 Офіційна Росія традиційно 
заперечує існування чи підтрим-
ку російської приватної військо-
вої компанії. 
 «Я дивлюся на реакцію 
росіян. Вони вже виправдову-
ються, говорять, що мало не 
ми їх самі сюди завезли. Ясно, 
треба ж якось виправдати свої 
брудні наміри. Тому дуже про-
сив би, щоб у цій ситуації і з 
цим фактом було все гранично 
відверто і чесно», — сказав пре-
зидент Білорусі Олександр Лу-
кашенко. Президентські виб-
ори в країні, нагадаємо, відбу-
дуться 9 серпня. ■

НОВИНИ ПЛЮС

«Бацька» розповів про свій коронавірус
 Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про те, що вже перехворів 
коронавірусом. Раніше білоруський президент говорив про «коронапсихоз», мо-
тивуючи своє рішення не вводити в країні карантин. «Ви сьогодні зустрічаєте-
ся з людиною, яка на ногах примудрилася перенести коронавірус. Такий учора 
висновок лікарі зробили», — сказав Олександр Лукашенко під час відвідуван-
ня військової частини внутрішніх військ МВС у Мінську, якого цитує державна 
інформагенція БелТА. При цьому білоруський президент запевнив, що переніс 
захворювання «безсимптомно». «Як я і говорив, 97% населення у нас перено-
сять цю заразу безсимптомно, — додав Лукашенко. — Нарешті і я потрапив 
у золотий фонд Білорусі, перенісши цей вірус». Сам Олександр Лукашенко не 
став вводити в країні карантин через коронавірус, незважаючи на численні за-
клики Всесвітньої організації охорони здоров’я і ООН.

Частка зеленої електроенергії в Німеччині сягнула 50 
відсотків
 Частка зеленої електроенергії в Німеччині вперше піднялася до 50 відсотків 
у першій половині 2020 року. Це пов’язано, з одного боку, зi зростанням вироб-
ництва електроенергії з вітряків і сонячних батарей, а з іншого — зі зменшен-
ням споживання електроенергії в умовах кризи, викликаної пандемією COVID-
19, повідомило Федеральне відомство із захисту довкілля в середу, 29 липня, 
яке цитує «Німецька хвиля». Зазначається, що в першій половині цього року в 
Німеччині часто світило сонце, а в лютому було особливо вітряно, тож протягом 
перших шести місяців близько 138 мільярдів кіловат-годин електроенергії було 
вироблено завдяки відновлюваним джерелам енергії. Це на 8% більше, ніж за 
аналогічний період минулого року. Тоді частка зеленої електроенергії станови-
ла близько 44 відсотків. Вітроенергетика є найважливішим джерелом енергії у 
ФРН.

Польща анонсувала вихід зi Стамбульської конвенції
 Польща починає процес виходу зі Стамбульської конвенції про боротьбу з 
насильством щодо жінок, повідомляє Польське радіо. За словами міністра юс-
тиції країни, Стамбульська конвенція містить шкідливі ідеологічні положення. 
«Вихід зі Стамбульської конвенції викликав би глибокий жаль і став би серйоз-
ним кроком назад у справі захисту жінок від насильства в Європі», — зазна-
чають у Раді Європи.
 «Стамбульська конвенція є ключовим міжнародним договором Ради Євро-
пи, спрямованим на боротьбу з насильством щодо жінок та насильством у сім’ї, і 
це його єдина мета», — наголосила генеральний секретар РЄ Марія Мейчіновіч-
Бурич. Стамбульська конвенція вважається одним із головних і найбільш про-
гресивних міжнародних документів у сфері захисту прав жінок, гендерної рів-
ності та боротьби з дискримінацією. Таким чином переобраний президент Анд-
жей Дуда розпочинає виконання передвиборчих обіцянок. У ході виборчої кам-
панії Дуда підтримував нападки на ЛГБТ і більш жорстке законодавство про 
аборти. ■

■ Олег БОРОВСЬКИЙ

 У липні рейтинг довіри до 
Володимира Путіна впав до 
23%. Такі дані наводить «Ле-
вада-центр» 29 липня. Судячи 
з архівів дослідницької органі-
зації, це історично мінімаль-
ний показник для Володими-
ра Путіна. 
 Учасників опитування про-
сили назвати п’ять-шість полі-
тиків і громадських діячів, 
яким вони найбільше дові-
ряють (питання відкритого 
типу). Володимир Путін тра-
диційно займає перше місце, 
але його ім’я в липні 2020 року 
назвали тільки 23% опитаних. 
Це на 3% менше, ніж у червні, 
на 12% менше, ніж на почат-
ку 2020 року, і на 36% менше, 
ніж у листопаді 2017 року.
 За Путіним ідуть прем’єр-
міністр Михайло Мішустін, 
глава ЛДПР Володимир Жи-
риновський і міністр оборони 
Сергій Шойгу. У всіх трьох по 
10% у рейтингу довіри. Прик-
метно, що 3% опитаних заяви-
ли, що довіряють колишньому 
губернатору Хабаровського 
краю Сергію Фургалу. За дани-
ми «Левади», Фургалу довіря-
ють більше росіян, ніж Олек-
сію Навальному і Дмитру Мед-
ведєву. Імена двох останніх на-
звали по 2% респондентів.
 Відповідь «нікому не дові-
ряю/всім не довіряю» дали 
17% респондентів. Вагалися 
з відповіддю 33% респонден-
тів. 
 При цьому 60% опитаних 
«Левада-центром» заявили, 
що в цілому схвалюють діяль-
ність Володимира Путіна на 

посту президента Росії, а 33%  
відповіли, що не схвалюють. 
Пік схвалення діяльності Во-
лодимира Путіна припав на 
2014-2015 роки (85-87%). Різ-
ке зниження схвалення його 
діяльності припало на 2018 
рік. Вiдтодi цей показник про-
довжував знижуватися. В ос-
танні місяці він тримається на 
рівні 59-60%.
 Настрої росіян пояснюють-
ся передусім економічною си-
туацією в країні, річні темпи 

економічного зростання якої в 
останні роки становлять лише 
приблизно 1%, а доходи грома-
дян РФ падають. 
 Додамо, що, за останні-
ми оприлюдненими даними 
державного Всеросійського 
центру дослідження громад-
ської думки (ВЦИОМ), у чер-
вні  2020 року показники для 
російського президента були 
також не дуже втішні — тоді 
рейтинг довіри Путіну стано-
вив 28,6%. ■

НЕПРОХАНІ ГОСТІ

Чиї ви, хлопці, будете? 
РНБО пропонує видати Україні затриманих у Білорусі бойовиків Вагнера
Ігор ВІТОВИЧ

Заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони України Сергій Кривонос повідомив, 
що вже звернувся до українського Міністерства закордонних справ iз пропозицією подати запит на 
видачу громадян України, яких затримали біля Мінська в складі групи бойовиків російської при-
ватної військової компанії «Вагнер». Про це він сказав увечері в середу, 29 липня, в ефірі «5-го ка-
налу». «По-перше, це посилило б нормальні відносини України й Білорусі. І відбило би бажання на-
ших ворогів використовувати територію наших сусідів як плацдарм для дій проти нашої країни», 
— пояснив він. Водночас ексміністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що серед затрима-
них російських бойовиків є ті, хто воював на Донбасі, тож слід вимагати їх видачі Україні. За його 
словами, Україна повинна вимагати їх передачі для суду та можливого подальшого обміну на на-
ших політв’язнів.

■

«Рєбята» Вагнера в Сирії. ❙

У-У-УПС!

Недовірена особа 
За даними «Левада-центру», рейтинг довіри 
Путіну в липні впав до 23%

■
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Хто тримає руку на джойстику 
світового комп’ютера?
 ■ Наталю, з початком вірус-
ної епопеї ваш персональний 
блог і сторінки в соціальних 
мережах стали ще популярні-
шими, оскільки вам вдалося 
стати одним із лідерів альтер-
нативної думки. Ви запевняє-
те, що історія з карантином — 
це, перш за все, спроба певних 
еліт змінити рух світових фі-
нансових потоків на власну ко-
ристь. Тобто медична складова 
проблеми, з вашої точки зору, 
отримала ще й певний інфор-
маційний доважок. Мовляв, у 
такий спосіб автори цього за-
думу намагаються збільши-
ти в нашому життєвому про-
сторі відсоток віртуальності, 
примноживши власні статки. 
Чому ви прийшли до такого 
висновку?
 — Способи заробляння ве-
ликих грошей у світі постійно 
змінюються. Як відомо, спо-
чатку найбагатшими людьми 
були ті, хто володів рабами. 
Пізніше вони поступилися ве-
ликим землевласникам, на змі-
ну яким прийшла промислова 
еліта, а ті свого часу програ-
ли першість власникам круп-
них капіталів. Тобто промисло-
ва революція поступово транс-
формувалася в еру Уолл-стріт. 
Так ось, наразі йде чергова хви-
ля змін, яка вже започаткувала 
новий етап під назвою «ера тех-
нологій». 
 Розуміючи це, ще близько 
10 років тому Ротшильди (одна 
з найбагатших родин світу) за-
мовили відомому аналітично-
му центру в Нью-Йорка дослі-
дження, аби з’ясувати, в який 
саме спосіб найпростіше пере-
вести сучасну сферу споживан-
ня у систему онлайн. Результа-
ти цього дослідження не є таєм-
ницею, оскільки їх легко мож-
на знайти у відкритому доступі 
на Google. Так ось, аналітики 
запропонували їм на вибір чо-
тири варіанти, одним із яких 
якраз і є пандемія. Вони навіть 
підказали, що інформацію про 
вірус варто виносити у заголов-
ки газет, аби швидше залякати 
людей і виштовхнути їх до вір-
туального простору. 
 І що ми маємо зараз? Я вже 
давно живу в Америці, але ні-
коли такого не бачила. На піку 
істерії, викликаної COVID-19, 
мені через кожні 3-4 пости в 
Facebook та в Instagram вішали 
рекламу — зайди на офіційний 
сайт ВООЗ і подивися, як себе 
захистити від цього лиха. Зага-

лом у ЗМІ з’явилося 180 міль-
ярдів нагадувань про пандемію, 
і ця цифра зростає далі. Коли 
таке було? Під час поперед ньої 
пандемії, «свинячого» грипу, 
захворіло 60 мільйонів амери-
канців, нині — 2 мільйони, але 
тоді про вірус у пресі згадали 
всього лише близько мільйона 
разів.
 ■ І які саме пертурбації фі-
нансової сфери затіяли ці елі-
ти?
 — До карантину в США 
була найкраща економіка за 
останні 50 років. Я розумію, 
що в Україні та Росії є пев-
ні політичні уподобання щодо 
нашої теперішньої влади, але 
ми, американці, жили чудо-
во, оскільки в нас було рекор-
дно низьке безробіття і най-
нижчі ставки з кредитування. 
З’явилися компанії, які доз-
воляли людям, використову-
ючи різні онлайн-платформи, 
заробляти не гірше, ніж у ве-
ликих корпораціях. Останнім, 
звісно, це було вкрай невигід-
но. Вони побачили, що серед-
ній клас стає сильним, ситим. 

І ось стався коронавірус, який 
змушує усіх сісти на карантин. 
Економіка зупиняється на три 
місяці. Кількість безробітних 
зросла до 41 мільйона, чого не 
було навіть у роки Великої де-
пресії. 
 ■ Але ж цю зупинку можна 
пояснити і звичайною турбо-
тою про людей, а не лише змо-
вою еліт. 
 — Треба жити в Амери-
ці, аби зрозуміти просту річ — 
тут усе дуже прагматично. Ось 
вам найпростіший аргумент. У 
Каліфорнії наразі нараховуєть-
ся близько 150 тисяч безхать-
ків, які буквально гниють на 
вулицях. Тобто, з одного боку, 
є елітна Беверлі Хіллз, де вар-
тість будинків стартує від 2 
мільйонів доларів, а з другого 
— тисячі безпритульних, до-
лею яких абсолютно ніхто не 
опікується взагалі. І тут рап-
том така нав’язливо-нарочи-
та турбота про кожного! У щи-
рість подібного кроку повірити 
складно хоча б тому, що в США 
зупинка економіки можли-
ва лише в тому випадку, якщо 

певні еліти матимуть із цього 
конкретну вигоду. Саме тому 
наразі маємо, перш за все, бо-
ротьбу старих грошей, що нале-
жать індустріальним родинам, 
з новими, які представлені су-
часними технологічними ком-
паніями. Йдеться про Amazon, 
Google, Facebook, Zoom, Netflix 
тощо. Наразі коштів на їхніх 
рахунках акумульовано біль-
ше, ніж у федеральному резер-
ві. Це повністю цифрова еконо-
міка. Вони серйозно подумують 
про перехід на цифровий долар. 
У Конгресі вже оголосили, що 
невдовзі пройде друге читання 
відповідного законопроєкту.

Усе буде «онлайн» 
 ■ Словом, відсоток так зва-
ного «віртуалу» у нашій реаль-
ності вже найближчим часом 
зросте ще більше? 
 — Саме так. Йдеться про 
економічну модель, де є всього 
лише кілька великих корпора-
цій, які замінять нас із вами ал-
горитмами. Можливо, ви чули 
— Microsoft уже зараз провів 
таку заміну у випадку з жур-

налістами. У цій компанії ка-
жуть, що це треба для того, аби 
уникнути суб’єктивності. Але 
ж ми розуміємо — алгоритма-
ми можна управляти. Що запро-
грамуєш, те вони і скажуть. 
 ■ Наталю, сьогодні ви самі 
працюєте на Amazon у сфері 
нерухомості. Змалюйте, будь 
ласка, на прикладі цієї плат-
форми картинку нашого найб-
лижчого майбутнього. Що вже 
є і чого очікувати?
 — Ще два роки тому я го-
ворила про те, що весь процес 
купівлі-продажу буде макси-
мально автоматизований, і по-
середники (а це армія людей) 
підуть із ринку через свою не-
потрібність. Технологічні ком-
панії володіють сьогодні абсо-
лютно всією інформацією, тож 
навіщо їм помічники? Усе — 
під рукою. Брокери тепер зайві, 
так само, як і ріелтори, що по-
казували вам об’єкти офлайн. 
Тепер ви будете спілкуватися з 
«системою», розглядаючи не-
рухомість у віртуальному про-
сторі. Якщо захочете побачити 
будинок на власні очі, то вам 

скинуть СМС із кодом від две-
рей. Угоди теж укладаються в 
режимі онлайн. У Каліфорнії, 
наприклад, уже три роки пос-
піль підпис по телефону при-
рівнюється до звичайного. 
 Те ж відбуватиметься і в 
торгівлі. Колись на знаме-
нитій П’ятій авеню у Нью-Йор-
ку оренда приміщення під ма-
газин коштувала мільйони до-
ларів, а зараз це все перетво-
рюється просто на пил. Пху — і 
немає. Вашим магазином стає 
айфон. 
 ■ Тобто, наші будинки і квар-
тири невдовзі стануть для нас 
не лише захисною фортецею, а 
ще й офісом? Усе своє тримати-
мемо під одним дахом?
  — Звісно. Зараз користуєть-
ся популярністю нерухомість 
із масштабною інфраструкту-
рою. Наприклад, комплекс, 
де я живу, має три басейни, 
три спортзали і барбекю. Ба-
гато людей із холодних штатів 
переїжджає у райони з теплі-
шим кліматом, оскільки тепер 
не має значення, де саме стоїть 
твій комп’ютер. Тобто, на ком-
панію, офіс якої розташова-
ний, скажімо, у Нью-Йорку, 
ти можеш працювати з будь-
якої точки світу. І це вже стій-
ка тенденція. 

Що робити «зайвим»?
 ■ А що б ви порадили лю-
дям, які зараз не вписуються в 
алгоритм майбутнього? Де шу-
кати роботу сьогодні, аби за-
втра не стати зайвим?
 — Стара парадигма, коли 
людина отримувала освіту в 
хорошому університеті й доб-
ре почувалася усе життя, біль-
ше не працює. Зараз поколін-
ню категорії 30+ потрібно мати 
щонайменше три професії, і 
для цього не потрібно два роки 
навчатися в коледжі. Достат-
ньо усього лише пройти потріб-
ні на даний момент курси, вив-
чивши ринок праці. Скажімо, 

коли я виїжджала з Нью-Йор-
ка, тут було фінансистів по 400 
резюме на одну позицію! Армія 
зайвих фахівців! Вони швидко 
проходили перекваліфікацію і 
влаштовувалися на нову робо-
ту. Якщо ж будете сидіти, па-
сивно спостерігаючи за тим, як 
стрімко змінюється світ, то ри-
зикуєте залишитися біля роз-
битого корита. 
 Що актуально зараз? Усі 
спеціалісти навколо Google-по-
шуку, Google-реклами, люди, 
які пишуть коди. Можна піти 
на Amazon будь-ким — вироб-
ничником, продавцем, логіс-
том, рекламником, оформлю-
вачем лістингів. Дуже затре-
бувані зараз освітні контенти. 
  Ще одна платформа — 
Netflix. Тут ви, будучи приват-
ною особою, можете пропону-
вати власну відеопродукцію. 
 ■ І є шанс продати, умовно 
кажучи, свій «мультик»?
 — Звісно! Хороший продукт 
охоче купують! Чудово вже за-
раз себе почувають люди, які 
створили власний контент на 
You Tube, в Instagram. А за-
галом, тут варто зрозуміти ось 
яку річ. Американцям уже за-
раз активно насаджують па-
радигму, що людей у най-
ближчому майбутньому пов-
сюдно замінюватимуть алго-
ритми. Суцільна роботизація 
і технології. Роботу отриму-
ватимуть найкращі фахівці, 
а решта сидітиме на соціаль-
ній допомозі. Наразі прохо-
дить певна репетиція майбут-
нього, яку витримують дале-
ко не всі. Кількість суїцидів у 
нас зросла в рази! Але якщо в 
США, найбагатшій країні сві-
ту, на соцдопомогу ще можна 
якось прожити, то що чекає ук-
раїнців? Вихід один — беріть 
своє життя у власні руки. Тоб-
то оволодівайте сучасними про-
фесіями. Насправді тут немає 
нічого складного. Головне — 
обізнаність і бажання. ■

ПІСЛЯ ПАНДЕМІЇ

Виклик П’ятій авеню 
Навесні ми прокинулися у новій реальності, де нами керують алгоритми. 
Чому так сталося і як знайти свою нішу в глобальній мережі?
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

Компанія La Chanel за кілька місяців пандемії зачинила понад чотири тисячі своїх фірмових мага-
зинів. Такими ж епохальними дошками забиті нині двері багатьох крамниць інших світових брендів, 
які донедавна слугували еталонним символом загальної успішності. Можливо, ця новина зі сторінки 
у «Фейсбуці» колишньої луганчанки, а нині онлайн-підприємиці з Кремнієвої долини в США Наталії 
Стельмах і не мала б для нас особливого значення, якби не одна суттєва деталь. Саме через сектор 
споживання нам роками нав’язують певні смисли, що непомітно формують нашу реальність. Тож 
замки на дверях класичних магазинів, на думку багатьох експертів, можуть бути провісником нової 
епохи, де ванільний запах знайомої до болю булочної продаватиметься як окремий ностальгійний 
бонус до хлібного пакунка, що вам просто до хати підвезе кур’єр. Словом, коронавірус — це така собі 
репетиція майбутнього, в якому зрима і віртуальна реальності одночасно конкуруватимуть і допов-
нюватимуть одна одну. Ціна питання — черговий перерозподіл світового капіталу і, відповідно, ринку 
праці, що прогнозовано породить величезну армію зайвих людей. Як не загубитися у парадигмі нових 
смислів, знайшовши власний алгоритм дії? Реагуючи на новітні виклики, Наталя недавно переїхала 
з Нью-Йорка до Каліфорнії, оскільки близьке майбутнє, на її думку, вже почало формувати нові тен-
денції не лише в торгівлі, а й у сфері нерухомості. Старий світ невблаганно стає анахронізмом, але, 
можливо, за нього все ж таки варто поборотися?

■

Наталія Стельмах. 
Фото зі сторінки Наталії Стельмах у Facebook.

❙
❙

«Колись на знаменитій П’ятій авеню у Нью-Йорку 
оренда приміщення під магазин коштувала мільйони 
доларів, а зараз це все перетворюється просто на пил. 
Пху — і немає. Вашим магазином стає айфон». 



КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 19.30, 

5.15 ТСН

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

09.25, 10.25 «Життя відомих 

людей»

11.20, 12.15, 13.15, 14.15, 15.10, 

16.10 «Розсміши коміка»

17.10 Мелодрама «Жінка 13»

20.15 «Гроші-2020»

20.45, 21.20 Комедія «Татусь»

22.05 Комедія «Тато Ден»

23.05 Х/ф «Шерлок-2: собаки 

Баскервіля»

01.05 Х/ф «Ван Хельсинг»

03.15 Комедія «Еван 

усемогутній»

ІНТЕР

06.05, 22.00 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10 «Ранок з Інтером»

09.20, 18.00, 19.00, 1.50 

«Стосується кожного»

11.10, 12.25 Х/ф «Жандарм із 

Сан-Тропе»

13.50 Х/ф «Жандарм у Нью-

Йорку»

15.50 «Чекай на мене. Україна»

20.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Чуже добро»

23.55 Т/с «Спокуса»

03.15 «Орел і решка. Шопінг»

04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 4.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Нові 

випуски

10.30, 4.50 Реальна містика

12.30, 15.30 Т/с «Виходьте без 

дзвінка»

16.00 Т/с «Жіночий лікар-4»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Чорна кров»

23.20, 2.00 Т/с «Сильна жінка»

01.30 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/ф

07.20 Вар’яти

08.00 Improv Live Show

09.00 Х/ф «Бунтар Один»

11.50 Х/ф «Зоряні війни: 

останні Джедаї»

14.50 Х/ф «Лара Крофт: 

розкрадачка гробниць 

— колиска життя»

17.00 Аферисти в мережах

19.00 Ревізор

20.50 Х/ф «Вовки»

22.40 Х/ф «Вовки-перевертні»

00.10 Х/ф «З любов’ю, 

Саймон»

02.25 Служба розшуку дітей

02.30 Зона ночі

04.10 Абзац

ICTV

04.30 Скарб нації

04.40 Еврика!

04.50 Служба розшуку дітей

04.55 Т/с «Відділ 44»

05.40 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.25 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.10 Секретний фронт

10.25, 13.25 Т/с «Таємні двері»

12.45, 15.45 Факти. День

14.15, 16.20 Х/ф «С.В.О.Т.: 

Спецназ міста янголів»

17.00 Х/ф «С.В.О.Т.: 

Перехресний вогонь»

18.45, 21.10 Факти. Вечір

20.10, 21.30 Х/ф «Зіткнення з 

безоднею»

22.55 Х/ф «Інкасатор»

00.35 Х/ф «Безмежний обрій»

02.15 Т/с «Винищувачі-2: 

останній бій»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time
06.20 Невигадані історії
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

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

07.10, 8.10, 21.25, 0.50 
Актуально. Економіка. 

Політика. Соціум
07.15 Д/с «Повітряні воїни»
08.15, 15.30 Д/с «Неймовірні 

винаходи»
09.35, 2.15, 5.15 Машина часу
10.10, 11.10 Д/с «Найбільш 

завантажене у світі»
12.20 Про військо
13.00 Час. Підсумки тижня з 

Анною Мірошниченко
14.10 Д/с «Нижче тільки пекло»
16.10 Д/с «Стежина війни»
17.10 Д/с «Найнебезпечніші 

польоти»
18.10 Д/с «Бойові кораблі»
19.25 Д/с «Друга світова війна. 

Свідчення війни»
20.10, 1.00 Інформаційний вечір

22.00 Д/с «Щоденники Другої 

світової війни»

23.00 Д/с «Найбільші обмани»

00.10 Д/с «Щось пішло не 

так: зворотний відлік до 

катастрофи»

03.15, 4.10 Дзеркало історії

НТН

05.00, 4.55 «Top Shop»

06.00 М/ф «Вінні Пух»

06.50 М/ф «Як козаки сіль 

купували»

06.55, 16.50, 20.50, 3.30 

«Випадковий свідок»

07.50 Х/ф «Беремо все на 

себе»

09.20 Х/ф «Міцний горішок»

10.45, 22.30 Т/с «Морський 

патруль»

12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 3.00 

«Свідок»

12.50 «Таємниці світу»

14.00, 2.30, 3.55 «Речовий 

доказ»

18.20 «Свідок. Агенти»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

00.15 Х/ф «Сліди апостолів»

04.25 «Правда життя»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України

06.00 UA.Музика. Кліпи

06.10 Аромати Чилі. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Робін Гуд 

07.50 М/ф «Покахонтас»

08.15 М/ф «Рівень Маркуса. 

Дуель»

08.40 Новини 

09.00 Історія високої моди. 

Сміливий середньовічний 

образ 

09.55 Історії вулканів. Овернь. 

таємниці сплячих гігантів 

10.25 Експедиція зі Стівом 

Бекшеллем 

12.30 Х/ф «Жар-птиця»

14.25 Весняні солоспіви. 

Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо

15.35 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. Panivalkova

15.50 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. ТНМК

16.10 UA.МУЗИКА. Кліпи 

16.25 Країна пісень 

17.00 Дикі тварини. Камуфляж. 

Документальний цикл 

17.35 Вижити в дикій природі. 

Документальний цикл 

18.40 Новини (із 

сурдоперекладом)

19.00 Х/ф «Двійник»

20.45 Історії вулканів. Овернь. 

таємниці сплячих гігантів 

21.10 Світова медицина. 

Бразилія — лікар Шінгу 

21.40 Новини

22.10 Грандіозні подорожі 

залізницею Канади 

23.15 Великі грецькі міфи. Аїд-

король поневолі 

23.45 Нова. Українська. 

Твоя музика-2020 на 

«Суспільному» 

00.10 #KіноWALL із Сергієм 

Тримбачем. Найкраще. 

Білий птах із чорною 

ознакою

00.40 Букоголіки. Підліткова 

література 

01.10 Сильна доля. Kozak System 

02.00 Сильна доля. Плач Єремії 

02.55 Спільно 

03.50 UA.Фольк. Спогади 

04.50 По обіді-шоу 

05.50 Погода

СТБ

05.15 Т/с «Комісар Рекс-2»

09.00 «Цієї миті рік потому»

13.00, 14.50 «Таємниці ДНК»

14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-

новини»

15.30 Т/с «Кріпосна»

18.15 «Один за всіх»

20.15, 22.45 Т/с «Вибір матері»

23.00 Т/с «Доктор Хаус»

00.55 «Містичні історії-7 із 

Павлом Костіциним»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.45 

«Репортер». Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

07.45, 8.30 «Медексперт»

09.10, 10.10 «Прямий трафік»

11.10, 12.10 «Деталі на 

«Прямому»

13.10 «Гаряча тема»

14.15, 16.10 «За фактом»

17.10 «Ситуація» з Мариною 

Леончук

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий контакт»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 18.15 «Спецкор»

06.35, 18.50 «ДжеДАІ»

07.10 Т/с «Опер за викликом-3»

10.05 «Помста природи»

10.40 «Загублений світ»

14.30 Х/ф «Битва проклятих»

16.10 Х/ф «Книга Ілая»

19.25 Т/с «Опер за викликом-4»

20.25 Т/с «Ментівські війни. 

Харків-2»

22.25, 0.05 Т/с «CSI: місце 

злочину-14»

01.50 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 9.50, 19.45 Yellow

06.10 «Баварія» — «Майнц». 

Чемпіонат Німеччини

08.00, 23.45 «Аталанта» 

— «Інтер». Чемпіонат 

Італії

10.00 «Ворскла» — «Динамо». 

Чемпіонат України

11.45, 13.45 Топ-матч

11.55 «Лечче» — «Парма». 

Чемпіонат Італії

13.55 «Барселона» — 

«Вальядолід». Чемпіонат 

Іспанії

15.40, 22.30 Футбол NEWS

16.00 Журнал Ліги Європи. 

Прем’єра

16.30 «Ювентус» — «Рома». 

Чемпіонат Італії

18.30 Журнал Ліги Чемпіонів

18.55 LIVE. «Металіст» (1925 

р.) — «Чорноморець». 

Чемпіонат України. Перша 

Ліга

20.55 #залишайсязФутболом. 

Перша Ліга

21.30 #залишайсязФутболом

22.50 «Реал» — «Чемпіон». 

Чемпіонат Іспанії

01.30 Профілактика

05.00 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

ФУТБОЛ-2

06.00 Класичні матчі Ліги 

Чемпіонів

06.55 Журнал Ліги Чемпіонів

07.25 Bonjour Euro!

08.50 Д/с «Класика Євро» 

09.20 Euro Rendez-Vous

10.50 Португалія — Вельс. 1/2 

фіналу. УЄФА Євро-2016 р.

12.45 «Великий футбол. Євро-

2016»

13.45 «СПАЛ» — 

«Фіорентина». Чемпіонат 

Італії

15.30, 18.30 Yellow

15.45 «Олімпік» — «Шахтар». 

Чемпіонат України

17.35 «Реал» — «Чемпіон». 

Чемпіонат Іспанії. 

Прем’єра

18.45 «Аталанта» — «Інтер». 

Чемпіонат Італії

20.35 Чемпіонат Італії. «Огляд 

туру. Прем’єра

21.30 «Боруссія» (Д) — 

«Вольфсбург». Чемпіонат 

Німеччини

23.15 Журнал Ліги Європи

23.45 «Олександрія» 

— «Шахтар». Чемпіонат 

України

01.30 Профілактика

05.00 «Реал» — «Чемпіон». 

Чемпіонат Іспанії

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.20, 1.40 Правда життя

09.25, 0.30 Речовий доказ

10.35, 12.35, 17.00 Під іншим 

кутом

11.35, 18.00 Сіяя: з нами у дику 

природу

13.35 Прихована реальність

14.25, 19.50 Битва цивілізацій

15.20, 23.40 Загадки Всесвіту

16.05, 21.45 Найекстремальніші

19.00 Містична Україна

20.45 Земля 2050 р.

22.40 Морські гіганти

02.30 Скептик

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Гарфілд шоу»

08.35 «Дай Лапу»

08.50 М/ф «Мій маленький поні 

у кіно»

10.40 Х/ф «Вікі, маленький 

вікінг»

12.10 Х/ф «Бунтарка»

14.10 Х/ф «Танцюй звідси!»

16.00, 22.00 «Орел і решка. 

Навколо світу»

18.00 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

21.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

23.50 Х/ф «Остання любов на 

Землі»

01.40 Т/с «Доктор Хто»

02.45 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.00 Т/с «Рання пташка-2»

10.30, 17.30 4 весілля

11.30, 16.30, 1.00 Панянка-

селянка

12.30, 16.00 Сімейка У

13.00, 14.30, 19.00, 20.00 Танька і 

Володька

13.30, 23.00 Країна У

14.00, 15.00, 18.30, 19.30, 20.30 

Одного разу під Полтавою

15.30 Одного разу в Одесі

21.00 Т/с «Останній москаль»

00.00 ЛавЛавСar

02.15 Теорія зради

03.00 17+

03.50 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Додолики

06.35 М/с «Книга джунглів»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15, 1.25, 

3.30, 5.20 Новини

07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 

18.20, 0.30, 1.55, 4.00 

Суспільна студія. Марафон

09.30 Т/с «Жіночий рай»

11.25 Телепродаж

15.10, 21.30, 23.55, 5.50 UA:Спорт

15.20 «Грандіозні подорожі 

залізницею Великої 

Британії»

16.30 Т/с «Містер Селфрідж»

17.30, 18.55, 22.40 «Дикі 

тварини»

19.35 «Вижити в дикій природі»

20.20 «Суперчуття»

21.40 Святі та грішні

00.00 Бюджетники

04.30 Д/ф «Війна на нульовому 

кілометрі»
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КАНАЛ «1+1»

06.00 «Українські сенсації»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 19.30 ТСН

09.25, 10.25 «Життя відомих 

людей»

11.20, 13.00, 15.05 «Міняю 

жінку»

17.10 Мелодрама «Жінка»

20.30, 21.05 Комедія «Татусь»

21.50 Комедія «Тато Ден»

22.50 Х/ф «Шерлок-2: 

Рейхенбахський 

водоспад»

00.45 Трилер «Фірма»

03.30 Х/ф «Сьомий син»

ІНТЕР

05.25, 22.00 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.00, 12.25 Т/с «Пані Фазілет і її 

доньки»

14.00, 14.45, 15.40 «Речдок»

16.30 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 1.50 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Чуже добро»

23.55 Т/с «Спокуса»

03.20 «Орел і решка. Шопінг»

04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.30 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Нові 

випуски

10.30, 4.20 Реальна містика

12.30, 15.30 Т/с «Виходьте без 

дзвінка»

16.00 Т/с «Жіночий лікар-4»

20.10 «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Чорна кров»

23.20, 2.00 Т/с «Настане 

світанок»

01.30 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/ф

07.20 Вар’яти

09.20 Т/с «Грімм»

12.00 Х/ф «Янголи Чарлі»

14.00, 19.00 Шахраї в мережах

21.10 Х/ф «Знаряддя смерті: 

місто кісток»

23.50 Х/ф «Тепло наших тіл»

01.50 Т/с «Підступні покоївки»

02.40 Зона ночі

04.10 Абзац

ICTV

04.15 Скарб нації

04.25 Еврика!

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35, 20.20 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.25 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.10 Секретний фронт

10.25 Не дай себе обдурити

11.30, 13.20 Х/ф «Безмежний 

обрій»

12.45, 15.45 Факти. День

13.50, 16.20, 21.25 Т/с «Пес»

16.30 Х/ф «Зіткнення з 

безоднею»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

22.25 Т/с «Таємні двері»

23.35, 3.00 Т/с «Винищувачі-2: 

останній бій»

01.40 М/ф «Зоряний десант-4: 

зрадник Марсу»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20 Гончаренко рулить

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, 0.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.50 

Актуально. Економіка. 

Політика. Соціум

07.15 Д/с «Повітряні воїни»

08.15, 15.30 Д/с «Неймовірні 

винаходи»

09.35, 2.15, 5.15 Машина часу

10.10, 11.10 Д/с «Найбільш 

завантажене у світі»

12.30 Є сенс

13.10, 14.10 Д/с «Нижче тільки 

пекло»

16.10 Д/с «Стежина війни»

17.10 Д/с «Найнебезпечніші 

польоти»

18.10 Д/с «Бойові кораблі»

19.25 Д/с «Друга світова війна. 

Свідчення війни»
20.10, 1.00 Інформаційний вечір
22.00 Д/с «Щоденники Другої 

світової війни»
23.00 Д/с «Найбільші обмани»
00.10 Д/с «Щось пішло не 

так: зворотний відлік до 
катастрофи»

03.15, 4.10 Дзеркало історії

НТН

05.55 М/ф «Сірий вовк & 

Червона Шапочка»

07.15 М/ф «Як козаки 

інопланетян зустрічали»

07.50, 16.50, 20.50, 3.35 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 

3.05 «Свідок»

09.00 Х/ф «Мачуха»
10.50, 22.30 Т/с «Морський 

патруль»

12.50 «Свідок. Агенти»

14.00, 3.45 «Речовий доказ»

18.20 «Будьте здоровi»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

00.15 Х/ф «Дім — це храм»
04.15 «Правда життя»

04.45 «Top Shop»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України

06.00 UA.Музика. Кліп 

06.05 Аромати Чилі. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Робін Гуд 

07.50 М/ф «Покахонтас. 

Подорож до Кахокі»

08.15 М/ф «Рівень Маркуса. 

Найкращий день»

08.40 Новини 

09.10 Т/с «Дама під вуаллю» 

10.20 Світові чемпіонати. 

Найкраще. Художня 

гімнастика 

10.50 Війни за статки. Джоні 

Депп. Документальний 

цикл 

11.45 Втеча до ідеального міста. 

Реаліті-шоу 

12.30 Х/ф «Чарівий 
гаманець»

14.30 Ювілейний концерт Ніни 

Матвієнко

15.45 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. Хорея 

Козацька

16.05 UA.МУЗИКА. Кліпи

16.25 Країна пісень 

17.00 Дикі тварини. Отруйні. 

Документальний цикл 

17.35 Вижити в дикій природі. 

Документальний цикл 

18.40 Новини (із 

сурдоперекладом)

19.00 Х/ф «Два дні, одна ніч»
20.40 Історії вулканів Вестманові 

острови. Вулканічні 

охоронці Ісландії 

21.05 Світова медицина. Перу 

— зцілення на воді 

21.40 Новини

22.10 Грандіозні подорожі 

залізницею Канади 

23.15 Великі грецькі міфи. 

Орфей-гімн неможливого 

кохання 

23.45 Сучасна музика на 

UA.Культура. The ВЙО

23.55 Сучасна музика на 

UA.Культура. Sheetel

00.10 Час поезії з Василем 

Герасим’юком. Найкраще. 

Володимир Сосюра

00.45 Букоголіки. Літературна 

фантастика 

01.15 Сильна доля. Плач Єремії 

02.10 Сильна доля. 

Піккардійська Терція 

03.30 Спільно 

04.25 Енеїда

05.20 Новини

05.50 Погода 

 

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

історія»

06.05 Т/с «Комісар Рекс-2»

09.00, 23.00 Т/с «Доктор Хаус»

10.55 «Цієї миті рік потому»

13.00, 14.50 «Таємниці ДНК»

14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-

новини»

15.30 Т/с «Кріпосна»

18.15 «Один за всіх»

20.15, 22.45 Т/с «Вибір матері»

00.55 «Містичні історії-7 із 

Павлом Костіциним»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.45 

«Репортер». Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10 «Прямий трафік»

11.10, 12.10 «Деталі на 

«Прямому»

13.10 «Гаряча тема»

14.15, 16.10 «За фактом»

17.10 «Ситуація» з Мариною 

Леончук

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий контакт»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 18.15 «Спецкор»

06.35, 18.50 «ДжеДАІ»

07.10 Т/с «Рекс»

08.55 Х/ф «Таємниця Майя»
10.45, 17.20 «Загублений світ»

13.15 Х/ф «Гра Ендера»
15.20 Х/ф «Пекло»
19.25 Т/с «Опер за викликом-4»

20.20 Т/с «Ментівські війни. 

Харків-2»

22.15, 0.00 Т/с «CSI: місце 

злочину-14»

01.40 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Брешія» — 

«Сампдорія». Чемпіонат 

Італії

07.45 «Металіст» (1925 р.) 

— «Чорноморець». 

Чемпіонат України. Перша 

Ліга

09.30 #залишайсязФутболом. 

Перша Ліга

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.20 Yellow. Прем’єра

10.30 #залишайсязФутболом

11.35, 1.45 Журнал Ліги 

Чемпіонів

12.00 «Боруссія» (М) 

— «Лейпциг». Чемпіонат 

Німеччини

13.45, 23.45 Yellow

13.55 «Аталанта» — «Інтер». 

Чемпіонат Італії

16.00 «Реал» — «Чемпіон». 

Чемпіонат Іспанії

16.55 «Олександрія» 

— «Шахтар». Чемпіонат 

України

18.40 «Ювентус» — «Рома». 

Чемпіонат Італії

20.45 «Барселона» 

— «Сельта». Чемпіонат 

Іспанії

22.50 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

00.00 «Колос» — «Зоря». 

Чемпіонат України

02.15 «Лечче» — «Парма». 

Чемпіонат Італії

04.00 «Боруссія» (М) 

— «Аугсбург». Чемпіонат 

Німеччини

ФУТБОЛ-2

06.00 #залишайсязФутболом

07.05, 0.35 Топ-матч

07.10, 17.25 Yellow

07.25 Bonjour Euro!

09.00 Д/с «Класика Євро» 

09.30 Euro Rendez-Vous

11.00 Німеччина — Франція. 1/2 

фіналу. УЄФА Євро-2016 р.

12.55 «Великий футбол. Євро-

2016»

14.10, 5.15 Журнал Ліги Європи

14.40 «Баварія» — «Боруссія» 

(Д). Чемпіонат Німеччини

16.30, 2.35 Чемпіонат Італії. 

«Огляд туру

17.40 «Лечче» — «Парма». 

Чемпіонат Італії

19.30 Журнал Ліги Чемпіонів

20.00 «Металіс» (1925 р.) 

— «Чорноморець». 

Чемпіонат України. Перша 

Ліга

21.50 «Реал» — «Чемпіон». 

Чемпіонат Іспанії

22.45 «Ювентус» — «Рома». 

Чемпіонат Італії

00.45 «Барселона» — 

«Вальядолід». Чемпіонат 

Іспанії

03.30 «Брешія» — 

«Сампдорія». Чемпіонат 

Італії

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.25, 1.40 Правда життя

09.30, 0.30 Речовий доказ

10.40, 12.40, 17.05 Під іншим 

кутом

11.40, 18.05 Сіяя: з нами у дику 

природу

13.40 Прихована реальність

14.30, 19.55 Битва цивілізацій

15.20, 23.40 Загадки Всесвіту

16.10 Земні катаклізми

19.05 Містична Україна

20.45 Земля 2050 р.

21.45 Найекстремальніші

22.40 Морські гіганти

02.35 Телеформат

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Гарфілд шоу»

08.30, 0.15 Т/с «Доктор Хто»

10.30, 2.30 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

14.10 «Орел і решка. 

Мегаполіси»

15.15, 22.15 «Орел і решка. 

Навколо світу»

17.15 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

21.15 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

03.15 Т/с «Хейвен»

03.55 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.00 Т/с «Рання пташка-2»

10.30, 17.30 4 весілля

11.30, 16.30, 1.00 Панянка-

селянка

12.30, 16.00 Сімейка У

13.00, 14.30, 19.00, 20.00 Танька і 

Володька

13.30, 23.00 Країна У

14.00, 15.00, 18.30, 19.30, 20.30 

Одного разу під Полтавою

15.30 Одного разу в Одесі

21.00 Т/с «Останній москаль»

00.00 ЛавЛавСar

02.15 Теорія зради

03.00 17+

03.50 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Додолики

06.35 М/с «Книга джунглів»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15, 1.25, 

5.20 Новини

07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 

18.20, 0.30, 1.55 Суспільна 

студія. Марафон

09.30 Т/с «Жіночий рай»

11.25 Телепродаж

15.10, 21.30, 23.55, 5.50 UA:Спорт

15.20 «Грандіозні подорожі 

залізницею Великої 

Британії»

16.30 Т/с «Містер Селфрідж»

17.30 Схеми. Корупція в деталях

18.55 «Дикі тварини»

19.35 «Вижити в дикій природі»

20.20 «Суперчуття»

21.40 Наші гроші

22.15 «Боротьба за виживання»

00.00 Перша шпальта

03.30 Д/ф «Війна на нульовому 

кілометрі»

04.25 Д/ф «Заміновані 

вірністю»
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Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити
«Україну молоду» на вересень

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2020 рiк:

на місяць — 65 грн 62 коп.,

на два місяці — 131 грн 24 коп.,

до кінця року — 262 грн 48 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних 
осiб:

на місяць — 85 грн. 62 коп.,

на два місяці — 171 грн. 24 коп.,

до кінця року — 342 грн. 48 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 23 грн 77 коп.,

на два місяці — 47 грн 54 коп.,

до кінця року — 95 грн 08 коп.

Передплатний iндекс 
— 49497

 «Укрпошта» додатково 
за саму процедуру оформ-
лення перед плати бере: на 
місяць — 3 грн 60 коп., на 
квартал — 8 грн 20 коп., на 
півроку — 10 грн 00 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 намагатиметься бути гiд-
ною такої високої оцiнки i вашої уваги, шановнi 
читачi.
 Якщо ви не передплатили «Україну молоду» на 
2020 рік, це можна зробити до 18 серпня, і ви отриму-
ватимете газету із вересня. Передплата на «Україну 
молоду» оформлюється як за електронною версією 
Каталогу видань України «Преса поштою», так і за 
друкованим Каталогом видань України «Преса пош-
тою». Оформити передплату можна у відділеннях 
поштового зв’язку, в операційних залах поштамтів, 
у пунктах прий мання пе редплати, на сайті ПАТ 
«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

ПЕРЕДПЛАТА-2020■



КАНАЛ «1+1»

06.00 «Українські сенсації»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 19.30, 4.35 ТСН

09.25, 10.20 «Життя відомих 

людей»

11.15, 12.40, 14.55 «Міняю 

жінку»

17.10 Мелодрама «Жінка»

20.30, 21.05 Комедія «Татусь»

21.55 Комедія «Тато Ден»

22.55 Х/ф «Шерлок-3: 

порожній катафалк»

00.55 Трилер «Параноя»

02.50 «Любий, ми 

переїжджаємо»

ІНТЕР

05.25, 22.05 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.00, 12.25 Т/с «Пані Фазілет і її 

доньки»

14.00, 14.50, 15.45 «Речдок»

16.35 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 1.50 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Чуже добро»

23.55 Т/с «Спокуса»

03.15 «Орел і решка»

04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 4.10 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Нові 

випуски

10.30, 4.30 Реальна містика

12.30, 15.30 Т/с «Виходьте без 

дзвінка»

16.00 Т/с «Жіночий лікар-4»

20.10 «Говорить Україна»

21.00, 23.20 Т/с «Чорна кров»

00.15, 2.00 Т/с «Я заплачу 

завтра»

01.30 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/ф

07.20 Вар’яти

09.20 Т/с «Грімм»

11.00 Х/ф «Янголи Чарлі-2: 

повний уперед»

13.10 Кохання на виживання

17.00, 19.00 Хто зверху?

21.00 Х/ф «Керрі»

23.00 Х/ф «Коматозники»

01.10 Т/с «Підступні покоївки»

02.05 Служба розшуку дітей

02.10 Зона ночі

04.10 Абзац

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.25 Служба розшуку дітей

04.30 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35, 10.05 Громадянська 

оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.25 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

11.00, 13.20 Т/с «Вирішує 

Оністрат»

12.45, 15.45 Факти. День

14.30, 16.20, 21.30 Т/с «Пес»

17.00 Х/ф «Інкасатор»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Секретний фронт

22.30 Т/с «Таємні двері»

23.40, 3.25 Т/с «Винищувачі-2: 

останній бій»

01.30 Х/ф «Співучасник»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20 Особливий погляд

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, 0.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.50 

Актуально. Економіка. 

Політика. Соціум

07.15 Д/с «Повітряні воїни»

08.15, 15.30 Д/с «Неймовірні 

винаходи»

09.35, 2.15, 5.15 Машина часу

10.10, 11.10 Д/с «Найбільш 

завантажене у світі»

12.20 Гончаренко рулить

12.50 Vоїн — це я!

13.10, 14.10 Д/с «Нижче тільки 

пекло»

16.10 Д/с «Стежина війни»

17.10 Д/с «Найнебезпечніші 

польоти»

18.10 Д/с «Бойові кораблі»

19.25 Д/с «Друга світова війна. 

Свідчення війни»

20.10, 1.00 Інформаційний вечір

22.00 Д/с «Щоденники Другої 

світової війни»

23.00 Д/с «Найбільші обмани»

00.10 Д/с «Щось пішло не 

так: зворотний відлік до 

катастрофи»

03.15, 4.10 Дзеркало історії

НТН

05.45 М/ф «Пригоди Буратіно»

07.15 М/ф «Як козаки 

мушкетерам допомагали»

07.55, 16.50, 20.50, 2.30 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 

2.00 «Свідок»

09.00 Х/ф «Пам’ятай ім’я 
своє»

10.55, 22.30 Т/с «Морський 

патруль»

12.50 «Будьте здоровi»

14.05, 0.50, 3.00 «Речовий 

доказ»

18.20 «Вартість життя»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

00.15 «Реальні злочинці»

04.00 «Правда життя»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України

06.00 UA.Музика. Кліп 

06.05 Аромати Чилі. 

Документальний цикл 

06.30 Аромати Греції. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Робін Гуд 

07.50 М/ф «Покахонтас. 

Священне місто»

08.15 М/ф «Рівень Маркуса. 

Друїд»

08.40 Новини 

09.10 Т/с «Дама під вуаллю» 

10.20 Світові чемпіонати. 

Найкраще. Спортивна 

гімнастика 

10.50 Війни за статки. Брітні 

Спірс. Документальний 

цикл 

11.45 Втеча до ідеального міста. 

Реаліті-шоу 

12.30 Х/ф «Калоші щастя»
14.25 Весняні солоспіви. 

Концертна програма з 

Будинку звукозапису 

Українського радіо

15.40 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. Panivalkova

15.50 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. ТНМК

16.10 UA.МУЗИКА. Кліпи

16.25 Країна пісень 

17.00 Дикі тварини. Міграція. 

Документальний цикл 

17.35 Вижити в дикій природі. 

Документальний цикл про 

природу 

18.40 Новини (із 

сурдоперекладом)

19.00 Х/ф «Двійник»
20.45 Історії вулканів. Овернь. 

Таємниці сплячих гігантів 

21.10 Світова медицина. 

Бразилія — лікар Шінгу 

21.40 Новини

22.10 Грандіозні подорожі 

залізницею Канади 

23.15 Великі грецькі міфи. Тесей 

— руйнівні наслідки 

неуважності 

23.45 Нова. Українська. 

Твоя музика-2020 на 

Суспільному 

00.15 #БібліоFUN з Ростиславом 

Семківим. Найкраще. 

Франц Кафка 

00.45 Букоголіки. Читання 

як пристрасть. 

Колекціонування книжок 

01.15 Сильна доля. 

Піккардійська Терція 

02.10 Сильна доля. Hudaki 

Village Band 

03.25 Спільно 

04.20 Енеїда

05.20 Новини

05.50 Погода

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

історія»

06.05 Т/с «Комісар Рекс-2»

09.00, 23.00 Т/с «Доктор Хаус»

11.00 «Цієї миті рік потому»

13.00, 14.50 «Таємниці ДНК»

14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-

новини»

15.30 Т/с «Кріпосна»

18.15 «Один за всіх»

20.15, 22.45 Т/с «Вибір матері»

00.55 «Містичні історії-7 із 

Павлом Костіциним»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.45 

«Репортер». Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

07.45 «Медексперт»

09.10, 10.10 «Прямий трафік»

11.10, 12.10 «Деталі на 

«Прямому»

13.10 «Гаряча тема»

14.15, 16.10 «За фактом»

17.10 «Ситуація» з Мариною 

Леончук

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий контакт»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 18.15 «Спецкор»

06.35, 18.50 «ДжеДАІ»

07.10 Т/с «Рекс»

09.10 Х/ф «Потоп»
10.50 «Помста природи»

11.00, 17.15 «Загублений світ»

12.55 Х/ф «Останній замок»

15.20 Х/ф «Вторгнення: битва 

за рай»

19.25 Т/с «Опер за викликом-4»

20.20 Т/с «Ментівські війни. 

Харків-2»

22.10 Т/с «CSI: місце злочину-15»

23.55 Т/с «CSI: місце злочину-14»

01.40 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Реал» — «Леганес». 

Чемпіонат Іспанії

07.45, 18.45 Журнал Ліги Європи

08.15 «СПАЛ» — 

«Фіорентина». Чемпіонат 

Італії

10.00, 15.40, 22.45 Футбол NEWS

10.20 «Металіст» (1925 р.) 

— «Чорноморець». 

Чемпіонат України. Перша 

Ліга

12.05, 0.50 «Ювентус» — 

«Рома». Чемпіонат Італії

13.55 «Олімпік» — «Шахтар». 

Чемпіонат України

16.00, 2.35 Чемпіонат Італії. 

Огляд туру

16.55 «Аталанта» — «Інтер». 

Чемпіонат Італії

19.15, 21.50 «Шлях до Кельна»

19.50 LIVE. «Шахтар» 

— «Вольфсбург». 1/8 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

20.45 Yellow

22.20 LIVE. «Інтер» — 

«Хетафе». 1/8 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

23.55 «Реал» — «Чемпіон». 

Чемпіонат Іспанії

03.30 «Леванте» — 

«Барселона». Чемпіонат 

Іспанії

05.15 Журнал Ліги Чемпіонів

ФУТБОЛ-2

06.00 Чемпіонат Італії. «Огляд 

туру

06.55, 17.25 Журнал Ліги Європи

07.25 Bonjour Euro!

08.50 Д/с «Класика Євро» 

09.20 Euro Rendez-Vous

10.55 Португалія — Франція. 

Фінал. УЄФА Євро-2016 р.

13.25 «Великий футбол. Євро-

2016»

14.30 «Реал» — «Чемпіон». 

Чемпіонат Іспанії

15.25 «Лечче» — «Парма». 

Чемпіонат Італії

17.10, 23.55 Yellow

17.55 «Металіс» (1925 р.) 

— «Чорноморець». 

Чемпіонат України. Перша 

Ліга

19.40 LIVE. «Копенгаген» — 

«Істанбул Башакшехір». 

1/8 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

21.50 LIVE. «МЮ» — «ЛАСК». 

1/8 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

00.10 «Ворскла» — «Динамо». 

Чемпіонат України

02.00 «Шахтар» — 

«Вольфсбурр». 1/8 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

03.50 Топ-матч

04.00 «Баварія» — «Майнц». 

Чемпіонат Німеччини

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.20, 1.40 Правда життя

09.25, 0.30 Речовий доказ

10.35, 12.35, 17.00 Під іншим 

кутом

11.35, 18.00 Сіяя: з нами у дику 

природу

13.35 Прихована реальність

14.25, 19.50 Битва цивілізацій

15.20, 23.40 Загадки Всесвіту

16.10, 21.45 Найекстремальніші

19.00 Містична Україна

20.45 Земля 2050 р.

22.40 Велетні льодовикової ери

02.35 Бандитський Київ

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Гарфілд шоу»

08.30, 0.15 Т/с «Доктор Хто»

10.30, 2.15 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

14.10 «Орел і решка. 

Мегаполіси»

15.15, 22.15 «Орел і решка. 

Навколо світу»

17.15 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

21.15 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

03.00 Т/с «Хейвен»

03.40 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.00 Т/с «Рання пташка-2»

10.30, 17.30 4 весілля

11.30, 16.30, 1.00 Панянка-

селянка

12.30, 16.00 Сімейка У

13.00, 14.30, 19.00, 20.00 Танька і 

Володька

13.30, 23.00 Країна У

14.00, 15.00, 18.30, 19.30, 20.30 

Одного разу під Полтавою

15.30 Одного разу в Одесі

21.00 Т/с «Останній москаль»

00.00 ЛавЛавСar

02.15 Теорія зради

03.00 17+

03.50 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Додолики

06.35 М/с «Книга джунглів»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15, 1.25, 

5.20 Новини

07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 

18.20, 0.30, 1.55 Суспільна 

студія. Марафон

09.30 Т/с «Жіночий рай»

11.25 Телепродаж

15.10, 21.30, 23.55, 5.50 UA:Спорт

15.20 «Грандіозні подорожі 

залізницею Великої 

Британії»

16.30 Т/с «Містер Селфрідж»

17.30 Наші гроші

18.55, 22.15 «Боротьба за 

виживання»

19.35 «Дикі тварини»

20.25 «Суперчуття»

21.40 Бюджетники

00.00 Спільно

03.30 Д/ф «Заміновані 

вірністю»

04.25 Д/ф «Одесити на Донбасі»
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КАНАЛ «1+1»

06.00 «Українські сенсації»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 19.30, 4.30 ТСН

09.25, 10.25 «Життя відомих 

людей»

11.15, 13.15, 15.10 «Одруження 

наосліп»

17.10 Мелодрама «Жінка»

20.30, 21.05 Комедія «Татусь»

21.50 Комедія «Тато Ден»

22.55 Х/ф «Шерлок-3: ознаки 

третього»

00.50 Х/ф «Шерлок-3: його 

остання клятва»

02.35 Трилер «Параноя»

ІНТЕР

05.25, 22.05 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.00, 12.25 Т/с «Пані Фазілет і її 

доньки»

14.00, 14.50, 15.40 «Речдок»

16.35 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 19.00, 1.50 «Стосується 

кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Чуже добро»

23.55 Т/с «Спокуса»

03.20 «Орел і решка»

04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Нові 

випуски

10.30, 3.00 Реальна містика

12.30, 15.30 Т/с «Виходьте без 

дзвінка»

16.00 Т/с «Жіночий лікар-4»

20.10 «Говорить Україна»

21.00, 23.20 Т/с «Чорна кров»

00.15, 2.00 Х/ф «Помічниця»

01.30 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.15 Kids’ Time

06.05 М/ф

07.20 Вар’яти

09.20 Т/с «Грімм»

11.50 Х/ф «Янголи Чарлі» 

14.10 Заробітчани

17.00, 19.00 Хто зверху?

21.00 Х/ф «Здобич»

22.50 Х/ф «Хижа в лісі»

00.40 Т/с «Підступні покоївки»

02.05 Служба розшуку дітей

02.10 Зона ночі

04.10 Абзац

ICTV

04.15 Скарб нації

04.25 Еврика!

04.35 Факти

04.55 Т/с «Відділ 44»

05.40 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.25 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.10 Секретний фронт

11.25, 13.20 Х/ф 

«Поліцейський із 

Беверлі Гіллз»

12.45, 15.45 Факти. День

14.10, 16.25 Х/ф 

«Поліцейський із 

Беверлі Гіллз-2»

16.45 Х/ф «Поліцейський із 

Беверлі Гіллз-3»

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Анти-зомбі

21.25 Т/с «Пес»

22.25 Т/с «Таємні двері»

23.35, 3.15 Т/с «Винищувачі-2: 

останній бій»

01.40 Х/ф «Два дні у долині»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 12.30 Невигадані історії

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

21.00, 0.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.50 

Актуально. Економіка. 

Політика. Соціум

07.15 Д/с «Повітряні воїни»

08.15, 15.30 Д/с «Неймовірні 

винаходи»

09.35, 2.15, 5.15 Машина часу

10.10, 11.10 Д/с «Найбільш 

завантажене у світі»

13.10, 14.10 Д/с «Нижче тільки 

пекло»

16.10 Д/с «Стежина війни»

17.10 Таємниці війни

18.10 Д/с «Бойові кораблі»

19.25 Д/с «Друга світова війна. 

Свідчення війни»

20.10, 1.00 Інформаційний вечір

22.00 Д/с «Щоденники Другої 

світової війни»

23.00 Д/с «Найбільші обмани»

00.10 Д/с «Щось пішло не 

так: зворотний відлік до 

катастрофи»

03.15, 4.10 Дзеркало історії

НТН

05.00 «Top Shop»

06.00 М/ф «Умка»

07.15 М/ф «Як козаки на весіллі 

гуляли»

07.55, 16.50, 20.50, 2.30 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 

2.00 «Свідок»

09.00 Х/ф «Вантаж без 

маркування»

10.45, 22.30 Т/с «Морський 

патруль»

12.50 «Вартість життя»

14.05, 0.50, 3.00 «Речовий 

доказ»

18.20, 4.00 «Правда життя»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

00.15 «Реальні злочинці»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України

06.00 UA.Музика. Кліп 

06.05 Аромати Греції. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Робін Гуд 

07.50 М/ф «Покахонтас. 

Прямуючи до гір, що 

димляться»

08.15 М/ф «Рівень Маркуса. 

Принцеса пустелі»

08.40 Новини 

09.10 Т/с «Дама під вуаллю» 

10.20 Світові чемпіонати. 

Найкраще. Акробатика 

10.50 Війни за статки. Дональд 

Стерлінг. Документальний 

цикл 

11.45 Втеча до ідеального міста. 

Реаліті-шоу 

12.30 Х/ф «Жива вода»

14.25 Ювілейний концерт Ніни 

Матвієнко

15.40 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. Хорея 

Козацька

16.00 UA.МУЗИКА. Кліпи

16.25 Країна пісень 

17.00 Дикі тварини. Мікро-

хижаки. Документальний 

цикл 

17.35 Вижити в дикій природі. 

Документальний цикл про 

природу 

18.40 Новини (із 

сурдоперекладом)

19.00 Х/ф «Два дні, одна ніч»

20.45 Історії вулканів Вестманові 

острови. вілканічні 

охоронці Ісландії 

21.10 Світова медицина. Перу-

зцілення на воді 

21.40 Новини

22.10 Грандіозні подорожі 

залізницею Канади 

23.15 Великі грецькі міфи. 

Орфей — гімн 

неможливого кохання 

23.45 Сучасна музика на 

UA.Культура. Rockoko

00.15 #МузLove з Любою 

Морозовою. Найкраще. 

Ігор Шамо 

00.45 Букоголіки. Секс в 

літературі. Оксана 

Забужко

01.15 Сильна доля. Hudaki 

Village Band 

02.10 Сильна доля. Alyosha 

03.25 Спільно 

04.25 Енеїда

05.20 Новини

05.50 Погода

 

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

історія»

06.05 Т/с «Комісар Рекс-2»

09.00, 23.00 Т/с «Доктор Хаус»

11.00 «Цієї миті рік потому»

13.00, 14.50 «Таємниці ДНК»

14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-

новини»

15.30 Т/с «Кріпосна»

18.15 «Один за всіх»

20.15, 22.45 Т/с «Вибір матері»

00.55 «Містичні історії-7 із 

Павлом Костіциним»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.45 

«Репортер». Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

09.10, 10.10 «Прямий трафік»

11.10, 12.10 «Деталі на 

«Прямому»

13.10 «Гаряча тема»

14.15, 16.10 «За фактом»

17.10 «Ситуація» з Мариною 

Леончук

18.15 «Ехо України»

20.00 «Прямий ефір»

22.00 «Прямий контакт»

22.55 «П’ята колонка»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 18.15 «Спецкор»

06.35, 18.50 «ДжеДАІ»

07.10 Т/с «Рекс»

09.10 Х/ф «Пекло»

11.10 «Помста природи»

11.50, 17.20 «Загублений світ»

13.50 Х/ф «Сорок вісім 

годин»

15.35 Х/ф «Інші сорок вісім 

годин»

19.25 Т/с «Опер за викликом-4»

20.20 Т/с «Ментівські війни. 

Харків-2»

22.10 Т/с «CSI: місце злочину-

15»

23.55 Т/с «CSI: місце злочину-

14»

01.40 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 5.25 Топ-матч

06.10 «Лечче» — «Парма». 

Чемпіонат Італії

08.00, 13.10 Yellow

08.10 «Копенгаген» — 

«Істанбул Башакшехір». 

1/8 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

10.00, 15.40, 22.45 Футбол NEWS

10.20, 12.40 «Шлях до Кельна»

10.50, 0.50 «Шахтар» 

— «Вольфсбург». 1/8 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

13.25 Журнал Ліги Чемпіонів

13.55 «МЮ» — «ЛАСК». 1/8 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

16.00 Огляд середи. Ліга Європи 

УЄФА. Прем’єра

16.55 «Інтер» — «Хетафе». 1/8 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

18.45, 2.40 «Реал» — 

«Чемпіон». Чемпіонат 

Іспанії

19.40 LIVE. «Баєр» — 

«Рейнджерс». 1/8 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

21.50 LIVE. «Базель» — 

«Айнтрахт». 1/8 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

23.55 Огляд середи. Ліга Європи 

УЄФА

03.35 «Баєр» — «Вердер». 

Чемпіонат Німеччини

ФУТБОЛ-2

06.00, 11.15 «Реал» — 

«Чемпіон». Чемпіонат 

Іспанії

06.55, 3.50 Топ-матч

07.25 «Інтер» — «Хетафе». 1/8 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

09.15, 19.25, 23.55 Yellow

09.30, 0.10 «МЮ» — «ЛАСК». 

1/8 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

12.10 «Аталанта» — «Інтер». 

Чемпіонат Італії

14.00 «Копенгаген» — 

«Істанбул Башакшехір». 

1/8 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

15.45 «Металіс» (1925 р.) 

— «Чорноморець». 

Чемпіонат України. Перша 

Ліга

17.35 «Шахтар» — 

«Вольфсбурр». 1/8 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

19.40 LIVE. «Севілья» 

— «Рома». 1/8 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

21.50 LIVE. «Вулвергемптон» 

— «Олімпіакос». 1/8 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

02.00 «Баєр» — «Рейнджерс». 

1/8 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

04.00 «Реал» — «Леганес». 

Чемпіонат Іспанії

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

08.20, 1.40 Правда життя

09.25, 0.30 Речовий доказ

10.35, 12.35, 17.00 Під іншим 

кутом

11.35, 18.00 Сіяя: з нами у дику 

природу

13.35 Прихована реальність

14.25, 19.50 Битва цивілізацій

15.20, 23.40 Загадки Всесвіту

16.10, 21.45 Найекстремальніші

19.00 Містична Україна

20.45 Земля 2050 р.

22.40 Велетні льодовикової ери

02.45 Гордість України

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Гарфілд шоу»

08.30, 0.15 Т/с «Доктор Хто»

10.30 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

14.10 «Орел і решка. 

Мегаполіси»

15.15, 22.15 «Орел і решка. 

Навколо світу»

17.15 «Орел і решка. Рай та 

пекло»

21.15 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

02.15 Т/с «Хейвен»

03.40 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.00 Т/с «Рання пташка-2»

10.30, 17.30 4 весілля

11.30, 16.30, 1.00 Панянка-

селянка

12.30, 16.00 Сімейка У

13.00, 14.30, 19.00, 20.00 Танька і 

Володька

13.30, 23.00 Країна У

14.00, 15.00, 18.30, 19.30, 20.30 

Одного разу під Полтавою

15.30 Одного разу в Одесі

21.00 Т/с «Останній москаль»

00.00 ЛавЛавСar

02.15 Теорія зради

03.00 17+

03.50 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Додолики

06.35 М/с «Книга джунглів»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15, 1.25, 

5.20 Новини

07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 

18.20, 0.30, 1.55 Суспільна 

студія. Марафон

09.30 Т/с «Жіночий рай»

11.25 Телепродаж

15.10, 21.30, 23.55, 5.50 UA:Спорт

15.20 «Грандіозні подорожі 

залізницею Великої 

Британії»

16.30 Т/с «Містер Селфрідж»

17.30 Бюджетники

18.55, 22.15 «Боротьба за 

виживання»

19.35 «Дикі тварини»

20.25 «Суперчуття»

21.40 Схеми. Корупція в деталях

00.00 #ВУКРАЇНІ

03.30 Д/ф «Одесити на Донбасі»

04.25 Д/ф «Висота 307.5»
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КАНАЛ «1+1»

06.00 «Українські сенсації»

06.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок 

з «1+1»

07.00, 8.00, 9.00, 19.30, 4.10 ТСН

09.25, 10.25 «Життя відомих 

людей»

11.20, 13.15, 15.10 «Одруження 

наосліп»

17.10 Мелодрама «Жінка»

20.30 «Ліга сміху»

22.35, 0.00 «Вечірній квартал»

01.40 Комедія «Шоу Трумана»

05.10 «Світське життя-2020. 

Дайджест»

ІНТЕР

05.25, 23.20 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 8.10, 9.20 «Ранок з 

Інтером»

10.00 «Корисна програма»

11.00, 12.25 Т/с «Пані Фазілет і її 

доньки»

14.00, 14.45, 15.40, 1.10 

«Речдок»

16.35 «Речдок. Особливий 

випадок»

18.00, 2.05 «Стосується кожного»

20.00 «Подробиці»

21.00 Х/ф «Жертвуючи 

пішаком»

03.35 «Чекай на мене. Україна»

05.00 «Телемагазин»

05.30 «Орел і решка»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

06.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогодні

09.30 Зоряний шлях. Нові 

випуски

10.30 Т/с «Міраж»

14.30, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-4»

20.10 «Говорить Україна»

23.20, 2.15 Т/с «Замок на піску»

01.45 Телемагазин

03.30 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.17 Kids’ Time

06.05 М/ф

07.20 Вар’яти

08.20 Від пацанки до панянки

17.10 Х/ф «Здобич»

19.00 Х/ф «Могутні 

Рейнджери»

21.30 Х/ф «Ґретель і 

Гензель»

23.10 Х/ф «Гостя»

01.40 Т/с «Підступні покоївки»

02.20 Служба розшуку дітей

02.25 Зона ночі

05.10 Стендап шоу

ICTV

04.10 Скарб нації

04.20 Еврика!

04.25 Служба розшуку дітей

04.30, 0.45 Факти

04.50 Т/с «Відділ 44»

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.25 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм

10.10 Анти-зомбі

11.05, 13.20 Х/ф «Помпеї» 

12.45, 15.45 Факти. День

15.30, 16.15 Х/ф «Помінятися 

місцями»

18.10, 20.10 Дизель-шоу

18.45 Факти. Вечір

22.55 «На трьох»

01.25 Х/ф «Троє амігос»

03.05 Т/с «Винищувачі-2: 

останній бій»

5 канал

06.00, 21.40, 3.00 Час-Time

06.20, 12.30 На власні очі

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, 0.00, 2.00, 4.00, 5.00 

Час новин

07.10, 8.10, 21.25, 0.50 

Актуально. Економіка. 

Політика. Соціум

07.15 Д/с «Повітряні воїни»

08.15, 15.30 Д/с «Неймовірні 

винаходи»

09.35, 2.15, 5.15 Машина часу

10.10, 11.10 Д/с «Найбільш 

завантажене у світі»

13.10, 14.10 Д/с «Нижче тільки 

пекло»

16.10 Д/с «Стежина війни»

17.20 Кендзьор

18.10 Д/с «Бойові кораблі»

19.25 Д/с «Друга світова війна. 

Свідчення війни»

20.10, 1.00 Інформаційний вечір

22.00 Д/с «Щоденники Другої 

світової війни»

23.00 Д/с «Найбільші обмани»

00.10 Д/с «Щось пішло не 

так: зворотний відлік до 

катастрофи»

03.15, 4.10 Дзеркало історії

НТН

05.00, 4.50 «Top Shop»

06.00 М/ф «Дванадцять 

місяців»

07.15 М/ф «Як козаки у хокей 

грали»

07.50, 16.50, 20.50, 2.30 

«Випадковий свідок»

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 

2.00 «Свідок»

09.00 Х/ф «Прощальна 

гастроль «Артиста»

10.45, 22.30 Т/с «Морський 

патруль»

12.50, 3.50 «Правда життя»

14.00, 0.50, 2.50 «Речовий 

доказ»

18.20 «Таємниці світу»

19.30 «Легенди карного 

розшуку»

00.15 «Реальні злочинці»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України

06.00 UA.Музика. Кліп 

06.05 Аромати Греції. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 UA.КУЛЬТУРА для 

найменших. Робін Гуд 

07.50 М/ф «Покахонтас. Серце 

унікального світу» 

08.15 М/ф «Рівень Маркуса. 

Нянька»

08.40 Новини 

09.10 Т/с «Дама під вуаллю» 

10.20 Світові чемпіонати. 

Найкраще. Легка атлетика 

10.50 Війни за статки. Галк 

Гоган. Документальний 

цикл 

11.45 Втеча до ідеального міста. 

Реаліті-шоу

12.30 Х/ф «Спляча красуня»

14.30 KOKTEBEL JAZZ FESTIVAL. 

Олег Скрипка та НАОНІ

15.50 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. ТНМК

16.10 UA.МУЗИКА. Кліпи

16.25 Країна пісень 

17.00 Дикі тварини. Хто з них 

цар? Документальний 

цикл 

17.35 Вижити в дикій природі. 

Документальний цикл 

18.40 Новини (із 

сурдоперекладом)

19.00 Х/ф «Голгофа»

20.40 Історії вулканів Ісландія. 

володарі вогню 

21.10 Світова медицина. Болівія 

— Калавайа. Цілителі 

21.40 Новини

22.10 Грандіозні подорожі 

залізницею Канади 

23.15 Великі грецькі міфи. Тесей 

— руйнівні наслідки 

неуважності 

23.40 Сучасна музика на 

UA.Культура. ЦеШо

00.15 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом. Найкраще. 

Євген Нищук 

00.45 Букоголіки. Поезія та 

музика. Олег Михайлюта 

01.15 Сильна доля. Alyosha 

02.10 Сильна доля. Беz 

обмежень 

03.25 Спільно 

04.25 Енеїда

05.20 Новини

05.50 Погода

СТБ

05.15 Т/с «Комісар Рекс-2»

07.05, 19.00 «Наречена для 

тата-3»

09.05 «Врятуйте нашу родину-3»

11.05, 14.50, 18.15 Т/с «Сліпа»

14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-

новини»

20.55, 22.45 Т/с «Загадка для 

Анни»

00.45 «Містичні історії-7 із 

Павлом Костіциним»

ПРЯМИЙ

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 

17.00 «Репортер». Новини

07.10, 8.10 «Новий день»

07.45 «Медексперт»

09.10, 10.10 «Прямий трафік»

11.10, 12.10 «Деталі на 

«Прямому»

13.10 «Гаряча тема»

14.15, 16.10 «За фактом»

17.10 «Ситуація» з Мариною 

Леончук

18.00 «WATCHDOGS»

18.30 «Щасливий день із 

політиком»

19.00 «Ехо України»

22.00 «Міністерство правди»

КАНАЛ «2+2»

06.00, 18.15 «Спецкор»

06.35, 18.50 «ДжеДАІ»

07.10 Т/с «Рекс»

09.05, 17.10 «Загублений світ»

12.55 Х/ф «Експедиція «Ноїв 

ковчег»

15.30 Х/ф «Помпеї: 

апокаліпсис»

19.25 Х/ф «Політ Фенікса»

21.35 Х/ф «На межі»

23.50 Х/ф «Париж. Місто 

мертвих»

01.30 Т/с «CSI: місце злочину-

14»

02.15 «Облом.UA.»

04.20 «Цілком таємно-2017»

ФУТБОЛ-1

06.00 «Інтер» — «Хетафе». 1/8 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

07.45, 21.15 Журнал Ліги 

Чемпіонів

08.15 «Севілья» — «Рома». 1/8 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

10.00, 15.40, 22.45 Футбол NEWS

10.20 «Баєр» — «Рейнджерс». 

1/8 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

12.05 «Металіст» (1925 р.) 

— «Чорноморець». 

Чемпіонат України. Перша 

Ліга

13.55 «Вулвергемптон» 

— «Олімпіакос». 1/8 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

16.00 Огляд четверга Ліга 

Європи УЄФА. Прем’єра

16.55 «Базель» — «Айнтрахт». 

1/8 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

18.40 «Шахтар» — 

«Вольфсбург». 1/8 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

20.25, 2.55 Огляд середи. Ліга 

Європи УЄФА

21.45 LIVE. «Ман Сіті» 

— «Реал». 1/8 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

23.55 Yellow

00.10 Огляд четверга Ліга 

Європи УЄФА

01.05 «Аталанта» — «Інтер». 

Чемпіонат Італії

03.50 «Ейбар» — «Реал». 

Чемпіонат Іспанії

05.40 Топ-матч

ФУТБОЛ-2

06.00, 14.15 Огляд середи. Ліга 

Європи УЄФА

06.55, 21.30 Yellow

07.05, 19.20, 23.55, 3.50 Топ-матч

07.25 «Базель» — «Айнтрахт». 

1/8 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

09.15, 17.00 Журнал Ліги 

Чемпіонів

09.45 «Шахтар» — 

«Вольфсбурр». 1/8 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

11.35 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

12.30 «МЮ» — «ЛАСК». 1/8 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

15.10 «Севілья» — «Рома». 1/8 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

17.30 «Баєр» — «Рейнджерс». 

1/8 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

19.40 «Вулвергемптон» 

— «Олімпіакос». 1/8 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

21.45 LIVE. «Ювентус» 

— «Ліон». 1/8 фіналу. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

00.10 «Копенгаген» — 

«Істанбул Башакшехір». 

1/8 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

02.00 «Барселона» 

— «Сельта». Чемпіонат 

Іспанії

04.00 «Ман Сіті» — «Реал». 

1/8 фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

08.25, 1.40 Правда життя

09.35, 0.30 Речовий доказ

10.45 Під іншим кутом

11.45, 18.00 Сіяя: з нами у дику 

природу

12.45, 20.45 Земля 2050 р.

13.45 Прихована реальність

14.35, 17.05, 19.50 Битва 

цивілізацій

15.30, 23.40 Загадки Всесвіту

16.15 Найекстремальніші

19.00 Містична Україна

21.45 Земні катаклізми

22.40 Велетні льодовикової ери

02.35 Таємниці кримінального 

світу

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Гарфілд шоу»

08.25 «Дай Лапу»

09.00 Т/с «Доктор Хто»

11.00 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»

12.45 «Орел і решка. Шопінг»

14.35, 0.20 «Орел і решка. 

Мегаполіси»

15.40, 22.15 «Орел і решка. 

Навколо світу»

17.40 Х/ф «Пастка часу»

19.15 Х/ф «Гордість і 

упередження та зомбі»

21.15 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

01.20 «Бійцівський клуб»

03.00 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

08.00 Т/с «Рання пташка-2»

10.30, 17.30 4 весілля

11.30, 16.30 Панянка-селянка

12.30, 16.00 Сімейка У

13.00, 14.30, 19.00, 20.00 Танька і 

Володька

13.30 Країна У

14.00, 15.00, 18.30, 19.30, 20.30 

Одного разу під Полтавою

15.30 Одного разу в Одесі

21.00 Х/ф «DZIDZIO Перший 

раз»

22.40 Х/ф «Готель «Гранд 

Будапешт»

00.10 ЛавЛавСar

01.10 Теорія зради

02.20 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Додолики

06.35 М/с «Книга джунглів»

07.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15, 1.25, 

5.20 Новини

07.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 

18.20, 0.30, 1.55 Суспільна 

студія. Марафон

09.30 Т/с «Жіночий рай»

11.25 Телепродаж

15.10, 21.30, 23.55, 5.50 UA:Спорт

15.20 «Грандіозні подорожі 

залізницею Великої 

Британії»

16.30 Т/с «Містер Селфрідж»

17.30 Перша шпальта

18.55 «Боротьба за виживання»

19.35, 21.40 «Дикі тварини»

20.25 «Суперчуття»

22.15 Секрети Сонячної системи

00.00 Схеми. Корупція в деталях

03.30 Д/ф «Висота 307.5»

04.25 Д/ф «Перехрестя Балу»
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00, 5.00 «Життя відомих 

людей»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00 «Світ навиворіт»

11.05 «Любий, ми 

переїжджаємо»

17.10 Комедія «Півтора 

шпигуна»

19.30, 4.15 ТСН

20.15 «Вечірній квартал-2020»

22.00 «Українські сенсації-2020»

23.10, 0.10 «Світське життя-2020. 

Дайджест»

01.10 «Ліга сміху-2019»

03.00 «Вечірній квартал»

ІНТЕР

06.25 «Слово предстоятеля»

06.30 Х/ф «Без сина не 
приходь!»

08.00 «Шість соток»

09.00 «Готуємо разом. Домашня 

кухня»

10.00 «Корисна програма»

11.10 Х/ф «Поклич мене у 
світлу далину»

13.00 Х/ф «Пічки-лавочки»
15.10 Х/ф «Калина червона»
17.15, 20.30 Т/с «Я подарую тобі 

світанок»

20.00, 2.30 «Подробиці»

22.30 «Ювілейний концерт Софії 

Ротару»

00.40 Х/ф «Все можливо»
03.00 «Щоденник вагітної»

03.25 «Орел і решка»

04.05 «Орел і решка. Божевільні 

вихідні»

04.50 «Орел і решка. Дива 

світу»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

07.00, 15.00, 19.00, 3.30 Сьогодні

07.30, 15.20 Т/с «Чорна кров»

17.00, 21.00 Т/с «Не смій мені 

говорити прощай!»

20.00 Головна тема

23.10, 2.15 Т/с «Біжи, не 

оглядайся»

01.45 Телемагазин

04.20 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 7.45, 15.05, 17.05 Kids’ 

Time

06.05 М/ф «Сезон полювання»

07.50 Аферисти в мережах

09.50, 1.20 Вар’яти

11.20 Хто зверху?

15.10 М/ф «Аладдін»

17.10 Х/ф «Вовки»

19.00 Х/ф «Автомонстри»

21.00 Х/ф «Той, що біжить 

лабіринтом»

23.10 Х/ф «Лихоманка»

02.30 Зона ночі

05.10 Стендап шоу

ICTV

05.15 Скарб нації

04.25 Еврика!

05.30 Факти

05.55 Т/с «Копи на роботі»

08.25 Т/с «Розтин покаже»

12.00, 13.00 Х/ф 

«Ідентифікація Борна»

12.45 Факти. День

14.25 Х/ф «Перевага Борна»

16.40 Х/ф «Ультиматум 

Борна»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Спадок Борна»

21.45 Х/ф «Джейсон Борн»

00.20 Х/ф «Хранителі»

03.00 Х/ф «Співучасник»

5 канал

06.00 Час-Time

06.20, 2.10, 4.10 Машина часу

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.45, 0.00, 

1.00, 2.00, 4.00, 5.00 Час 

новин

07.20, 8.15, 14.15 Д/с «Бойові 

машини»

07.50, 8.50, 21.25, 0.50 

Актуально. Економіка. 

Політика. Соціум

08.40 Натхнення

09.15 Копійка до копійки

09.30 Автопілот-новини

09.40 Автопілот-тест

09.50 Драйв

10.10, 12.15 Медекспертиза

10.30 Майстри ремонту

11.10, 13.15 Д/с «Найбільш 

завантажене у світі»

12.35 Невигадані історії

15.15 Гончаренко рулить

15.35 На власні очі

16.10, 17.10, 0.10 Д/с «Щось 

пішло не так: зворотний 

відлік до катастрофи»

18.10 Про військо

18.40 Є сенс

19.15 Особливий погляд

19.35 Спостерігач

20.10, 1.15, 5.15 Рандеву

21.20 Вечірній преЗЕдент

21.35, 3.00 Вікно в Америку

22.00, 23.00 Д/с «Щоденники 

Другої світової війни»

03.20 Дзеркало історії

НТН

05.50 Х/ф «Алмази для 

Марії»

07.10 Х/ф «Секретний 

фарватер»

12.30 «Легенди карного 

розшуку»

15.35, 2.35 «Випадковий свідок»

18.05 «Переломні 80-ті»

19.00, 2.05 «Свідок»

19.30 Х/ф «Невиправний 

брехун»

21.00 Х/ф «88 хвилин»

23.05 Х/ф «Скажені»

00.55 «Хвороби-вбивці»

02.45 «Речовий доказ»

04.45 «Top Shop»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України

06.00 UA.Музика. Кліп 

06.05 Аромати Греції. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 М/ф «Книга джунглів»

08.15 М/ф «Листи від Фелікса»

08.40 Новини 

09.10 Музеї. Як це працює. 

Найкраще. Музей 

декоративно-прикладного 

мистецтва 

09.40 Музеї. Як це працює. 

Найкраще. Національний 

науково-природничий 

музей НАН України 

10.05 Смаки Європи. 

Документальна програма 

11.15 Експедиція зі Стівом 

Бекшеллем 

13.15 Панама. Документальний 

цикл «Всесвітня природна 

спадщина» 

14.15 Богослужіння Церкви 

адвентистів сьомого дня 

15.05 Двоколісні хроніки-

2019. Україна. Крізь 

дощ і бездоріжжя. 

Навколосвітка 

продовжується! 

15.20 Двоколісні хроніки. 

Україна. Харчування в 

дорозі. Краса Карпат. Два 

дні в Колочаві 

15.35 Двоколісні хроніки. 

Україна. Буйволи німця 

Мішеля. Ремонт великів у 

Хусті. Підсумки 

16.00 Двоколісні хроніки. 

Угорщина. Велодоріжки, 

парки, кемпінги. 

Повернення в Дебрецен 

16.20 Дивовижні сади. Парк 

Марії-Луїзи. Ісландія

17.00 Дивовижні сади. Кінта да 

Регалейра. Португалія 

17.40 Країна пісень 

18.45 Х/ф «Сватання на 

Гончарівці»

20.20 Нова. Українська. 

Твоя музика-2020 на 

Суспільному 

21.40 Новини 

22.00 Українська рапсодія. 

Документальна програма 

22.35 КлезмерФест. Найкраще-

2019. Jonych

23.35 Сучасна музика на 

UA.Культура. Mari Cheba

23.55 Сучасна музика на 

UA.Культура. Гурт «Её»

00.05 Сучасна музика на 

UA.Культура. Yuko

00.20 Концерти фестивалю 

Zelyonka Fest. 

Було бажання

01.10 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. ЦеШо

01.45 Zelyonka Fest. Найкраще-

2019. Було бажання. 

02.35 Сучасна музика на 

UA.КУЛЬТУРА. Fontaliza

02.55 Сильна доля

03.25 UA.Фольк. Спогади 

04.25 Х/ф «Руда Фея»

05.30 Новини

05.50 Погода

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

05.40 Т/с «Комісар Рекс-2»

07.40, 10.50 Т/с «Вибір матері»

09.30 «Неймовірна правда про 

зірки»

17.00 «Хата на тата»

19.00 «Звана вечеря»

20.55 Х/ф «Джентльмени 

удачі»

22.45 Х/ф «Дівчата»

00.40 «Дівчата: невідома 

версія»

ПРЯМИЙ

09.00, 11.15, 12.15, 14.15, 15.15, 

16.15, 18.00 «Ехо України»

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

«Репортер». Новини

10.10 «WATCHDOGS»

10.40, 21.30 «Щасливий день із 

політиком»

13.15 «П’ята колонка»

13.40 «Міністерство правди»

17.10 «Щасливе інтерв’ю»

20.30 «Війна за незалежність»

21.00 «Прямий доказ»

22.00 «THE WEEK» 

Міжнародний огляд

23.00 «ВАТА-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

08.40 «Загублений світ»

14.25 Х/ф «На межі»

16.40 Х/ф «Кібер»

19.00 Х/ф «Серед білого дня»

20.45 Х/ф «Сек’юріті»

22.25 Х/ф «Ласкаво просимо 

в пастку»

00.10 Х/ф «Погоня за 

любов’ю»

01.45 «Облом.UA.»

04.20 «Цілком таємно-2017»

ФУТБОЛ-1

06.00, 8.00, 5.15 Топ-матч

06.10 «Металіст» (1925 р.) 

— «Чорноморець». 

Чемпіонат України. Перша 

Ліга

08.10 «Шахтар» — 

«Вольфсбург». 1/8 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

10.00, 15.40, 22.45 Футбол NEWS

10.20 Yellow. Прем’єра

10.30, 3.25 «Ман Сіті» — 

«Реал». 1/8 фіналу. Ліга 

чемпіонів УЄФА

12.20, 0.40 «Базель» — 

«Айнтрахт». 1/8 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА

14.00 «Ювентус» — «Рома». 

Чемпіонат Італії

16.00 Огляд п’ятниці. Ліга 

чемпіонів УЄФА. Прем’єра

16.30 «Баєр» — «Рейнджерс». 

1/8 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

18.15 «Ювентус» — «Ліон». 

1/8 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

20.00 «Севілья» — «Рома». 1/8 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

21.45 LIVE. «Баварія» 

— «Челсі». 1/8 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

23.55 Yellow

00.10 Огляд п’ятниці. Ліга 

чемпіонів УЄФА

02.30 Огляд четверга Ліга 

Європи УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00, 14.00 Огляд четверга Ліга 

Європи УЄФА

06.55, 23.55, 3.50 Топ-матч

07.25 «Баєр» — «Рейнджерс». 

1/8 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

09.15 Огляд середи. Ліга Європи 

УЄФА

10.10 «Вулвергемптон» 

— «Олімпіакос». 1/8 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

12.00, 16.40 Yellow

12.10, 0.10 «Ювентус» — 

«Ліон». 1/8 фіналу. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

14.55 «Шахтар» — 

«Вольфсбурр». 1/8 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

16.50 «Ман Сіті» — «Реал». 

1/8 фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

18.40 Чемпіонат Італії. Огляд 

туру

19.30 «МЮ» — «ЛАСК». 1/8 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

21.15 Огляд п’ятниці. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

21.45 LIVE. «Барселона» 

— «Наполі». 1/8 фіналу. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

02.00 «Металіс» (1925 р.) 

— «Чорноморець». 

Чемпіонат України. Перша 

Ліга

04.00 «Копенгаген» — 

«Істанбул Башакшехір». 

1/8 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

МЕГА

06.00 Бандитський Київ

06.50, 2.30 Містична Україна

07.40 Україна: забута історія

09.20 Речовий доказ

10.30, 0.35 Битва цивілізацій

11.25 Земля 2050 р.

13.25, 21.00 ТОП-10: Таємниці та 

загадки

16.30 Велетні льодовикової ери

18.30 Історія українських земель

20.10 Історія Києва

01.30 Під іншим кутом

03.15 Теорія Змови

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Гарфілд шоу»

08.25 «Ух ти show»

10.10 Х/ф «Дорожня банда 

«Чотири лапи»

11.50 М/ф «Підводна ера»

13.30 Х/ф «Пастка часу»

15.10 «Орел і решка. Морський 

сезон»

23.50 Х/ф «Гордість і 

упередження та зомбі»

01.50 «Бійцівський клуб»

02.50 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.05 М/ф «Гномео та 

Джульєтта»

10.25 Х/ф «Марлі та я»

12.15 4 весілля

17.30 Х/ф «Фокстер і Макс»

19.00, 20.00, 21.00 Одного разу 

під Полтавою

19.30, 20.30, 21.30 Танька і 

Володька

22.00 Країна У

23.00 Х/ф «Троє в каное»

00.45 Теорія зради

02.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Додолики

06.25 Хто в домі хазяїн

07.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.10, 2.40, 

3.55, 5.35 Новини

07.15 М/с «Листи від Фелікса»

08.20 Що? Як?

09.05 Енеїда

10.10 Х/ф «Ромео і 

Джульєта»

12.00, 20.30, 21.20 «Дикі 

тварини»

13.00 «Подорож відкритим 

космосом»

13.30 Секрети Сонячної системи

14.25 Телепродаж

15.00 UA Фольк. Спогади

16.00 Т/с «Містер Селфрідж»

16.45 Всенічне бдіння (ПЦУ)

19.30 Велика вечірня (УГКЦ)

22.00 Х/ф «Фатальна 

пристрасть»

00.40 Святі та грішні

01.35, 4.45 #ВУКРАЇНІ

03.00 Бюджетники

04.15 Перша шпальта

05.10 Схеми. Корупція в деталях
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КАНАЛ «1+1»

06.00, 7.00 «Життя відомих 

людей»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 Лотерея «Лото-забава»

09.25, 2.40 «Світ навиворіт»

12.05 Комедія «Татусь»

17.30 Триллер «Людина 

темряви»

19.30, 5.45 ТСН

20.15 Фантастика «Неймовірний 

Халк»

22.25 Х/ф «Хранитель часу»

01.05 Фантастика «Спайдервік: 

хроніки»

ІНТЕР

05.40 «Подорожі в часі»

06.00 Х/ф «Підстав і іншу 
щоку»

08.00 «уДачний проєкт»

09.00 «Готуємо разом»

10.00 «Орел і решка. Дива 

світу»

11.00 «Орел і решка. Божевільні 

вихідні»

12.00 Т/с «Там, де твій дім»

13.50 Т/с «Я подарую тобі 

світанок»

18.00 Х/ф «Любов від усіх 
хвороб»

20.00 «Подробиці»

20.30 Х/ф «Мій хлопець 
— псих»

23.00 Х/ф «Рудий пес»
00.50 «Речдок»

03.00 «Щоденник вагітної»

03.25 «Орел і решка»

04.55 «Телемагазин»

КАНАЛ 

«УКРАЇНА»

05.50, 19.00 Сьогодні

06.50, 5.40 Реальна містика

09.00, 2.30 Т/с «Одна на двох»

13.10 Т/с «Замок на піску»

17.00, 20.00 Т/с «Торкнувшись 

серця»

22.00 Х/ф «Її серце»

00.00, 2.15 Шоу Братів 

Шумахерів

01.45 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 Таємний агент

07.20 Ревізор

09.10 Х/ф «Знаряддя смерті: 

місто кісток»

11.40 Х/ф «Автомонстри»

13.50 Х/ф «Могутні 

Рейнджери»

16.10 Х/ф «Той, що біжить 

лабіринтом»

18.20 Х/ф «Той, що 

біжить лабіринтом: 

випробування вогнем»

21.00 Х/ф «Той, що біжить 

лабіринтом: ліки від 

смерті»

00.00 Х/ф «Хижа в лісі»

01.50 Вар’яти

02.40 Зона ночі

ICTV

05.05 Скарб нації

05.15 Еврика!

05.20 Факти

05.45 Секретний фронт

06.45 Анти-зомбі

07.45 Громадянська оборона

08.40 Т/с «Відділ 44»

11.20, 13.00 Х/ф «Ультиматум 

Борна»

12.45 Факти. День

13.45 Х/ф «Спадок Борна»

16.10 Х/ф «Джейсон Борн»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Готель Мумбаї: 

протистояння»

21.40 Х/ф «Полювання на 

злодіїв»

00.20 Х/ф «Підривники»

02.25 Х/ф «Два дні у долині»
5 канал

06.00 Вікно в Америку

06.25, 20.10, 2.15 Машина часу

07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.30, 

15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 

21.00, 22.45, 0.00, 2.00, 

3.00, 04.00, 5.00 Час новин

07.20 Д/с «Повітряні воїни»

07.50, 21.30, 0.50 Актуально. 

Економіка. Політика. 

Соціум

08.15, 15.35 Vоїн — це я!

08.25, 15.15 Невигадані історії

08.45 Натхнення

09.10, 10.10 Д/с «Найбільш 

завантажене у світі»

11.00 Божественна літургія 

з Патріаршого собору 

Воскресіння Христового 

УГКЦ у Києві

12.40 Індійський фільм

15.45 Паспортний сервіс

16.10, 17.10, 0.10 Д/с «Щось 

пішло не так: зворотний 

відлік до катастрофи»

18.00, 1.00, 5.10 Час. Підсумки 

тижня з Анною 

Мірошниченко

19.15 Спостерігач

19.35 Особливий погляд

21.25 Вечірній преЗЕдент

21.40 Час-Time

22.00, 23.00 Д/с «Щоденники 

Другої світової війни»

01.55 Огляд преси

03.15, 4.20 Дзеркало історії

НТН

05.45 «Легенди бандитського 

Києва»

06.15 Х/ф «Ключі від неба»
07.45 «Слово предстоятеля»

07.50 «Страх у твоєму домі»

11.20 Х/ф «Невиправний 
брехун»

12.45 Х/ф «Опікун»
14.20 Х/ф «Наречений із того 

світу»
15.15 Х/ф «Одруження 

Бальзамінова»
17.00 Х/ф «88 хвилин»
19.00 Х/ф «Акція»
20.40 Х/ф «Екіпаж машини 

бойової»
22.00 Х/ф «Сутичка»
00.15 Х/ф «Скажені»
02.05 «Речовий доказ»

UA.Культура

Увага! За можливими змінами 

в програмі слідкуйте 

на сайті UA:Культура

https://culture.suspilne.media/

06.00 Гімн України

06.00 UA.Музика. Кліп 

06.05 Аромати Греції. 

Документальний цикл 

07.00 Новини 

07.05 М/ф «Книга джунглів»

08.15 М/ф «Листи від Фелікса»

08.40 Новини 

09.00 Смаки Європи. 

Документальна програма 

10.20 Х/ф «Марія-Терезія»
12.30 Недільне богослужіння 

Церкви євангельських 

християн-баптистів 

13.00 Недільне богослужіння 

Української євангельської 

церкви 

13.30 Недільне богослужіння 

Української церкви 

християн віри 

євангельської

14.00 Х/ф «Цар Давид. 
Ідеальний володар»

17.40 Історія високої моди. 

Свобода одягу 

18.45 Х/ф «Іван Франко»
20.35 А тепер усе інакше. 

Українські хіти твоєї 

юності 

21.30 UA.МУЗИКА. Кліп 

21.40 Новини 

22.00 Секрети Сонячної системи 

22.55 КлезмерФест. Найкраще-

2019. Maromoros Project 

(Hudaki)

23.55 Сучасна музика на 

UA.Культура. Andzh

00.10 Сучасна музика на 

UA.Культура. Даша 

Суворова

00.20 Сучасна музика на 

UA.Культура. Індіра

00.30 Сучасна музика на 

UA.Культура. Idealism 

Addict

00.45 Zelyonka Fest. Найкраще-

2019. Балет Катамаранів

01.10 Zelyonka Fest. Найкраще-

2019. Анігіляція

01.40 Zelyonka Fest. Найкраще-

2019. Somnium\

Нідерланди 

02.15 Сучасна музика на 

UA.Культура. Mari Cheba

02.30 Х/ф «Руда Фея»
03.35 UA.Фольк. Спогади 

04.30 По обіді-шоу 

05.30 Новини

05.50 Погода

СТБ

05.15 Т/с «Коли ми вдома»

05.50 «Вечора на хуторі біля 

Диканьки:» невідома 

версія

06.45 «За двома зайцями: 

невідома версія»

07.40 «Бережись автомобіля: 

невідома версія»

08.40 «Джентльмени удачі: 

невідома версія»

09.35 «Хата на тата»

19.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

20.00 «Один за всіх»

22.40 «Я соромлюсь свого тіла»

ПРЯМИЙ

09.00 «THE WEEK» 

Міжнародний огляд

10.00 «Міністерство правди»

10.30 «П’ята колонка»

11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00 «Репортер». 

Новини

11.15, 12.15, 15.15, 16.15, 18.15 

«Ехо України»

13.10, 22.00 «WATCHDOGS»

13.30 Концерт

17.15 «Про особисте» з 

Наталкою Фіцич

20.30 «Про військо»

20.50 «Sound.ЧЕК»

21.00 «Великі новини»

22.30 «Щасливий день із 

політиком»

23.00 «ВАТА-шоу»

КАНАЛ «2+2»

06.00 «ДжеДАІ-2019»

09.00, 1.00 «Загублений світ»

12.45 Х/ф «Шангрі-ла: на 
межі зникнення»

14.15 Х/ф «Голий пістолет»
15.55 Х/ф «Голий пістолет-2 

1/2. Запах страху»
17.35 Х/ф «Голий пістолет-33 

1/3. Остання образа»
19.00 Х/ф «Міф»
21.15 Х/ф «Шанхайський 

полудень»
23.15 Х/ф «Універсальний 

агент»
02.00 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ-1

06.00, 5.15 Топ-матч

06.10 «Вулвергемптон» 

— «Олімпіакос». 1/8 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

08.00, 13.45, 18.15 Yellow

08.10, 20.45 «Барселона» 

— «Наполі». 1/8 фіналу. 

Ліга чемпіонів УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS

10.20, 1.05 «Баварія» — 

«Челсі». 1/8 фіналу. Ліга 

чемпіонів УЄФА

12.05 «Севілья» — «Рома». 1/8 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

13.55 «Ман Сіті» — «Реал». 

1/8 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

16.00 Огляд суботи. Ліга 

чемпіонів УЄФА. Прем’єра

16.30 «Ювентус» — «Ліон». 

1/8 фіналу. Ліга чемпіонів 

УЄФА

18.25 «МЮ» — «ЛАСК». 1/8 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

20.15, 2.55 Огляд п’ятниці. Ліга 

чемпіонів УЄФА

22.50 «Шахтар» — 

«Вольфсбург». 1/8 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

00.35 Огляд суботи. Ліга 

чемпіонів УЄФА

03.25 «Інтер» — «Хетафе». 1/8 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

ФУТБОЛ-2

06.00 Класичні матчі Ліги 

Чемпіонів

06.55, 12.00 Огляд п’ятниці. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

07.25 «Ювентус» — «Ліон». 

1/8 фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

09.15, 21.20 Огляд четверга Ліга 

Європи УЄФА

10.10 «Інтер» — «Хетафе». 1/8 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

12.30 «Шахтар» — 

«Вольфсбурр». 1/8 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

14.20 Yellow

14.30, 4.00 «Барселона» 

— «Наполі». 1/8 фіналу. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

16.20 Огляд середи. Ліга Європи 

УЄФА

17.15 «Баварія» — «Челсі». 

1/8 фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

19.00 Огляд суботи. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

19.30 «Баєр» — «Рейнджерс». 

1/8 фіналу. Ліга Європи 

УЄФА

22.15 «Ман Сіті» — «Реал». 

1/8 фіналу. Ліга Чемпіонів 

УЄФА

00.00, 3.50 Топ-матч

00.10 «Севілья» — «Рома». 1/8 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

02.00 «Баєр» — «Вердер». 

Чемпіонат Німеччини

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса

07.00, 2.30 Містична Україна

07.50 Україна: забута історія

09.30 Речовий доказ

10.40, 0.35 Битва цивілізацій

11.35 Земля 2050 р.

13.35, 21.00 ТОП-10: Таємниці та 

загадки

16.40 Велетні льодовикової ери

17.40 Планета Земля

18.40 Історія українських земель

20.05 Легендарні замки 

Закарпаття

01.30 Під іншим кутом

03.15 Брама часу

К1

06.30 «Top Shop»

08.00 М/с «Гарфілд шоу»

08.25 «Ух ти show»

10.10 Х/ф «Чарівник Макс і 
легенда про персні»

11.50 Х/ф «Шалені 
викладачі»

13.30 «Орел і решка. Морський 

сезон»

00.15 Х/ф «Американська 
незаймана»

01.50 «Бійцівський клуб»

02.40 «Нічне життя»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок

09.00 М/ф «Норм та Незламні»

10.25 М/ф «Норм: ключі від 

королівства»

11.50 М/ф «Норм та Нестримні: 

велика пригода»

13.15 Т/с «Останній москаль»

17.15 Х/ф «DZIDZIO Перший 
раз»

19.00, 20.00, 21.00 Одного разу 

під Полтавою

19.30, 20.30, 21.30 Танька і 

Володька

22.00 Країна У

23.00 Х/ф «Трішки вагітна»
01.15 Теорія зради

03.10 Віталька

05.50 Корисні підказки

UA: Перший

06.00 Додолики

06.25 Хто в домі хазяїн

07.00, 8.00, 8.55, 21.00, 0.10, 2.40, 

3.55, 5.35 Новини

07.15 М/с «Листи від Фелікса»

08.15 Що? Як?

09.00 Божественна літургія 

православної церкви 

України

11.00 Недільна літургія 

Української греко-

католицької церкви

12.30 Недільна свята меса 

римо-католицької церкви в 

Україні

13.30 Світові чемпіонати. Огляд

14.25 Телепродаж

15.00 UA Фольк. Спогади

16.00 Т/с «Містер Селфрідж»

18.00 «Історії вулканів»

18.30 «Всі на море. Нова 

Зеландія»

19.30, 21.20 «Дикі тварини»

20.00 Д/ф «Джунглі: чари 

іншого світу»

22.00 Х/ф «Невинний»
00.40 UA:Фольк. Спогади

01.35 Сильна доля

03.00 Бюджетники

04.15 #ВУКРАЇНІ

04.45 Святі та грішні
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Жага до навчання і подорожі з 
приреченням
 Леся настільки жадібно бе-
реться до навчання з різних га-
лузей, що це іноді лякає її бать-
ків, як це сталося з ідеєю займа-
тися професійно малюванням. 
Тоді юна мисткиня звернулася 
до бабуні по фінансову допомо-
гу і навчалася, хоча і недовго, у 
Київській рисувальній школі, 
якою керував М. Мурашко (май-
стерня М. Пимоненка). Сама ж 
поетеса згодом напише: «Мені 
часом здається, що з мене вий-
шов би далеко кращий музика, 
ніж поет, та тільки біда, що «на-
тура утяла мені кепський жарт». 
Вперше, у 1888 році, Леся Ук-
раїнка (а точніше її батьки) змі-
нює звичний маршрут: Волинь 
— Київ — Полтавщина.
 Через хворобу вона тепер буде 
приречена до постійних подоро-
жей: на курорти, на консульта-
ції до авторитетних фахівців; і 
врешті-решт хоч «не туристкою, 
а пацієнткою» доля її постійно 
штовхатиме до переїздів: Одеса, 
Крим, Італія, Кавказ, Єгипет.
 «Прощай, Волинь! Прощай, 
рідний куточок!
 Мене від тебе доленька жене,
 Немов од дерева одірваний 
листочок...»
 Так опише поетеса свої вра-
ження від першої подорожі 
до моря. У Лесі Українки на-
віть виробиться думка, що з неї 
«ніякий студент не вийшов би. 
Якби я була здорова, то, може б, 
вийшов з мене другий Вамберіа, 
або другий Пржевальський, бо 
маю дуже бродячу натуру». Ря-
тувало поетесу в мандрах дале-
кими країнами ще одне потуж-
не захоплення — любов до ви-
шивання. 

У шість років бабуня 
подарувала гольника
 Вишивка — це той вид 
мистецтва, яке об’єднувало жі-
ноцтво всіх верств населення. 
Українська вишивальна тради-
ція має свою багатющу історію. 
Традиційний народний орна-
мент збирала і досліджувала 
мама, Олена Пчілка, і, як згаду-
вала одна з сестер Лесі Україн-
ки: «Ті мамині узори мали ве-
ликий вплив [...], діти з само-
го початку свого свідомого жит-
тя бачили, що їх мати серйозно 
й наполегливо працює над узо-
рами, — збирає їх, вимальовує, 
щось пише на них, радиться про 
них з «ученим» дядьком, наре-
шті — велика подія — друкує 
їх». Тому серед «святих книг», 
із якими змалечку ознайомлю-
валися діти в родині, називали-
ся і альбоми Олени Пчілки з ук-
раїнського орнаменту. 
 Лесю, як і всіх дівчаток у ро-
дині, змалечку почали залуча-
ти до вишивання. Коли їй було 
шість років, бабуня (Єлизавета 
Іванівна Драгоманова) подару-

вала гольника та нитничок, тіт-
ка Єля (Олена Косач, в заміжжі 
Тесленко-Приходько) навчила 
вишивати — і це стало одним з 
найулюбленіших занять малень-
кої дівчинки.
 Ще треба згадати, що серед 
подружок дитинства у Лесі Ук-
раїнки було багато сільських дів-
чаток, доньок хатньої прислуги. 
А в народній традиції семирічна 
дівчинка вже починає шити-ви-
шивати собі придане. На момент 
сватання — а це 15-17 років — 
дівчата мали по декілька скринь 
вишитого одягу, рушників. Тому 
не дивно, що і в дев’ять років Ла-
риса Косач прикрасила вишив-
кою сорочку для тата. 
 У 17-річному віці вона вже 
настільки вправна майстриня 
— рукоділля в неї «на кінчи-
ках пальців», що вишивала по-
дарунки: сорочки, рушники, не 
лише для рідних, а й для близь-
кого оточення. Сестра Ольга (в 
заміжжі Кривинюк), яка і сама 
стала гарною майстринею, про-
довжила мамину справу, напи-
сала у спогадах: «Пам’ятаю, 
що Леся тоді багато вишивала й 
шила. Навіть уже на Різдво 1883 
р. вона вишила значну частину 
вишиванок до тих сорочок, що 
мама подарувала різдвяним гос-
тям [Єлісею] Трегубову і [Воло-
димиру] Науменкові». 
 18-річній Лесі Українці, 
коли та перебувала в Одесі, та 
її подрузі Маргариті Комаровій 
Одеська громада замовила виши-
ти рушник, як цього вимагає тра-
диція, до портрета Т. Шевченка, 
який написав І. Рєпін для Тара-
сової світлиці в Каневі. 
 Лікуючись на щойно від-
критих європейських курортах, 

Леся Українка не лише надиха-
лася навколишніми краєвидами: 
тут приходили до неї ідеї майбут-
ніх творів, тут побіжно вона шу-
кала сувеніри рідним, купувала 
предмети гардеробу, модні аксе-
суари. Вона насичувалася стріт-
стайлом Сонячної Рив’єри з її 
безтурботними променадами єв-
ропейської аристократії, одяг 
якої виключав яскраві кольори.
 Іноді приїздили провідати 
Лесю Українку рідні, які також 
подорожували на той час Євро-
пою. «Тьотя Єля збирається за-
втра виїздити. Остатніми часа-
ми вона все шила, бо накупила 
собі вишиваних матерій італь-
янських, то треба було пошить, 
кусками не можна везти. Сі ма-
терії тут гарні і не дуже дорогі, 

може, я вам такі блузки приве-
зу, /.../ се зроблено так, як гаф-
ти для білизни, тільки на цвітно-
му батисті (рожевому, блакитно-
му, ліловому і т. д.)», — пише в 
листі до мами поетеса.

Сорочка для лікаря
 На фотознімках у юному віці 
Лесю Українку, її сестер та братів 
можна побачити у яскравих ви-
шиваних одежах. Навіть є спога-
ди, що і сама Олена Пчілка у мо-
лоді роки піддалася спокусі «но-
вомодних» тенденцій: вишила і 
пошила для себе сорочку з чер-
воними «брокарівськими» тро-
яндами. Згодом, коли побачила 
загрозу зникнення притаманно-
го для всієї частини України гео-
метризованого чи стилізованого 
рослинного орнаменту, — актив-
но відстоювала традиційну ви-
шивку. І з часом на членах роди-
ни Косачів все більше бачимо її у 
монохромному виконанні, світ-
лого кольору, часто непомітну на 
світлинах, якщо це не на аксесу-
арі: наприклад — мережаному 
комірці, на темній сукні. 

 

Лише впевнюємося з родинно-
го листування, що і сама Леся 
Українка, і її родина таки про-
довжували носити вишитий 
одяг. До мами вона якось пише 
з Ялти, щоб та надіслала «срібні 
подільські вишиванки, /.../ (са-
мим сріблом шитих, без шовку 
і золота) на одну мужеську со-
рочку», бо «п. Дер[ижанов] по-
бачив якось мою блузку з сріб-
ною вставкою і прийшов від неї 
в нестям великий, все повто-
ряв: «Ото якби мені таку сороч-
ку на літо!». Мені ще тоді при-
йшла ідея, що слід би подару-
вать йому таку сорочку, тепер 
же воно й зовсім годиться, — 
буде дарунком пацієнтки». 
 Леся Українка жила тоді в 
Ялті на віллі «Іфігенія», яка на-

лежала родині лікаря Мартиро-
са Дерижанова і його дружини 
Катерини (р-н сучасної вулиці 
А. Чехова). Менш ніж за тиж-
день, після отримання маминої 
передачі, Леся з сестрами Оль-
гою та Оксаною (в заміжжі Ши-
мановською) її пошили: «Со-
рочка, видимо, сподобалась п. 
Дерижанову, — ми її тут спо-
лученими силами пошили без 
машини, бо у Катюші машини 
нема».
 А коли сестра Ольга, крім 
своєї лікарської діяльності, зби-
ралася взяти участь у Південно-
російській кустарній виставці, 
яка проходила в Катеринославі 
(тепер м. Дніпро), де на той час 
вона і проживала, у Лесі Україн-
ки виникає щире бажання їй до-
помогти: «Глядися, Лілеєнько, 
дуже тебе прошу. Краще ви-
шивай свою колекцію до виста-
ви, се робота спокійна і, певне, 
не може дуже втомити. Може, 
в тебе є такі рисунки, з яких я 
зуміла б вишити, то пришли, я 
з охотою поможу тобі, я часто 
буваю в такому стані, що тіль-
ки вишивати й здатна, а більш 
до нічого, тому й вишиваю чи-
мало (лежачи). Мені навіть ці-
каво було б отримати нові узори 
не хрестиками». 
 Вишивкою «рятувалася»  
Леся Українка під час фізич-
ного та психологічного пере-
вантаження. Наприкінці літа 
1911 року Ользі вона спочатку 
сповіщає, що береться «до нової 
уліти — фантастичної на сей раз 
— voila!». «Улітами» Косачі на-
зивали власні художні твори, у 
даному разі це «Лісова пісня». 

 А через деякий час із сумом 
визнає: «Оце недавно «найшов 
стіх» писати, то я дещо з дав-
нішнього підкінчила, а крім 
того, написала драму-поему в 
3-х діях днів за 10, з якимсь та-
ким імпетом, що не могла вночі 
спати, а вдень їсти, аж Кльоня 
вже боявся за мене і раз навіть 
примусив випити брому. Як я її 
скінчила, то таки трохи послабу-
вала — було t° 38° і чималий за-
непад сили, так що мене трош-
ки підтягло, але тепер уже нічо-
го», — і просить «ниток і полот-
на». Наблизити розуміння тої 
атмосфери, у якій жила, пра-
цювала поетеса, можливо також 
і за допомогою світлини кутаїсь-
кої квартири того періоду. Вона 
зроблена і надіслана у серпні 
1911 року сестрі з коментарем: 
«Посилаю тобі фотографію (до-
машню). Не думай, що се наша 
ся «обстановка», — ми живемо 
в чужій хаті, а нашого там тіль-
ки два складаних крісла з моїм 
вишиванням».
 До наших часів дійшла лише 
невелика частина предметів 
гардеробу поетеси, оздоблених 
традиційною українською ви-
шивкою. Споглядаючи їх, ми 
впевнюємося, наскільки вони 
вишукано-досконалі. Одним із 
перших експонатів, що потра-
пили до Київського музею Лесі 
Українки, були і рукави від со-
рочки, у якій зображена 17-
річна поетеса. І можна сміли-
во стверджувати, що цю сороч-
ку виготовила вона власноруч, 
можливо, лише за незначним 
кураторством старших жінок 
із родини. ■

ТРАДИЦІЇ

Майстерність на кінчиках пальців
Леся Українка — уміла вишивальниця

■

Лариса Косач (письменниця Леся Українка).
Фото надані музеєм.

❙
❙

Оксана КОНСТАНТИНІВСЬКА, 
старша наукова співробітниця Музею видатних діячів української культури

На світлині 1888 року Ларисі Косач 17 років. Вона — ровесниця гімназійним випускницям. А це той 
вік, коли молода людина стоїть перед вибором — яке направлення діяльності обрати і йому присвя-
тити свої сили. На той час Лариса отримала досить добре домашнє виховання, освіту. Її поезії під 
псевдонімом Леся Українка почали друкувати у львівських часописах. Знання основних європейських 
мов настільки добре, що вона вже береться за переклади світової класики. Леся змалечку займається 
музикою, і у рідних іноді лунала думка, що стане піаністкою, бо час проводить, навіть улітку, «як не в 
лісі, то в саду, тільки ввечері в хаті, та й то найбільш за фортепіано». 
«З мене, може, вийшов би порядний студент теолог, бо я способна «втравитись» у такі речі, — на-
пише вона дядькові, М. Драгоманову, щоправда, з гумором додасть, враховуючи «драгоманівське» 
ставлення до Біблії: — Хоч могло б статись, що мені б поставили двойку по закону божому». 

Рукави сорочки Лесі Українки.❙

У 17-річному віці вона вже настільки вправна 
майстриня — рукоділля в неї «на кінчиках 
пальців», що вишивала подарунки: сорочки, 
рушники, не лише для рідних, а й для близького 
оточення.
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Олена ШАХОВА-ЗАПОЛЬСЬКА, 
Валерія ЗАПОЛЬСЬКА

Цьогорічний тренувальний збір 
в африканській Кенії для Ольги 
Ляхової незаплановано триває 
вже п’ятий місяць поспіль. Свій 
час легкоатлетка присвячує не 
лише тренуванням, а й іншим  
добрим справам. Наша титу-
лована спортсменка активно 
проводить кенійську зиму (!), 
сповіщаючи своїх підписників 
у соцмережах про своє життя. 
Про деталі пригод поза домів-
кою дворазова чемпіонка ІІ Єв-
ропейських ігор-2019 розпові-
дає в ексклюзивному інтерв’ю 
для «України молодої».

Хто зі спортсменів тренується 
в Африці
 ■ Чим живе сьогодні Ольга 
Ляхова?
 — Чим я зараз живу? Та це 
дуже просто. Живу в Кенії вже 
п’ятий місяць поспіль. За цей 
час селище Ітен стало мені, як 
рідне. Та й уся простота життя 
в Кенії стала буденністю. Зага-
лом, насолоджуюся перебуван-
ням у цій країні і, звичайно, 
покращую свої фізичні конди-
ції щоденними тренуваннями.
 ■ Як проходить ваш звичай-
ний день?
 — Прокидаюся десь о 9.00. 
Потім ранкове тренування. 
Виходжу приблизно о 10.00-
10.30. Ранні підйоми — це не 
моє. Кенійці зазвичай вихо-
дять на тренування о 6-й ран-
ку. Як вони кажуть, їм спекот-
но о 10-й. А я люблю виспати-
ся, і мені, навпаки, подобаєть-
ся, коли тепло й м’язи розігріті. 
Далі обід о 13.00-13.30 і денний 
сон близько години. О 17.30 — 
друге тренування. Це стандарт-
ний графік. 
 Звісно, бувають різні обста-
вини. Наприклад, коли ми бу-
дували оселю для кенійської 
сім’ї впродовж 10 днів, то нія-
кого обіднього сну не було. Всі 
ми були присутні на будівниц-
тві й допомагали, чим тільки 
могли. І тренер написав мені 
програму в основному по одно-
му тренуванню на день. 
 Також десь раз на тиждень 
ми їздимо в Елдорет, сусіднє міс-
течко. Зазвичай проводимо там 
тренування на стадіоні. А потім 
обідаємо в мусульманському 
районі, їмо місцеву рибу й п’ємо 
свіжовичавлений сік — це така 
наша традиція. Опісля їдемо в су-
пермаркет і закуповуємося про-
дуктами, повертаємося назад до-
дому місцевим автобусом, який 
називається матату.
 ■ Зимовий збір затягнувся. 
Яке воно — африканське літо?
 — Так, збір достатньо затяг-
нувся й, можливо, затягнеться 
далі: президент Кенії знову пе-
реніс відкриття кордонів — на 
1 серпня, але це у разі зменшен-
ня кількості заражених на ко-
ронавірус.
 Наразі в Кенії зима. Тут 
зима, коли у нас літо, й навпа-
ки. Країна розміщена практич-
но на екваторі, тому й клімат 
тут дуже приємний. Сезон до-
щів закінчився, й зараз темпе-
ратура — від 19 до 22 градусів. 
Навіть влітку погода в нашому 
селищі Ітен у середньому від 20 
до 25 градусів. Звичайно, в ін-
ших прибережних районах на-
багато спекотніше.
 ■ Чи є там iще українські 
спортсмени, окрім марафонки 
Дар’ї Михайлової?
 — Окрім Даші Михайло-
вої, також тут живе Антон Гра-
бовський. Він уже майже як 
місцевий житель. Антон живе 
в Кенії вже не перший рік і за-
звичай перебуває в цій країні 
впродовж півріччя. А цього 

року ще довше. Крім Даші й 
Антона, в Кенії застрягли наші 
браття-слов’яни: мій майбут-
ній чоловік Євгеній Глинський 
— білорус, а також наш друг — 
росіянин Рінас Ахмадєєв. Це 
наша така дружна команда.
 ■ Цьогорічний візит до Кенії 
для вас не перший. Розкажіть, 
як ви сюди потрапили спочат-
ку? 
 — Я вже тут четвертий раз. 
Уперше поїхала в 2019 році, в 
січні. Це було незабутньо. По-
года була дуже гарна. Я була з 
великою групою спортсменів і 
тренером.

Найулюбленіші для кенійців 
— футбол і легка атлетика
 ■ Яке ставлення в Кенії до 
спорту? Яке там дозвілля?
 — Надзвичайно цікаво, що 
в Кенії зацікавлення легкою 
атлетикою і футболом — на од-
ному рівні, це найпопулярніші 
види спорту. Дуже хотілося б, 
щоб у нас легка атлетика ста-
ла такою популярною, як і тут. 
Майже кожен кенієць у нашо-
му районі випробував свої сили 
в бігу, позаяк це один iз небага-
тьох способів заробітку.
 У Кенії люди цілий день 
працюють, у них немає часу 
на дозвілля. Звісно, тут є бага-
то безробітних, і вони шукають 
якийсь підробіток або просто 
відпочивають. 
 ■ Святкували зведення бу-
динку для кенійської сім’ї?
 — Так, і на честь завершен-
ня будівництва влаштували 
святкову вечерю: спекли торт, 
посмажили м’ясо. У кенійців є 
чудова традиція — різати торт 
iз піснями разом iз господарем 
дому одним ножем. Це було не-
забутньо. Вони їдять м’ясо та 
торти тільки по великих свя-
тах, наприклад, на Різдво. І 
мені було дуже приємно, що ми 
влаштували ще одне свято для 
них. Сьогодні вночі не могла за-
снути: згадувала цей день, цих 
людей, їхні радісні обличчя. 
Одна дівчинка з цієї сім’ї навіть 
вирішила стати легкоатлеткою 
після нашої зустрічі. Можли-
во, виросте майбутня чемпіон-
ка. Добре когось мотивувати. 
 ■ Скільки людей долучило-
ся до акції? Чи українці, чи й 
міжнародна спільнота, оскіль-
ки так багато є прихильників 
спорту та ваших фанів-фоло-
верів?
 — До нашого благочинного 
проєкту долучилося дуже бага-
то людей. В основному, це Ук-
раїна та Росія, а також декілька 
людей iз Європи. Ще треба буде 
після приїзду додому відіслати 
всім посилки.
 ■ У вас уже були збори в 
Новій Зеландії, є враження з 
різних куточків світу. Яка краї-
на вразила найбільше?
 — Кенія — одна з моїх улюб-
лених країн. А для тренувань 
тут дійсно ідеальне місце. Гар-
на погода, свіжі фрукти й овочі, 
висота 2400 метрів над рівнем 

моря. Також у Кенії багато бі-
гунів, і всі вони бігають у вели-
ких групах. Це дуже мотивує та 
надає впевненості. 
 У Новій Зеландії мені теж 
дуже сподобалося — це різно-
манітна та просто неймовірна 
природа, дуже-дуже багато зе-
лені. Люди дуже позитивні й 
відкриті. Єдиний мінус — дуже 
тяжкий та виснажливий пере-
літ. Для тренувального проце-
су я все-таки надам перевагу 
Кенії. Ще одне з моїх найулюб-
леніших місць — це Сент-Моріц 
у Швейцарії.

Польський тренер і мама
 ■ «Твій тренер — це той, чиї 
тортури над собою ти готовий 
терпіти», — якось написала На-
талія Прищепа. Чи погоджує-
теся з цим твердженням? Хто 
нині вас тренує? Розкажіть про 
нього.
 — Я зараз тренуюся у Тома-
ша Левандовскі, другий тренер 
— моя мама, Ляхова Тетяна. Я 
б не сказала, що це знущання 
тренера, які ми терпимо. Я вва-
жаю, що тренер — це та люди-
на, у якої з вами однакові пла-
ни і ви разом працюєте задля їх 
досягнення. Тренер — це союз-
ник. Звісно, іноді тренування 
дуже складні й потрібно терпі-
ти, але все-таки, коли є сильна 
мотивація та фокус на меті, то 
це не проблема, а ти, навпаки, 
кайфуєш від цього процесу.
 ■ Як потрапили до групи Ле-
вандовскi? Як вас зустріли?
 — Після Олімпійських ігор-
2016 я зрозуміла, що мені пот-
рібно щось змінювати, я шука-

ла нові можливості, нові тен-
денції у світі професійного бігу 
на витривалість. І тоді я дізна-
лася від своєї подруги Олі Зем-
ляк, що є такий тренер у Поль-
щі — Томаш Левандовскі. І я 
вирішила, що хочу саме в цю 
групу, унаслідок цього дізна-
лася його контакти, потім при-
їхала до нього додому. Як вия-
вилося, тренер жив у Норвегії. 
Приїхавши до нього, я викона-
ла декілька тренувань, після 
чого він погодився працювати зі 
мною. Так усе починалося. Те-
пер я їжджу на тренувальні збо-
ри разом iз тренером і нашою ін-
тернаціональною групою. Мені 
подобається, що спортсмени в 
нашій групі дуже сильні, а це 
великий стимул та мотивація 
для мене. Мене дуже добре зус-
тріли, і зараз тренування прохо-
дять у задоволення. 
 ■ Чим відрізняються мето-
ди Костянтина Степанцова й 
Томаша Левандовскi?
 — Якщо порівнювати трену-
вання мого колишнього тренера 
Степанцова і Левандовскі, то, 
звичайно, є різниця. По-перше, 
тренування стали об’ємнішi, 
багато інтервальних і силових 
тренувань, а раніше було біль-
ше швидкісних і стрибкових. Я 
вважаю, що особисто для мене 
ідеально — поєднання цих двох 
методик тренувань. Важливо 
знайти оптимальне рішення.
 ■ Ми були свідками вашо-
го успіху в Берліні та Мінську. 
Яка з медалей вам найдорож-
ча?
 — Усі медалі цінні, але все -
таки найважливіша — це ме-

даль iз Берліна. Це була моя 
перша індивідуальна європей-
ська медаль. І вона далася не-
просто. А в Мінську це була ес-
тафета й командна медаль. Звіс-
но, я теж ціную кожну нагороду 
дуже сильно.
 ■ Чому ви обрали саме лег-
ку атлетику й таку важку дис-
ципліну, як біг на 800 метрів?
 — У нас загалом спортив-
на сім’я, тому я завжди знала, 
що також стану спортсменкою. 
З 7 до 8 років займалася худож-
ньою гімнастикою, але в мене не 
було таланту до цього виду спор-
ту і, щоб сісти на шпагат, дово-
дилося терпіти муки й сльози, 
хоча багато дівчат дуже швид-
ко його опановували без жод-
них проблем. Я вирішила, що, 
найімовірніше, це не моє. А по-
заяк я була дуже активною, в 11 
років батьки відвели мене в сек-
цію з легкої атлетики. Я спро-
бувала багато видів: це й стриб-
ки у висоту та довжину, корот-
кий спринт. Але потім зреш-
тою прийшла до дистанції 800 
метрів. Так, це вважається най-
складнішою дистанцією, але це 
мені добре вдається. І я думаю, 
що коли ти фізично готова, то 
бігати не складно, а навіть при-
ємно. Тому головне завдання — 
підійти в оптимальній формі до 
змагань.
 ■ Що сьогодні, крім легкої 
атлетики, є у вашому житті? 
Якесь хобі?
 — Я творча людина. Про-
те тільки тоді, коли є натхнен-
ня (посміхається). Іноді можу 
скласти вірш або ж оповідь, а 
також люблю готувати випічку. 
Ще люблю подорожувати, спіл-
куватися з новими людьми.
 ■ Які найближчі спортивні 
цілi?
 — Це літній чемпіонат Ук-
раїни в кінці серпня. Сподіваю-
ся, що вийде вибратися до того 
часу з Кенії.
 ■ Що найбільше мотивує в 
досягненні мети?
 — Вірити у мрію — це дуже 
важливо для кожної людини, а 
особливо для спортсмена. Без 
віри й праці неможливо досяг-
нути мети. Я вважаю, що це ос-
новна складова будь-якого ус-
піху. З дитинства я мотивувала 
себе тим, щоб увійти в історію, 
залишити після себе слід. Тому 
зараз над цим працюю. ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

Ольга Ляхова: З дитинства 
я мотивувала себе тим, 
щоб увійти в історію
Кенійська зима у період українського літа титулованої легкоатлетки

■

Ольга Ляхова.
Фото надане спортсменкою.

❙
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ДОСЬЄ «УМ»

 Ольга Ляхова
 Майстер спорту міжнародного кла-
су, багаторазова чемпіонка України.
 Народилася 18 березня 1992 р. у 
м. Рубіжне Луганської обл.
 Легкою атлетикою почала займати-
ся в 11 років.
 Дисципліна: біг на 800 м.
 Срібна призерка чемпіонату Єв-
ропи-2014 (Цюрих), естафета 4х400; 
срібна призерка Універсіади-2017 
(Тайбей), біг 800 м; бронзова призерка 
чемпіонату Європи-2018 (Берлін-2019 
(Мінськ).

■
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«Звичайно, на початку сезону я не розраховував, що ми вийдемо 

до Ліги Європи. Думав, що будемо спокійно грати, посядемо десь восьме 
місце. Однак гра в першій шістці дала нашій команді дуже багато 

для зростання».
Руслан Костишин
головний тренер ФК «Колос» (Ковалівка)

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Вирішивши провести напри-
кінці нинішнього сезону тесто-
вий «плей-оф» за місце в Лізі 
Європи, керівники вітчизняно-
го футболу точно не помилили-
ся. Попри те, що ЧУ-2019/2020 
залишає за собою кілька ваго-
мих історичних слідів, побив-
ши рекорди за тривалістю та 
загальною результативністю, 
захопливих турнірних баталій 
уболівальникам він подарував 
усе ж не надто багато.
 У цьому контексті єврокуб-
ковий відбір за участі кварте-
ту вітчизняних клубів — як хо-
роший десерт. Мінітурнір, що 
грався командами «на виліт», 
завершився яскравим фіналом 
між «Колосом» та «Маріупо-
лем», де сильнішою виявила-
ся та команда, яка більше за ін-
ших прагнула досягти перемоги 
й здобути путівку на міжнарод-
ну арену. 
 На думку президента УАФ 
Андрія Павелка, цей «плей-оф» 
— окраса чемпіонату, родзинка 
цього незвичного футбольного 
року. «Чудове футбольне свято 
на НСК «Олімпійський» та пре-
красне завершення турніру за 
спортивним принципом! Хоча 
в березні-квітні мало хто вірив, 
що це можливо. Наприклад, у 
Франції чи Нідерландах чемпіо-
нати так і не поновили», — на-
голосив очільник вітчизняного 
футбольного господарства.
 Нагадаємо, що для «Колоса» 
це був дебютний сезон серед елі-
ти українського футболу. Утім, 
активно працюючи впродовж се-
зону над покращенням ігрового 
та кадрового потенціалу, на його 
фініші ковалівський клуб досяг 
практично неможливого.

 «Звичайно, на початку се-
зону я не розраховував, що ми 
вийдемо до Ліги Європи. Ду-
мав, що будемо спокійно гра-

ти, посядемо десь восьме місце. 
Однак гра в першій шістці дала 
нашій команді дуже багато для 
зростання. Завдяки поєдинкам 

iз найсильнішими командами 
чемпіонату наша гра стала на-
багато кращою, ніж у першій 
половині чемпіонату», — зазна-

чив головний тренер команди з 
Ковалівки Руслан Костишин.
 Вирішальний поєдинок за 
Лігу Європи проти «Маріуполя» 
дався ковалівцям не так просто, 
як попереднє, півфінальне, про-
тистояння з «Дніпром-1». Пер-
ший гол у матчі, який, зреш-
тою, й вирішив долю перемож-
ця, його учасники забили тіль-
ки в додатковий час. 
 І знову, як і в попередньому 
матчі «плей-оф», доленосним 
для «Колоса» став удар форвар-
да Дениса Антюха. Хоча зага-
лом  своєму успіху в цьому євро-
кубковому мінітурнірі ковалів-
ці мають завдячувати добре зла-
годженій та якісній командній 
грі. «Раніше ми могли виграва-
ти, але не було якості гри. Прос-
то бігли на емоціях. Зараз же є 
якість, зараз інша команда», — 
пояснив Руслан Костишин.
 Варто відзначити, що матчі 
єврокубкового «плей-оф» стали 
першими в Україні, на які після 
тривалої паузи змогли потрапи-
ти глядачі. На матчі ж «Коло-
са» проти «Маріуполя» на три-
бунах «Олімпійського» (в умо-
вах 25% заповненості) зібра-
лося трохи більше п’яти тисяч 
глядачів. А як свідчить статис-
тика, це новий рекорд відвіду-
ваності матчів команди Кости-
шина. «Сьогодні у «Колоса» 
свято, і наш клуб вдячний усім, 
хто долучився до цієї історич-
ної події», — зазначили в прес-
службі «Колоса». ■

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Десерт із «Колосом»
Свій перший в елітному дивізіоні сезон ковалівський «Колос» 
завершив із путівкою до Ліги Європи

■

Для команди Руслана Костишина вихід до Ліги Європи — масштабний успіх та велике свято.
Фото з сайта ФК «Колос».

❙
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ТАБЛО

 Чемпіонат України. Прем’єр-
ліга. «Плей-оф» за місце в Лізі Єв-
ропи. Фінал. «Колос» — «Маріу-
поль» — 1:0 (у дод.час; Антюх, 95).

■

Григорій ХАТА

 Традиційно в європейсь-
кому футболі останній міся-
ць літа проходив під знаком 
єврокубкових кваліфікацій. 
Однак через пандемію коро-
навірусу футбольний кален-
дар УЄФА зазнав суттєвих 
змін. Серпень 2020 року — час 
для вирішальних поєдинків 
Суперліги та Ліги Європи. По-
чинаючи з наступної середи, в 
Європі розпочинається гаря-
чий єврокубковий «плей-оф». 
А вже за три тижні в Порту-
галії та Німеччині визначать-
ся переможці цих турнірів. 
Однак перш ніж команди пе-
рейдуть до «фіналів восьми», 
у класичному форматі будуть 
дограні всі дуелі 1/8 фіналу.
 Можливо, хто й забув, але 
найсильніший клуб Украї-
ни — «Шахтар» — залишив-
ся серед претендентів на пе-
ремогу в Лізі Європи. Наступ-
ної ж середи на столичному 
НСК «Олімпійський» підопіч-
ні Луїша Каштру проведуть 
матч-відповідь 1/8 фіналу ЛЄ 
проти німецького «Вольфс-
бурга». На думку португаль-
ського очільника «гірників», 
у його підопічних хороші пер-
спективи в цьому турнірі. Піс-
ля гостьової перемоги над 
«вовками» (2:1), здобутої іще 
в березні, у «Шахтарі» споді-
ваються на вихід до наступно-
го раунду змагань.
 Поки ж тренерський табір 
«помаранчево-чорних» пра-
цює над тим, аби перехід ко-
манди від національного чем-
піонату до єврокубків (піс-
ля яких, до слова, практич-

но одразу відбудеться старт 
нового сезону) пройшов глад-
ко й безболісно. «Упевнений, 
у матчі з «Вольфсбургом» бу-
демо в найкращій своїй фор-
мі. Водночас постійна робо-
та змушує нас бути уважними 
та обережними в щоденному 
тренувальному процесі. Ми 
не можемо дозволити собі по-
милок, адже наш шлях не за-
вершується на Лізі Європи», 
— наголосив Луїш Каштру.
 Хай там як, а днями, нама-
гаючись заповнити двотижне-
ву паузу між офіційними мат-
чами, підопічні Каштру про-
вели товариський поєдинок 
iз друголіговим «Вересом» 
із Рівного. Команду, котра з 
листопада минулого року не 
грала офіційних матчів та го-
тується до участі у перехід-
них поєдинках за право ви-
ходу до першого дивізіону, 
«гірники» здолали з рахун-
ком  2:0. Обидва м’ячі на ра-
хунку молодих та перспектив-
них форвардів «помаранчево-
чорних» — Тете та Соломона. 
«Манор (Соломон) — мій друг. 
Ми багато з ним спілкуємося, 
тож певні речі у нас добре від-
працьовані. Знаю, коли він iз 
м’ячем, завжди старатиметь-
ся знайти мене, а я в анало-

гічній ситуації — його. Доб-
ре, коли є такий зв’язок», — 
так Тете оцінив взаємодію зі 
своїм партнером.
 Примітно, що майбутній 
єврокубковий суперник «гір-
ників», посівши в німецькій 

Бундеслізі сьоме місце, вже 
більше місяця знаходиться без 
офіційної змагальної практи-
ки. Цей факт, на думку Тете, 
може навіть зіграти на користь 
«Вольфсбурга», проте, за сло-
вами бразильця, у «Шахтарі» 

повністю зосереджені на влас-
ній підготовці до відповідаль-
ного матчу. «Ми хочемо грати 
проти сильних команд. Євро-
кубкові поєдинки — це завжди 
щось особливе, й ми завжди їх 
чекаємо», — зазначив Тете. ■

КОНТРОЛЬНИЙ МАТЧ

Соломон — друг , та істина — в перемозі
Чинний чемпіон країни, готуючись до рестарту футбольних єврокубків, провів 
товариський матч із представником другої ліги

■

Перед побаченням із «Вольсбургом» «гірники» розім’ялися в поєдинку з друголіговим «Вересом».
Фото з сайта ФК «Шахтар».

❙
❙
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ПОРАДИ АСТРОЛОГА■

 У сім’ї Петрових практикувалося 
здорове харчування: хто здоровіший, 
той і їв.

* * *
 Пізній вечір. Дівчина в гостях у 
свого хлопця.
 — Я хочу їсти, а в тебе порожній 
холодильник.
 — Ну потерпи до ранку.
 — А вранці щось буде?
 — А вранці ти підеш на роботу.

* * *
 Клієнт запитує у свого адвоката:
 — Що ви скажете, якщо я перед 
початком процесу надiшлю судді до-
дому великого жирного гусака і до-
кладу свою візитну картку?
 — Ви з глузду з’їхали! Це ж спро-

ба підкупу, ви тут же програєте процес!
 Процес завершився. Клієнт 
виграв справу. Сяючи, він підходить 
до адвоката і повідомляє:
 — На цей раз я не скористався 
вашою порадою і все-таки надiслав 
судді гусака.
 — Не може бути!
 — Можливо. Тільки я доклав до 
нього візитну картку мого супротив-
ника.

* * *
 Кожна мати сподівається, що її 
дочка знайде собі достойнiшого чо-
ловіка, ніж її власний. Але вона впев-
нена, що її син ніколи не знайде таку 
хорошу дружину, як та, яку знайшов 
його батько.

Місцеві вибори і... Конотоп 
Кожен день перебування «зеленої команди» при владі веде державу до катастрофи, суспільної й державної

По горизонталі: 
 1. Невільник на галерах. 3. Напій 
із кобилячого молока. 6. Фон, задній 
план. 8. Місто на Житомирщині, ко-
лишня столиця древлян. 9. Ім’я, яке 
взяла для творчого псевдо Марія 
Вілінська. 10. Героїня драми Лесі Ук-
раїнки «Лісова пісня». 11. Міра єм-
ності в Англії і Америці (близько 0,5 
л). 13. Офіційний документ про при-
йом чи звільнення з роботи. 16. То-
темний птах Полісся, що прино-
сить дітей. 17. Батько чоловіка. 
19. «Добре, мамо, що ти зарані 

спать лягла. А то б ти Бога прокля-
ла за мій ...» (Тарас Шевченко). 22. 
Слово, яким часто називають Прагу. 
24. Центральна площа в Афінах. 25. 
Характер «з перцем». 26. Вегетаріа-
нець, який не їсть навіть яєць та моло-
ка. 28. Вижимка з фруктів чи овочів. 
29. Великий морський порт у штаті 
Вашингтон, столиця Ігор доброї волі 
1990 року. 30. Флейта Пана.
По вертикалі:
 1. Місто мрії Остапа Бендера. 2. 
Радянський космічний корабель ба-
гаторазового використання. 3. Дру-
гий президент України. 4. Автор од-
ного з чотирьох Євангелій. 5. Буді-
вельний матеріал із суміші глини, со-
ломи і піску. 6. «Тепер я ..., не козак» 
— каватина Карася з опери Гулака-

Артемовського «Запорожець за Ду-
наєм». 7. Орган, який вражає катарак-
та. 11. Прокуратор Іудеї, який прису-
див Христа до розп’яття. 12. Масть 
карти, схожа на хрест. 14. Територія 
поширення певного виду тварин чи 
рослин. 15. Кавказький дерев’яний 
народний духовий інструмент. 18. 
Місце, де рибалки шукають черв’яків. 
20. Олександр Олесь як поет. 21. Дах, 
прикріплений з одного боку до стіни. 
22. Нагромадження каміння, повале-
них дерев на дорозі. 23. Інертний газ, 
що входить до складу повітря. 25. Са-
тирична повість Миколи Гоголя. 27. 
Майстер першого ковчега. ■

Кросворд №66
від 24—25 липня

з 3 до 9 серпня
 Овен (21.03—20.04). Якщо ви одруженi, 

можливi сiмейнi конфлiкти. Якщо ж ви самот-
ні, будьте уважні у взаєминах iз протилежною 
статтю.
 Дні: спр. — 4; неспр. —5.

 Телець (21.04—21.05). Це несприятли-
вий період для любовних інтриг. Не змушуй-
те кохану людину ревнувати, інакше ризикуєте 
втратити свою любов. Ігноруйте плiтки.
 Дні: спр. — 6; неспр. — 8. 

 Близнюки (22.05—21.06). На вас чекає 
романтична пригода. Не будьте занадто наївні, 
не вірте обіцянкам. Можливо, насправді вам 
потрібна інша людина.
 Дні: спр. — 6; неспр. — 7.

 Рак (22.06—23.07). Зірки обіцяють спри-
ятливий період у професійній діяльності. Про-
те ваша різкість може призвести до сутичок iз 
колегами. Будьте поступливiшими.
 Дні: спр. — 8; неспр. — 9.

 Лев (24.07—23.08). Ви зможете напра-
вити всі свої сили на досягнення поставлених 
цілей. Не опускайте руки, навіть якщо резуль-
тат буде помітний не відразу.
 Дні: спр. — 5; неспр. — 6.

 Діва (24.08—23.09). Вам потрібно буде 
серйозно підходити до вирішення кожної про-
блеми, зважувати всі «за» і «проти». Завдяки 
рішучостi легко досягнете мети.
 Дні: спр. — 9; неспр. — немає

 Терези (24.09—23.10). Вам доведеться 
виконувати не завжди розумні накази. Але не 
робіть вигляд, що вас це не турбує, інакше си-
туація буде не на вашу користь.
 Дні: спр. — 5; неспр. — 6.

 Скорпіон (24.10—22.11). Тиждень буде 
сприятливим у професійному плані. Цілком 
можливо, що ви зможете знайти краще місце, 
щоб докласти свою енергію. Не бійтеся зміни-
ти місце роботи.
 Дні: спр. — 6; неспр. — 7.

 Стрілець (23.11—21.12). Якщо ви вес-
тимете здоровий спосіб життя, ніяких про-
блем зі здоров’ям не буде. Більше вiдпочи-
вайте i вiдвiдуйте спортивнi зали.
 Дні: спр. — 3; неспр. — 6.

 Козеріг (22.12—20.01). Не виникне нія-
ких труднощів, навіть якщо ваш життєвий темп 
стане напруженiшим. Вживайте заходів, щоб 
захистити себе від інфекційних захворювань.
 Дні: спр. — 6; неспр. — 7.

 Водолій (21.01—19.02). Зірки сприяти-
муть вам, однак можуть виникнути деякі про-
блеми. В основному труднощі чекають вас у 
професійній діяльності, тому необхідно набра-
тися терпіння.
 Дні: спр. — 4; неспр. — 6.

 Риби (20.02—20.03). Якщо ви мудро 
підійдете до вирішення робочих проблем, то 
зможете навчитися вести переговори і робити 
правильнi висновки.
 Дні: спр. — 4; неспр. — 5. ■

Дара ГАВАРРА

 Якщо й дивитися серіали, то наші, 
вітчизняні. До того ж із 2014-го в Ук-
раїні пристойними темпами розви-
вається кіноіндустрія, що не може не 
тішити. Нарешті наші, а не заїжджі з 
сусідніх країв актори знімаються у го-
ловних ролях, а в кадрах з’являються 
знайомі й рідні пейзажі.
 Приємну звістку повідала днями 
кіноманам молода українська акт-
риса Дар’я Петрожицька: в Одесь-
кій області розпочато зйомки дру-
гого сезону серіалу «Папік», який 
полюбився не лише вітчизняним, а 
й близькосусідським глядачам. Ак-
триса трошки привідкрила завісу 
сюжету наступного сезону: «Дід», 
роль якого виконує популярний ак-
тор театру і кіно Станіслав Боклан, 
повернеться з ув’язнення, куди пот-
рапив, власне, через героїню Петро-
жицької Лізу, і почне влаштовува-
ти особисте життя. Щодо Лізи, то у 
її стосунках з Ельдаром виникнуть 
труднощі, ну а чим усе завершить-
ся — дивіться фільм.

 Також Дар’я повідомила, 
що прийняла виклик Та-
раса Цимбалюка (який 
зіграв роль молод-
шого Кайдаша в по-
пулярному серіалі 
«Впіймати Кайда-
ша») взяти участь у 
танцювальному шоу 
«Танці з зірками». У 
свою чергу, вона ки-
нула виклик соліс-
тці гурту The 
HARDKISS Юлії 
Саніній. У відео, 
яке зняла актри-
са, вона зізнала-
ся, що обожнює 
це шоу, а тому за-
любки візьме в ньо-
му участь. Цікаво, 
чи почуємо ми ще спі-
вачку Дар’ю Петрожи-
цьку, чи відтепер будемо 
насолоджуватися тільки 
танцями? Ну, звісно, ще 
й серіалом... ■

Дар’я Петрожицька.❙

СІНЕМА

«Дід і Ліза, привіт!»
Такими словами Дар’я Петрожицька повідомила 
про початок зйомок нового сезону «Папіка»

■

1—2 серпня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, невеликий дощ,. Вiтер пiвнiчно-захiд-
ний, 5-10 м/с. Температура вночi +12...+14, удень +22...+24. Пiс-
лязавтра вночi +12...+14, удень +22...+24.

Миргород: без опадiв. Уночi +12...+14, удень +23...+25.
Вінниця: без опадiв. Уночi +12...+14, удень +23...+25.
Одеса: без опадiв. Уночi +16...+18, удень +26...+28.

30 липня температура води в Чорному та Азовському морях 
становила 24-25 градусів, у Дніпрі біля Києва — 23.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Трускавець: 
уночi +10...+12, удень +23...+25. Моршин: уночi +10...+12, удень 
+23...+25.
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